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Lampiran A :  

PEDOMAN WAWANCARA DAN 

PEDOMAN OBSERVASI
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PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa yang mendorong Anda untuk menjadi seorang perawat lansia? 

2. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai seorang perawat lansia? 

3. Sebelum bekerja di panti wreda ini, adakah pengalaman merawat 

lansia di tempat lain? 

4. Bagaimana kondisi lansia yang anda rawat di panti wreda ini? 

5. Pengasuhan dan perawatan seperti apa yang anda lakukan di panti 

ini? 

6. Bagaimana cara anda merawat lansia yang mempunyai 

ketergantungan tertentu? 

7. Apa saja yang anda rasakan saat merawat lansia? 

8. Bagaimana respon lansia ketika anda melakukan perawatan setiap 

harinya? 

9. Bagaimana anda mengatasi masalah yang anda hadapi saat merawat 

lansia? 

10. Kepada siapa saja anda menceritakan tentang permasalahan 

perkerjaan? 

11. Bagaimana reaksi atau pendapat keluarga ketika tahu mba/mas kerja 

di panti wreda? 

12. Bagaimana dampak yang dirasakan setelah memakai cara 

penanganan stres? 

13. Seberapa sering mas/mba memakai cara penanganan yang 

disebutkan tadi? 

14. Apa harapan ke depan bagi diri mas/mba sendiri? 
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PEDOMAN OBSERVASI GEJALA STRES 

 

Nama Subjek  : 

Observer   : 

Waktu   : 

NO GEJALA STRES  CHECK 

1.  Subjek terlihat merasakan sakit kepala   

2.  Subjek terlihat selalu mengeluh dengan 

pekerjaannya 

 

3.  Subjek terlihat menunda pekerjaannya  

4.  Subjek terlihat tidak akrab dengan lansia  

5.  Subjek terlihat tidak bersemangat dalam 

bekerja 

 

6.  Subjek sering tidak masuk kerja  

7.  Ada keinginan berhenti bekerja  

8.  Subjek memperlihatkan kemarahan  

9.  Subjek sering melupakan pekerjaannya  

10.  Subjek terlihat kurang berkomunikasi 

dengan teman kerja 
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PEDOMAN OBSERVASI KOPING STRES 

 

Nama Subjek : 

Observer  : 

Waktu  : 

NO GEJALA STRES  CHECK 

1.  Subjek menceritakan keluhan kerjanya pada 

teman kerja/peneliti. 

 

2.  Subjek terlihat memarahi lansia.  

3.  Subjek melakukan tindakan kekerasan 

terhadap lansia. 

 

4.  Subjek tidak mengeluh dengan 

pekerjaannya. 

 

5.  Subjek menuruti semua permintaan lansia.  

6.  subjek mengambil waktu untuk menonton 

televisi atau memainkan gawai. 

 

7.  Subjek berdoa jika merasa stres.  

8.  Subjek mengulangi keterampilan yang baru 

dipelajari. 

 

9.  Subjek meninggalkan lansia.   

10.  Subjek mengajak lansia berbicara.  
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PEDOMAN KODING 

 

PROBLEM FOCUSED COPING 

NO KOPING STRES KODING 

1. Menemukan solusi alternatif P1 

2. Mencari dukungan orang lain P2 

3. Mempelajari keterampilan baru P3 

4. Menerima semua tekanan yang dialami P4  

5. 
Menyerang sumber stres P5  

 

EMOTION FOCUSED COPING 

 

 

 

 

 

 

NO KOPING STRES KODING 

1. Menjauhi sumber stres E1 

2. Menciptakan pandangan positif E2 

3. Berdoa / meditasi E3 

4. Menolak memikirkan masalah tersebut E4 

5. Menerima sebagai sebuah tanggung jawab E5 

6. Mengambil hikmah dari suatu kejadian E6 
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PEDOMAN KODING TAMBAHAN 

 

NO KETERANGAN KODING 

Gejala Fisik : 

 sakit kepala  

 banyak keluar keringat dingin 

 lesu 

 letih 

 bosan 

 maag 

 mudah kaget 

 

 

G1 

Gejala Emosional : 

 pelupa 

 sukar konsentrasi 

 cemas 

 was-was 

 mudah marah 

 gelisah 

 putus asa 

 

 

G2 

Gejala Sosial 

 mudah bertengkar 

 produktivitas rendah 

 mengasingkan diri 

 

 

G3 
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Lampiran B : 

INFORMED CONSENT DAN 

VERBATIM WAWANCARA 
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107 
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109 

 

 
 

 

 

 



110 
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LAPORAN VERBATIM WAWANCARA 

 

Nama subjek   : MOA 

Usia    : 23 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat   : Blora 

NO PERTANYAAN JAWABAN KODE KETERANGAN 

1.  Mba kerja disini sudah 

berapa lama? 

Baru lima bulan    

2.  Kira-kira apa yang 

mendorong mba untuk 

menjadi perawat lansia 

disini? 

Ya sekarang sih yang 

penting dapat kerja 

dulu...jadi begitu saya 

tau ada lowongan di sini 

ya saya masukin 

lamaran aja terus ya puji 

Tuhan diterima. 

  

3.  Sebelum ini sudah 

pernah kerja di tempat 

lain? 

Belum mba, jadi ini 

pengalaman kerja 

pertama saya. 

  

4.  Gimana rasanya kerja 

disini, merawat lansia 

untuk yang pertama 

kali. 

Yaa...agak gimana ya 

mba, capek, jenuh, tapi 

juga menantang 

  

5.  Bagaimana sih kondisi 

lansia yang di rawat 

disini? 

Ya karena mereka itu ya 

sudah dari awal masuk 

sudah ada masalah 

E2 Pemikiran positif 

subjek menyadari 

latar belakang lansia 
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dengan keluarga dan 

latar belakangnya juga 

sudah bermasalah, jadi 

campur aduk, macem-

macem. Kalo dibilang 

bisa diatur ya sebagian 

kecil, sebagian besar 

malah gak bisa diatur.  

Ada yang galak juga, 

pernah saya mandiin 

salah satu lansia, trus 

tangan saya digigit, 

malahan ada yang 

nyakar juga. 

yang berbeda-bedda 

sehingga sering sulit 

diatur. 

6.  Kalau disini kira-kira 

pengasuhannya seperti 

apa? 

Pagi, biasanya kami 

melakukan tensi. Habis 

tensi, nanti jam 10 itu 

kita bagi snack, nanti 

jam 12  kita bagi makan 

siang. Gak ada 

penanganan teralu 

banyak kalau di pagi 

hari. 

Tapi kalau nanti udah 

jam siang, itu persiapan 

mandi. Ada yang kita 

mandikan. Trus nanti 

jam 4 kita bagi snack, 
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jam 5 bagi makan sore 

trus jam 6 sore itu kita 

sudah siap2 nyiapin 

istirahatnya mbah-

mbahe. Itu jam 7 mereka 

sudah tidur, hehehe. 

Karena lansia itu mudah 

lelah jadi kalau duduk 

kayak ginikan udah lama 

ditambah siang tidurnya 

Cuma 3 jam, habis itu 

mereka duduk lagi 

sampai jam 6. 

7.  Dari semua lansia yang 

ada disini, apa ada 

ketergantungan khusus 

yang dialami oleh 

lansia? 

Ya ada mba. Ini yang 

satu ini, dia epilepsi. 

Sebenarnya kalau mau 

masuk sini kan harus 

sehat tapi ini dibawa 

orang gak kenal juga. 

langsung dibawa kesini, 

kita juga masih punya 

perasaan iba ya mba. 

Sudah tua gak ada 

keluarga, trus 

ditelantarkan. Ya sudah 

kita terima, kita layani. 

Cuma ya namanya klo 

sakit epilepsi itu susah 
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ya mba kalau kumat 

gitu. 

8.  Kalau kumat gimana, 

apa ada perawatan 

khusus? 

Ya kalau kami, kembali 

ke dokter lagi ya, 

konsultasikan ke dokter. 

Ya memang kami 

perlakukan secara 

khusus, dan hati-hati ya. 

Kalau waktu awal saya 

tau dia mengidap 

epilepsi, saya kasih air 

kelapa, untuk 

pertolongan pertamanya. 

Terus nanti baru 

panggilkan dokter. Atau 

bawa ke rumah sakit 

deket sini. 

  

9.  Apakah ada kendala saat 

mengasuh lansia yang 

mengidap epilepsi? 

Ya pasti ada ya mba.... 

Awal-awal sih saya rasa 

kewalahan, karena baru 

pertama kali ngeliat 

langsung dan harus 

mengurusi itu kan 

bingung saya ya mba. 

Klo misalnya kumat 

harus gimana, kalau gak 

selesai-selesai saya 

harus gimana. 
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Tapi setelah ketiga 

kalinya, dan seterusnya 

sampe sekarang, sudah 

ya biasakan diri saja, 

menyesuaikanlah. 

Istilahnya sudah kebal. 

Sudah tau menganinya 

seperti apa. 

10.  La itu masalah 

memandikan, menyuapi 

gitu, dengan sesama 

perawat juga? 

Ada yang di  mbah kung 

dan ada yang di mbah 

putri jadi sendiri-sendiri. 

Sama mandikan juga 

gitu kita bagi tugas. 

Yang malem juga seperti 

itu.  

Kalau mandikan, kita 

mulai start tuh setengah 

5 pagi. Nanti selesai jam 

6 kurang lebihnya, 

setengah 7 kita sudah 

bagi snack. Kalau snack 

kan berkelanjutan ya, 

habis mandi selalu bagi 

snack. 

  

11.  Apa saja yang mba 

rasakan selama menjadi 

perawat lansia disini? 

Wah....rasanya jengkel, 

kesel,gak percaya juga 

awalnya....aku tuh 

sampe bilang ‘kok ada 

G2 

 

 

 

Gejala emosional 

subjek saat merawat 

lansia. 
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ya orangtua rewelnya 

kayak gini?’ hahaha. La 

gimana mba, misalnya 

mbahnya minta ambilin 

makan, baru jalan sbntr 

sudah manggil-manggil 

minta yang lain. 

Jajanlah, minumlah, 

mengeluh pampersnya 

bocorlah... 

Sampe pusing saya. 

Stres mba....banyak 

cerewetnya mbah2 

disini, ya walaupun gak 

semua sih 

rewel/cerewet. 

Awal saya menghadapi 

lansia itu ya kadang saya 

sampe nangis untuk 

meluapkan emosi saya 

mba. Tapi lama-lama 

saya mulai mengontrol 

sih karena bagaimana 

pun saya kerja disini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

G1 

 

 

 

 

 

 

E5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala fisik yang 

muncul ketika 

merawat lansia. 

 

 

 

 

Subjek berusaha 

mengendalikan 

dirinya dengan 

menerima tanggung 

jawab sebagai 

perawat di panti. 

12.  Trus gimana cara mba 

menghadapi lansia kalau 

rewel terus? 

Kita kalau ada apa-apa, 

misalnya mbahnya sulit 

diatur atau memang ada 

masalah dengan perawat 

P2 

 

 

Subjek berusaha 

memecahkan 

permasalahan lansia 
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atau teman-temannya 

yang lain kita memang 

harus lapor. Karena 

nanti kan dari yayasan 

sendiri kan sudah ada 

orang psikolog juga, nah 

biasanya dari ketua unit 

masalah itu dilimpahkan 

ke psikolog.Kalo sulit 

diatur ya, gimana ya 

mba, ya yang penting 

kita memahami aja 

karakternya gimana, 

nanti diikut alurnya. 

Misalnya kita punya 

aturan, dan aturan itu 

tadi kita bicarakan sama 

lansianya. 

Kalo yang suka nyakar 

atau gigit itu paling saya 

lapor atasan. Pengen ta 

gertak juga tapi kok saya 

takut kualat juga sama 

orang tua kan mba... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2 

 

dengan melaporkan 

ke pihak pimpinan 

panti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solusi alternatif yang 

biasa digunakan 

subjek. 

 

 

 

 

 

 

Subjek berusaha 

untuk tidak memarahi 

lansia. 

13.  Kalau untuk diri mba 

sendiri, yang dilakukan 

Kalau saya  sudah stres 

mba, saya pulang kerja 

E1 Subjek menjauhi 

sumber stres dengan 
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apa? itu main. Pokoknya 

kemana aja udah 

perginya yang penting 

otak fresh. Heheheh 

Entah saya pergi sama 

teman atau sendiri, 

pokoknya main. Yang 

penting melupakan 

sejenak unek-unek 

selama bekerja.  Kan 

namanya juga anak 

muda ya mba masih 

pengen ke mall, jalan-

jalan. Hehe  

 

cara pergi jalan-jalan 

untuk mengurasi 

stresnya. 

14.  Terus setelah pergi main 

atau jalan-jalan gitu, 

yang dirasakan mba 

gimana? 

Ya setidaknya saya lepas 

sebentar dari pekerjaan 

saya. Besoknya pas kerja 

lagi sudah lupa 

kemarahan-kemarahan 

kemarin.hehehe sudah 

semangat lagi. Kalau 

gak semangat gak dapet 

uang mba. Hehehe. 

 

 

 

 

 

E2 

 

 

 

 

 

Subjek mulai berpikir 

positif dengan 

mengingat kembali 

tujuannya bekerja di 

panti, agar 

mengembalikan 

semangat dalam 
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bekerja. 

15.  Bagaimana reaksi 

keluarga ketika tahu 

mba bekerja di panti 

wreda? 

Hmmm....ya awalnya sih 

mereka heran saya kok 

malah ngelamar di panti 

jompo, gak di rumah 

sakit aja apa di klinik 

apa dimana, tapi 

kemudan saya jelaskan 

wong saya ini kan baru 

nyari kerja jadi biarlah 

saya kerja dimana yang 

penting gak nganggur. 

Akhirnya lama-lama 

mereka oke-oke aja 

  

16.  Terus kalau ada masalah 

nih dari tempat kerja 

misalnya lagi marah, 

jengkel sama mbah-

mbah disini, cerita ke 

orangtua juga? 

Iya cerita....lebih banyak 

cerita sama ibu saya. Ya 

ibu saya menanggapi 

positif aja sih, disuruh 

sabar, itu kan orang tua, 

dan sebagainya...hehehe 

Malah saya disuruh 

kerjanya yang telaten 

biar nanti kalo orangtua 

saya sudah gak bisa apa-

apa, ada yang ngurusi. 

Hehehe 

P2  Subjek meminta 

dukungan dari orang 

lain yaitu ibunya, 

dengan bercerita 

mengenani 

pekerjaannya di panti. 

17.  Ada keinginan untuk 

mencari pekerjaan lain 

Hmmmm,....ya dilihat 

dululah mba. Kalau 
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kalau ada kesempatan? lebih baik dari ini ya 

saya ambil. Kalau gak 

sudahlah menetap disini. 

18.  Hmm...memangnya mba  

merasa masih kurang 

kerja disini? 

Hehehe ya gimana ya 

mba, karena mungkin 

saya belum nikah, masih 

banyak planning ke 

depan yang saya 

impikan, jadi kalau ada 

pekerjaan yang lebih 

baik, kenapa gak, gitu. 

  

19.  Pengalaman yang gak 

terlupakan selama 5 

bulan bekerja disini ada 

gak? 

Pernah waktu awal-

awal, karena saya belum 

bisa ngendaliin gitu. 

Kaget gitu lo. Lagi asik 

mandiin, satu belum 

selesai, belum sampe 

kaki, belum disiram, 

udah ribut, “aku wes 

kademen mba ning kene, 

cepet disiram.” Durung 

bar sing kono wes mba 

iki klambiku piye mba 

hehehehe 

Saya sampe bingung, 

aduh iki aku kudu piye? 

Mbah e wes mbengak-

mbengok, sing siji 
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durung bar diadusi. 

Pokoknya suasananya 

kacau. Sempat saya 

lampiaskan dengan 

teriak-teriak, suruh 

tunggu sebentar kan, tapi 

mereka juga makin 

rewel, waahh sulit dan 

stresful banget saat itu 

mba. hehehe 

kemudian ya jadi 

kebiasaan kalau sudah 

terbiasa ya habis gini, 

gini. Habis gitu, gitu. 

Tapi ya kadang ada. 

Walaupun ritmenya 

sudah bagus, kebiasaan 

kita bekerja, tetep ada 

satu dua orang yang 

rewel. Ada aja. Entah itu 

celana, celana dalem, 

entah itu pakainnya 

kegedean, entah itu 

minta pampers kita gak 

cepet-cepet ngasih, 

persis kayak anak kecil. 

Lansia itu kan kembali 

ke anak kecil ya. Jadi dia 

 

 

P5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2 

 

 

Subjek mengatasi 

kebingungannya 

dengan berteriak saat 

menghadapi situasi 

yang tidak bisa 

diatasi. 
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seolah-olah pengen 

diperhatikan. Ya itu 

memang namanya juga 

lansia. 

Subjek menciptakan 

pandangan positif 

dengan cara 

memaklumi kondisi 

psikologis lansia yang 

dirawatnya. 

20.  Kesan apa saja yang 

mba dapatkan selama 

bekerja disini? 

Ya yang paling utama 

saya jadi tahu lansia itu 

seperti apa, repotnya 

kayak gimana, ngurusi 

mbah-mbah disini harus 

gimana. Hehehe 

Terus saya bisa 

introspeksi diri saya 

sendiri juga mba, saya 

selama muda ini ngapain 

aja, saya gak mau ah 

nanti kalau sudah sepuh 

merepotkan orang lain. 

  

Terus pengalaman kerja 

saya sudah ada, hehehe 

jadi nanti kalau ada 

pekerjaan yang lain saya 

sudah gak minim 

pengalaman lagi.  

 

P3 

 

 

 

E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

P3  

 

Subjek mendapat 

keterampilan baru 

dari pekerjaannya. 

 

Dari introspeksi diri 

sendiri, subjek bisa 

berpikir positif untuk 

hidupnya saat ini. 

 

 

 

 

Subjek selama 

bekerja di panti 

mendapatkan 

pengalaman baru 

yaitu bisa mengurusi 

dan melayani lansia 
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Laporan Verbatim Wawancara 
 

Nama    : K 

Usia    : 33 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat   : Jangli Tlawah 

 

NO PERTANYAAN JAWABAN KODE KETERANGAN 

1.  Mba kerja disini udah 

berapa lama? 

Sudah 5 tahun, mba... hehehe   

2.  Kira-kira apa yang 

mendorong mba untuk 

menjadi perawat 

lansia? 

Ya mungkin panggilan ya 

mba, hehehe buktinya saya 

betah 5 tahun kerja disini. 

Kerja sebaga perawat itu ya 

gitu mba, bukan hanya jadi 

perawat menurut saya, tapi 

juga teman bagi lansia, 

keluarga, apa pun deh kita 

bisa ganti-ganti peran. 

Mereka sakit, sehat, marah, 

sedih itu kita jadi saksinya. 

Kadang mereka juga kan agak 

sedikit pamer ya dengan 

E2 Subjek menciptakan 

pemikiran yang positif 

yaitu dengan 

menganggap 

pekerjaannya sebagai 

sebuah panggilan. 
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kehidupannya, masa 

mudanya, sering cerita di 

kami, dan saya juga banyak 

belajar. Kadang juga ya saya 

rasa ada bohongnya juga 

kadang-kadang. Hehehe tapi 

ya tetap kita layani, kita 

dengarkan. 

3.  Sebelum ini sudah 

pernah kerja di tempat 

lain? 

Pernah di klinik, di rumah 

sakit juga, tapi hanya 

beberapa tahun saja. Soalnya 

pas saya nikah, saya resign  

dari rumah sakit. Trus kok 

rasanya pengen kerja lagi, 

terus akhirnya saya ngelamar 

disini. 

  

4.  Kenapa malah memilih 

ke panti wreda 

kerjanya? 

Akhirnya saya memutuskan 

kerja disni, itu panggilan 

nggih mba. Soalnya kan 

mungkin orang awam, orang 

luar bilang ‘ah, ngerumat 

panti jompo jijik, gini-gini.’ 

He eh to? Eh...mohon maaf 

istilahnya nyebok’inlah atau 

apa, bau-bau gini. Bagi saya 

 

 

E2 

 

 

Pandangan positif 

subjek mengenai 

pekerjaan merawat 

lansia. 
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ndak masalah itu anggap aja 

ngerumat e...oma opa, nenek 

kita, atau orang tua kita. Itu 

aja mba. Ndak ada istilahnya 

ndak ada rasa-rasa jijiklah 

atau apa gitu. 

5.  Apa sih suka dukanya 

jadi perawat disini? 

Wah banyak mba. Hehehe 

Sukanya ya mbah-mbah disini 

itu lucu ya, sudah tua gitu kan 

kadang kayak anak kecil, 

ngomong gak jelas, suka cari 

perhatian juga. 

Kalau dukanya, saat 

kerepotan menghandle mbah-

mbah disini, terus kadang ada 

yang gak mau dengerin 

perawat disini, mau kabur 

bilang kangen anaknya, 

anaknya padahal sudah gak 

pernah datang berkunjung 

lagi. Itu cara menjelaskannya 

kan juga susah. Terus kalo 

ada yang meninggal, nah itu 

kami yang menemani saat-

saat terakhir itu kan kadang 
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ngeri juga, mba. Awal saya 

lihat langsung ada lansia yang 

mau meninggal itu saya 

nangis mba. Kasian gak ada 

keluarga yang nungguin.  

6.  Trus kira-kira yang 

dilakukan mba selama 

kerja itu apa aja? 

Tugas perawat em...istilahnya 

membantu keperluan oma 

opanya. Apa yang mereka 

butuhkan. Kalau mereka 

masih bisa jalan, masih bisa 

e...mandi sendiri, kita hanya 

nyiapin handuk, air panas, 

atau apa yang mereka 

butuhkan. Kalau yang di kursi 

roda, kita memang wajib 

mandiin. Ngasih makan juga, 

menemani, periksa keadaan  

oma opanya, ngasih obat, 

ngajak ngobrol, banyak mba. 

  

7.  Bagaimana keadaan 

lansia yang ditangani 

disini? 

Hmmmm yaaa bermacam-

macam ya mba. Ada yang 

sudah pikun, stroke, cacat 

fisik, ada juga yang masih 

sehat, senam masih bisa, 

mengurus dirinya sendiri juga 

masih bisa. 

Tapi sebagian besar memang 
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sudah aneh ya mba. Hehehe 

ya aneh maksud saya kadang 

berhalusinasi, ngomong 

sendiri, ya gitu.  

8.  Kendala apa yang 

sering mba alami saat 

merawat lansia? 

Apa ya...oh pernah itu mbah-

mbah disini gak mau 

dimandiin, ada yang gak mau 

makan, kalo dipaksa itu 

mereka teriak-teriak minta 

tolong kayak diapain aja. 

Padahal cuma mau dimandiin 

atau disuapin. Ada saatnya 

mereka manja. Mungkin 

mereka bukan manja, 

istilahnya mereka butuh 

perhatian aja. Nyari-nyari 

perhatian aja atau apa. Entah 

itu istilahnya kangen sama 

anaknya, apa gimana. Jadi 

mereka ndak bisa 

mengungkapkan, mereka 

ndak  bisa anu, jadi ‘aku mau 

bikinin ini. Aku ngene-

ngene.’ Haa...istilahnya hanya 

butuh perhatian saja.  

Mungkin gimana ya, 

perawatnya saja yang bisa 

memahami karakter oma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemikiran positif subjek 

yang mengenali maksud 

dari setiap kelakuan 

lansia. 



129 

 

 
 

opanya satu-satu. 

Yang tadinya sudah mandi 

minta mandi lagi, juga ada. 

Macem-macemlah. 

9.  Itu kayak gitu, diturutin 

semua kemauannya? 

Yaa...endak.pokoknya 

istilahnya pinter-pinternya 

kita aja. ‘mbahe tadi kan 

sudah makan, sudah mandi. 

Ini jam segini, jam segini’ 

trus kita ajak ngobrol. 

Biasanya mereka trus 

langsung kayak dialihkan anu 

gitu lo mba. Ceritanya kita 

ngatasine kayak gitu. 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

Solusi alternatif yang 

digunakan subjek untuk 

mengalihkan perhatian 

lansia. 

10.  Bagaimana sikap lansia 

kepada para perawat? 

Ya mereka juga menerima 

mita, karena mereka juga 

butuh kita kan mba.. 

  

11.  Ada yang menolak 

perawatan gak mba? 

Hmmm....menolak sih yaa 

karena mereka sensitif saja. 

Ya itu ada yang merasa gak 

nyaman dengan kita. Gak 

semua lansia percaya kita ya, 

tapi juga kami sebagai 

perawat tidak boleh pilih-

pilih. Jadi mau gak dipercaya 

atau dipercaya hars tetap 

diurus. Kami yang perawat 

harus tetap cari cara 
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bagaimana caranya mereka 

bisa nyaman. Entah ditanyain, 

ditawari makan, atau disuap, 

atau ngbrol lebih lama. 

12.  Mba K pernah 

mengalami ada yang 

menolak perawatan 

dari mba? 

Oh pernah mba. bukan hanya 

gak mau saya pegang, tapi 

juga curiga. Menurut dia nanti 

diapa-apain sama saya gitu. 

Hehehe ya saya biarkan saja. 

Saya rayu dengan ajak bicara, 

kadang saja ajak main hp biar 

suasananya gak kaku. Sebisa 

mungkin kita harus berusaha. 

Mereka juga gak terlalu lama-

lama kok apanya, hmmm 

penolakannya itu. Paling 2 

atau 3 strategi yg kita 

lakukan, pasti lansi itu sudah 

mulai gak galak lagi, hehehe 

  

13.  Apa saja yang mba 

rasakan selama 

menjadi perawat lansia 

disini? 

Ya macem-macem mba... 

senang ada, sedih, stres 

apalagi,hehehe. 

Karena tiap hari ngadepin 

orang yang pikun ini mba. 

Biasanya nanya, ‘ini jam 

berapa?’ udah dijawab gitu, 

jam 5. Nanti baru beberapa 
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menit, udah tanya lagi. Trus 

tanya kenapa anaknya gak 

kesini? Kapan kesini? Trus 

nanti marah-marah. Kalau 

diingat terus malah bikin 

spaneng mba, rasanya sih 

kami yang merawat itu gak 

dihargai, sedih juga sih klo 

dia sudah gak mau tau dengan 

apa yang kami omong 

padahal setiap hari sama kita  

jadi kadang saya itu merasa 

putus asa sendiri sih. Kadang 

sempat terpikir saya bisa gak 

berkarya dan bekerja disini 

terus, gitu mba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gejala emosional yang 

dirasakan subjek, saat 

merawat lansia. 

14.  Trus kalau sudah 

merasa sedih, jengkel 

dan putus asa gitu, apa 

yang mba lakukan? 

Ya paling saya kalo pas 

istirahat itu ya nonton tv 

bareng teman, atau main hp 

gitu to mba liat yang lucu-

lucu di instagram kan banyak. 

Kadang baca buku juga, biar 

pikiran ini teralihkan sebentar 

dari masalah-masalah kerja 

gitu mba. 

 

E1 

 

Cara subjek dengan 

menjauhi lansia untuk 

meredam rasa sedih dan 

jengkelnya. 

15.  Selain berdoa, apa lagi Ya saya rayu lansianya mba.   
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mba untuk 

menghilangkan rasa 

sedih dan jengkelnya? 

Kan kadang kalau mereka 

udah rewel kangen keluarga 

atau pengen apa gitu mulai 

gak mau mandi gak mau 

makan. 

Ya saya rayu-rayu aja saya 

bilang kalo gak makan gak 

mandi gak ada keluarga yang 

mau datang. Ya habis itu 

mereka mulai diem, trus mau 

mandi mau makan. Kadang 

ada yang ngotot ya sudah ta 

tinggal dulu nanti kan dia 

capek sndri nunggu 

keluarganya gak ada yang 

datang. Nah itu paling 

langsung nyerah, baru mau 

mandi, dan sebagainya. Nanti 

kalau udah mandi ajak jalan-

jalan keliling panti biar gak 

inget lagi pengen ketemu 

keluarga gitu, mba. 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

Solusi alternatif yang 

digunakan subjek untuk 

mengatasi lansia yang 

rewel. 

16.  Pernah curhat ke 

keluarga juga gak 

tentang pekerjaan 

disini? 

Pernah...tapi saya gak anu 

mba, kalau curhat sama orang 

rumah, terutama sama suami 

nggih, itu paling yo satu hari 

itu sama oma opa, pokoke 

yang saya ceritain yang 

P2 Bentuk usaha subjek 

mencari dukungan dari 

orang-orang terdekat. 
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seneng-senenge wae mba. 

Kalau yang lain tu ya ndak 

ndak. Biasanya sama temen 

aja. Soalnya suami ndak tau 

to mba. Paling ya... ‘aku kok 

mau mbe mbahe ngene 

ngene’ la paling ngasih solusi 

‘la kowe mbe mbahe ngene 

ojo ngene. Karena wong tuo 

istilahe kembali ke anak 

kecil.’ Biasanya ngasih tau 

kayak gitu. 

17.  Trus selama 5 tahun, 

kesan yang mba 

dapatkan selama kerja 

disini apa? 

Keluarga mba. Jadi keluarga 

semua. Yang tadinya gak 

kenal jadi kenal, yang gak 

sayang jadi sayang, banyak 

banyak keluarga saya disini. 

Terutama oma opa ini udah 

saya anggap mereka seperti 

keluarga sendiri. Wong 

berapa bulan yang lalu ada 

yang meninggal, tak getuni 

tenan mba. Tak tangisi, tak 

anu wes istilahnya sudah 

kayak ibu sendiri, mbah 

sendiri gitu mbak. 

E6 Hikmah yang subjek 

terima dari pekerjaannya 

merawat lansia. 

18.  Bagaimana reaksi 

keluarga, suami atau 

Kalau pertama kali sih 

memang sudah ijin, jadi 
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anak ketika tahu mbak 

bekerja sebagai 

perawat lansia? 

sudah dibolehkan sama 

suami. Tapi kalau anak, reaksi 

pertama ditinggal kerja ya 

nangis. Tapi lama kelamaan 

biasa kok. Apalagi kalau shift 

malem dia tau dia harus tidur 

sama mbahnya. Karena kerja 

kan buat dia juga mbak. 

Hehehe buat beli susu, beli 

jajan 

19.  Tanya gak tentang 

pekerjaanya mbak? 

Iya tanya....saya juga 

menerangkan tentang kerja 

saya. Kadang ta bawa sini 

mbak. 

  

20.  Harapan ke depan 

untuk pekerjaan dan 

diri mba sendiri? 

Yaa semoga apa ya mba, saya 

sehat terus, jadi kerja juga 

lancar, lebih sabar dn betah 

kerja disini gitu mba. 

P4 Harapan yang positif 

sebagai satu bentuk 

penerimaan akan 

pekerjaan yang dijalani 

subjek. 
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Laporan Verbatim Wawancara 
 

Nama    : S W 

Usia    :  24 tahun 

Jenis kelamin  : perempuan 

Alamat   : Jalan M.T Haryono 

NO PERTANYAAN JAWABAN KODE KETERANGAN 

1.  Mba kerja disini udah 

berapa lama? 

Mau hampir setahun 

mba. Hmm....10 bulan 

kira-kira. 

  

2.  Kira-kira apa yang 

mendorong mba untuk  

menjadi perawat lansia 

disini? 

Hmmm ...ya karena 

memang saya profesinya 

sebagai perawat, jadi 

kerja apa pun selama itu 

masih di lingkup 

keperawatan, ya  saya 

jalani mba, klo saya 

kerja di bank atau di 

perkantoran dengan title 

saya yang sarjana 

keperawatan, ya agak 

lucu sih sebenarnya. 

Hahaha 
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Jadi selama saya kuliah 

itu saya sudah cari-cari 

lingkup kerja 

keperawatan apa aja, 

jadi setelah lulus target 

saya pokoknya bekerja 

merawat orang gitu deh. 

Terus ternyata saya 

dapat pekerjaan disini. 

3.  Sebelum ini sudah 

pernah kerja di tempat 

lain mba? 

Hmmm... belum ya. 

Kebetulan saya juga 

baru lulus profesi tahun 

lalu mba jadi ini 

pengalaman kerja saya 

yang pertama. 

  

4.  Nah,sebagai pengalaman 

pertama kerja dan 

menjadi perawat lansia, 

kesannya bagaimana? 

Luar biasa mba. Hehehe. 

Luar biasa terpuji 

pekerjaan ini. Hehehe 

luar biasa capeknya, luar 

biasa pengalamannya. 

Luar biasa wes mba... 

  

5.  Apa saja sih  yang mba 

kerjakan sebagai 

perawat lansia. 

Ya pasti merawat mbah-

mbah disini...hehehhe 

Ya saya kerjanya bersih-

bersih mba, bersihkan 
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tempat tidur, ngepel, 

nyapu, nyuapin, 

mandiin, ajak mbah-

mbah ini jalan2 sekitar 

panti kalau mereka 

suwung gitu mba, klo 

udah rewel, wes ta 

dudukin di kursi roda 

trus ta bawa keliling gitu 

biar gak sumpek 

mbahnya. 

Terus ngawasi mbah-

mbahnya juga, 

menjadwalkan minum 

obat, ya gitu-gitu 

kerjaannya mba. Kayak 

di rumah sakit Cuma 

disini kita berperan 

sebagai perawat, juga 

sebagai keluarga. Kalau 

di rumah sakit kan 

pasien gitu ada yang 

nungguin keluarganya 

klo ini kan gak. Jadi 

kami gak sebagai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan subjek terhadap 

posisi dan fungsi 

pekerjaannya yaitu tidak 

hanya sebagai perawat tapi 

juga sebagai keluarga lansia. 
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perawat saja tapi bisa 

juga sebagai keluarga 

mbah-mbah yang ada 

disini. 

6.  Bagaimana kondisi 

lansia yang dirawat  

disini? 

Ya macem-macem mba. 

Ada yang pikunnya 

keterlaluan, ada yang 

punya gangguan 

kesehatan, sakit jantung 

ada, pokoknya sakit-

sakit orang tua gitu lo 

mba, tapi gak ada yang 

penyakit menular, 

karena dari pihak panti 

gak nerima kalau 

pasiennya punya 

penyakit menular. 

  

7.  Selama merawat lansia, 

apa yang mba pikirkan 

dan rasakan? 

Hmmm....capek 

mba.hehehe. capeknya 

tu gini lo, kita kan 

merawat sekian banyak 

lansia nih ya, dengan 

karakter berbeda, latar 

belakang berbeda, 

kemauannya juga kan 

  



139 

 

 
 

berbeda ya. 

Ada lansia tuh yang 

sensitif sama saya, gak 

tau kenapa. Tapi saya 

dengar sih bilangnya 

saya mirip menantunya. 

Ya mungkin dia ada 

masalah sama 

menantunya apa gak 

cocok sama 

menantunya, apa gimana 

saya kan gak tau. 

Pokoknya setiap kali dia 

liat saya tu mukanya 

judes gitu lo mba. 

Kadang buang muka 

gitu. Pokoknya seakan-

akan gak mau dan gak 

butuh saya, tapi saya tau 

mbahnya Cuma gengsi 

aja itu. Hehehe 

8.  Terus kalau mbahnya 

gitu, respon mba 

gimana? 

Ya saya cuekin mba. 

Saya tetep harus kerja, la 

tanggung jawab saya 

kan. Kalau gak saya 

E4 

 

 

 

 

 

 

Subjek tidak ingin 

memikirkan lebih lanjut 

mengenai perlakukan lansia 
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urusin, saya pasti 

ditegur, nek ta urusi kok 

yo atos banget mbah e. 

hehe 

Emosinya itu disitu, jadi 

saya kalau sudah jadwal 

bertugas di ruangannya 

mbah itu, saya mesti 

perbaiki mood saya 

dulu. Pokoknya dari 

rumah diapik-apikke 

kondisi pikiran, hati, 

fisik. Hahaha soalnya 

kan berpengaruh mba 

hal-hal kayak gitu. 

Terus kalau sudah deket 

sama mbahnya, saya 

ngomong baik-baik 

kalau saya yg ngurusi 

mbah e hari ini...wes dia 

dengar apa gak 

pokoknya aku kerjo.  

 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P4 

kepada dirinya. Fokus 

subjek adalah bekerja. 

 

 

Solusi alternatif yang 

dilakukan subjek untuk 

menghadapi sumber stres 

subjek, yaitu lansia. 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek berusaha menerima 

semua tekanan yang dialami 

dengan tetap bekerja secara 

profesional. 

9.  Pengalaman paling tak 

terlupakan sama mbah 

itu ada gak mba? 

Hmmm.... ya kalau 

sudah sama mbah itu ya 

pasti gak terlupakan 
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mba, soalnya saya ekstra 

kerja keras sama mbah e 

itu. Hehe. 

Ya saya pernah dibentak 

karena dipanggil-panggil 

gak cepat datang, 

padahal dia Cuma mau 

minta minum, dan begitu 

sudah dikasih minum, 

Cuma diminum sedikit 

gitu. Saya pernah 

dibilang mau bunuh 

dialah, mau curi 

uangnya, mau ngerebut 

anaknya, wes pokoke di 

mata mbah e itu saya itu 

bener-bener seperti 

menantunya. 

10.  Terus apa yang mba 

rasakan? 

Ya kadang jengkellah 

mba.... saya kan juga 

manusia normal, kok 

tiap saya ngelayani dia, 

mesti digituin? Sekali-

sekali bisa sabar tapi 

kalau diulang-ulang, 
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mbahnya gak ada 

perubahan sikap sama 

saya juga saya mesti 

capek kan mba. Padahal 

kan itu cerminan dia 

jengkel sama 

menantunya, malah saya 

yang jadi pelampiasan.  

11.  Kalau udah jengkel gitu 

apa yang mba lakukan? 

Yah, saya paling diem, 

berdoa dalam hati biar 

saya gak meledak di 

depannya dia, marah 

gitu kan mba. Nek dia 

marah aku yo marah-

marah tetep aja aku yang 

itungannya salah, la 

wong itu mbah e sudah 

sepuh, emang gitu orang 

e. gimana-gimana juga 

tetap saya yang harus 

menyesuaikan sama 

mbah e. 

E3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E5 

Strategi subjek dalam 

menghadapi stres 

 

 

 

 

 

Penerimaan tanggung jawab 

subjek sebagai seorang 

perawat lansia yang harus 

menyesuaikan diri dengan 

lansia yang dirawat. 

12.  Hal lain yang mba 

lakukan biar gak 

emosian sama mbah e 

Ya paling ta tinggal 

sendiri dia mba. 

Pokoknya kerjaan saya 

E1 

 

 

Usaha subjek dalam 

menghadapi stres, yaitu 

dengan cara menjauhi 
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kira-kira apa? sudah beres to, mandiin 

udah, nyuapin udah, 

bersihin kamar apa 

segala macem udah 

beres, saya tinggal dia 

duduk di kursi roda di 

teras kamar sini. Saya 

jaga dari jauh aja, ta liat-

liat dari jauh. La kalau 

deket ada aja 

omongannya, yang 

enggak-engak gitu, saya 

dimarahilah, diusir jgan 

deket-deket gitu 

katanya. 

Tapi kadang juga kasian 

kalau gak diurusin, ta 

tinggal-tinggal terus. 

Aku kalo udah nekat 

mba, ta tegesi lansianya, 

aku bilang kalau aku itu 

bukan menantunya, trus 

ta kasih tau kalau dia 

lagi di panti, jauh dari 

menantunya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P1 

sumber stres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solusi alternatif yang 

digunakan subjek dalam 

menghadapi lansia. 
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La sedikit-sedikit saya 

dibilang kayak 

menantunya, diusir-usir. 

Saya kan kerja harus 

profesional, jadi gimana 

caranya mau sama saya, 

yaudah paling ta gituin 

tadi, ta tegesi kalau saya 

ini bukan menantunya. 

13.  Pernah mengeluhkan 

kondisi ini sama 

pimpinan? 

Ya pernah makanya saya 

diberi jadwal seminggu 

sekali aja di kamar 

mbahnya itu. Aturannya 

kan setidaknya 1 minggu 

itu bisa 2 kali tugas di 

ruangan yang sama. 

Saya minta supaya gak 

tugas di kamar itu, gak 

dibolehkan, karena 

memang tugas saya haus 

menyesuaikan diri 

dengan lansia itu. 

Selama masih bisa di 

lakukan pekerjaannya ya 

tetap harus bertugas. 

P2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E5 

Bentuk dukungan orang lain 

(pimpinan) yang diterima 

subjek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan subjek akan 

tanggung jawabnya. 
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Dikasih seminggu sekali 

kan ya udah mending 

mba. hehehe  

14.  Apa semua perawat 

disini tau perlakuan 

mbah tadi ke mba? 

Ya tau mba.    

15.  Terus respon mereka 

gimana? 

Ya pasti membantu. 

Bantu ngomong sma 

lansianya itu. Bantu 

ngrurusi juga. kadang 

saya juga dikuatkan, 

dikasih semangat sama 

temen-temen kerja. ya 

tapi mau gimana-gimana 

juga mbah e tetep kesel 

sama saya mba. 

Saya itu kadang mbatin, 

aku ki salah opo to 

mbah sampe mbok 

galaki koyok ngene. 

P2 Dukungan orang lain (teman 

kerja) yang diterima oleh 

subjek. 

16.  Sering gak rasa jengkel 

yang dialami di panti ini 

kebawa sampai rumah 

waktu pulang? 

Ya gak sih mba, karena 

kalau sudah pulang saya 

senang gak ketemu lagi 

sama mbahnya kan..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146 

 

 
 

17.  Pernah curhat sama 

keluarga tentang 

pekerjaan ini?  

Yaa kadang sih mba 

kalau ditanyain sama 

bapak ibu saya. Saya 

kan ngekos ya jadi jauh 

sama orang tua. Paling 

cerita itu sama teman, 

temen kos, temen kerja. 

P2 Mencari dukungan orang 

lain yaitu dari pihak orang 

tua maupun teman kerja 

subjek 

18.  Kesan apa yang mba 

dapatkan dari pekerjaan 

mba selama 10 bulan 

ini? 

Hmmm.. banyak mba. 

Yang paling utama ya 

kemampuan ngurusi 

lansia ya, kesabaran 

dalam menghadapi 

lansia. Jadi mudeng 

lansia kalau gini mau 

apa, gitu mau apa. 

Terus saya jadi punya 

teman banyak kerja 

disini, kenalan dari 

keluarga lansia juga. gitu 

mba. 

 

P3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E6 

 

Keterampilan baru yang bisa 

didapatkan subjek selama 

bekerja sebagai perawat 

lansia 

 

 

 

Hikmah yang bisa diambil 

dari pekerjaan subjek 

sebagai perawat lansia. 

19.  Terus kira-kira harapan 

mba kedepan gimana? 

Untuk kerjaan ya? 

Hmmm ya saya harap 

berjalan seperti biasa, 

harapannya saya lebih 

sabar, lebih nerima apa 

 

 

E2 

 

 

Harapan positif ke depan 

untuk pekerjaan subjek. 
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yang saya jalani 

sekarang, lebih 

bersyukur. Pokoknya 

lebih ke arah yang 

positif gitu mba. 
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LAMPIRAN C :  

SURAT IJIN PENELITIAN 
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