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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Setting Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 April 

2016 sampai tanggal 20 Mei 2016. Penelitian ini 

dilaksanakan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan 

Salatiga Jawa Tengah, Rumah Sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga atau RSPAW adalah Rumah Sakit 

khusus kelas A. Letak geografis RSP dr. Ario Wirawan 

Salatiga berada di daerah Ngawen Salatiga yang memiliki 

ketinggian kurang lebih 800 meter dari permukaan air laut 

dengan suhu udara berkisar antara 18–29º  C. Rumah 

Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga mayoritas pasiennya 

ialah pasien yang menderita gangguan pernafasan 

seperti penyakit tuberkulosis.Sebagian besar pasiennya 

ialah orang dewasa baik pria dan wanita dengan berbagai 

golongan baik pelajar, mahasiswa, pegawai swasta dan 

semua pasiennya berasal dari Salatiga dan daerah 

disekitarnya. 
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4.1.2 Proses Pelaksanaan Penelitian 

4.1.2.1 Persiapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti 

menyiapkan beberapa hal yang menunjang 

pelaksanaan penelitian. Peneliti terlebih dulu 

menentukan partisipan yang sesuai dengan 

karakteristik penelitian yaitu pasien/penderita 

tuberkulosis paru yang sedang menjalani program 

pengobatan di Rumah Sakit Paru dr. Ario Wirawan 

Salatiga yang berusia 20-50 tahun dengan 

karakteristik pasien yang baru terkena TB paru 

(insiden baru), pasien yang sedang menjalankan 

pengobatan dan pasien yang sudah sembuh tapi 

kembali lagi terkena tuberkulosis, serta bersedia 

menjadi partisipan dalam penelitian ini. 

Sebelumnya pada tanggal 13 April 2016 

peneliti telah membuat surat permohonan ijin 

penelitian kepada Fakultas Ilmu Kesehatan, 

Universitas Kristen Satya Wacana (FIK UKSW) 

yang ditujukan kepada Rumah Sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga. Pada tanggal 15 April 2016 

peneliti mendapatkan surat ijin penelitian dari 

Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen 
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Satya Wacana (FIK UKSW). Kemudian tanggal 15 

April 2016 peneliti mengantar surat ijin penelitian 

dari Fakultas ke bagian diklat Rumah Sakit Paru 

dr. Ario Wirawan Salatiga. Bagian diklat RSP dr. 

Ario Wirawan Salatigameminta peneliti untuk 

menunggu surat  balasan dari direktur rumah sakit 

sehingga peneliti meninggalkan no handphone 

sebagai nomor kontak jika surat penelitian sudah 

disetujui oleh Direktur Rumah Sakit. Pada tanggal 

28 April 2016 peneliti kembali datang ke bagian 

diklat mengambil surat ijin persetujuan penelitian 

yang sudah dikeluarkan oleh direktur rumah sakit 

untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Paru 

dr. Ario Wirawan Salatiga.Setelah itu peneliti 

langsung mengantar surat tembusan dari Kantor 

diklat rumah sakit ke  Dekan FIK UKSW.  

Setelah mengurus administrasi, bagian diklat 

memberikan orientasi rumah sakit dan 

mengantarkan peneliti ke gedung Graha Asa yaitu 

tempat pasien rawat jalan yang khusus 

menangani penyakit tuberkulosis dan diberi 

orientasi diruang tersebut. Setelah selesai 

orientasi, peneliti melakukan pendekatan kepada 
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partisipan selama 1 minggu yaitu Tn. A, Tn. M, 

dan Tn. D dengan menjelaskan maksud dan 

tujuan penelitian kepada partisipan serta 

menentukan jadwal wawancara mendalam 

terhadap 3 partisipan tersebut. Sebelum 

melakukan wawancara, peneliti menyiapkan 

beberapa pertanyaan awal yang menjadi panduan 

untuk mendapatkan data yang sesuai dan 

diinginkan oleh peneliti. Selain itu peneliti juga 

menyiapkan informed consent yang berisi surat 

penjelasan penelitian dan surat persetujuan 

menjadi partisipan serta melakukan kontrak waktu 

agar bisa bertemu kembali untuk dilakukan 

wawancara lebih mendalam karena didalam ruang 

rawat jalan waktu partisipan terbatas. 

Wawancara yang peneliti lakukan 

disesuaikan dengan aktivitas, kesedian dan 

kesiapan partisipan sendiri, sehingga proses 

penelitian ini tidak menganggu aktivitas partisipan 

dan guna melancarkan jalannya proses 

wawancara. Dalam proses wawancara, peneliti 

mengunakan handphone sebagai alat untuk 

merekam wawancara dan alat tulis untuk 
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mencatat hasil wawancara atau data-data 

tambahan dalam bentuk tertulis yang berasal dari 

partisipan. Penggunaan alat perekam dilakukan 

apabila mendapat ijin dari partisipan dan tidak 

keberatan dengan adanya alat perekam tersebut. 

4.1.2.2 Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian mulai dilaksanakan pada tanggal 

28 April 2016 setelah surat ijin dari direktur RS. 

Paru dr. Ario Wirawan Salatiga dikeluarkan. 

1) Partisipan 1 

Hari/tanggal 

wawancara 

Waktu Keterangan 

Jumat, 29 

April 2016 

10.15 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengucapkan 

salam 

 Penjelasan 

penelitian 

 Penandatangan 

pada informed 

consent  

 Proses wawancara 

 Menentukan jadwal 

wawancara 
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10.45 

WIB 

selanjutnya 

 Mengucapkan 

terima kasih 

kepada partisipan 

Peneliti melakukan wawancara dengan 

partisipan pertama yaitu Tn. M berusia 50 

tahuntelah menikah dan mempunyai 2 orang anak 

dan 1 cucu di tempat kerja partisipan. Saat ini 

partisipan tinggal di Candi Rejo, Kali Panggang–

Tuntang Kabupaten Semarang dan bekerja 

sebagai karyawan di toko bangunan. Wawancara 

yang dilakukan peneliti pada partisipan 1 dimulai 

pada tanggal 11 Mei 2016 pada pukul 14.00WIB 

wawancara berlangsung setiap pukul 14.00 WIB 

dikarenakan pada waktu tersebut partisipan tidak 

memiliki pekerjaan yang terlalu banyak dan jam 

istirahat partisipan saat kerja sambil melakukan 

observasi terhadap partisipan dan aktivitas yang 

dilakukan partisipan selama 60 menit. 

Sebelum wawancara peneliti mengucapkan 

terima kasih kepada partisipan karena telah 

bersedia menjadi partisipan penelitian dilanjutkan 

dengan penjelasan penelitian dan 
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penandatanganan pada informed consent. 

Wawancara dilakukan sebanyak 2 kali wawancara 

yaitu tanggal 11 dan 13 Mei 2016. Saat proses 

wawancara berlangsung P1 terlihat tenang dan 

menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang 

peneliti berikan, dan partisipan juga terlihat batuk-

batuk kecil saat wawancara berlangsung.Setelah 

dilakukan wawancara, peneliti melakukan 

perjanjian dengan partisipan untuk jadwal 

pertemuan selanjutnya dan mengucapkan terima 

kasih. 

2) Partisipan 2 

Hari/tanggal 

wawancara 

Waktu Keterangan 

Selasa, 3 

Mei 2016 

11.00 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengucapkan 

salam 

 Penjelasan 

penelitian 

 Penandatangan 

informed consent 

 Perjanjian jadwal 

pertemuan 

selanjutnya 
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11.30 

WIB 

 Mengucapkan 

terima kasih 

 

Partisipan 2 bernama Tn. D berusia 24 tahun 

dan belum menikah.Partisipan tinggal di Kebonan, 

Karanggede Kabupaten Boyolali dan bekerja 

sebagai pegawai swasta. Wawancara yang 

dilakukan peneliti pada partisipan 2 dimulai pada 

tanggal 5 Mei 2016 pada pukul 14.00 wibyang 

bertempat di rumahnya di Karanggede, 

Kabupaten Boyolali. Sebelum melakukan 

observasi dan wawancara, peneliti mengucapkan 

terima kasih karena partisipan telah bersedia 

menjadi partisipan penelitian dan penjelasan 

penelitian serta penandatanganan pada informed 

consent. 

Saat wawancara berlangsung partisipan 2 

terlihat tenang, terbuka, antusias menjawab 

dengan baik tiap pertanyaan yang disampaikan 

peneliti, partisipan juga terlihat berkeringat 

sehabis melakukan aktivitas dan batuk-batuk kecil 

saat wawancara berlangsung.Setelah dilakukan 

wawancara peneliti melakukan perjanjian dengan 
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partisipan untuk menentukan jadwal pertemuan 

selanjutnya apabila ada data-data yang masih 

kurang maka peneliti akan datang kembali untuk 

melakukan wawancara dengan partisipan. 

3) Partisipan 3 

Hari/tanggal 

wawancara 

Waktu Keterangan 

Sabtu, 9 Mei 

2016 

10.00 

WIB 

 

 

 

 

 

 

 

10.30 

WIB 

 Mengucapkan 

salam 

 Penjelasan 

penelitian 

 Penandatangan 

pada informed 

consent. 

 Proses 

wawancara 

 Mengucapkan 

terima kasih 

kepada partisipan  

Partisipan 3 bernama Tn. A berusia 37 tahun 

telah menikah dan mempunyai 2 orang anak, 

partisipan tinggal di Jurang Gunting, Ledok – 

Salatiga dan bekerja sebagai pegawai di Sekolah 
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Menengah Pertama.  Wawancara yang dilakukan 

peneliti berlangsung pada tanggal 11 Mei 2016 pukul 

18.30 WIB dan bertempat di rumah partisipan di 

Jurang Gunting-Salatiga sambil melakukan 

observasi terhadap partisipan dan aktivitas yang 

dilakukan partisipan. Sebelum melakukan 

wawancara peneliti mengucapkan terima kasih 

karena telah bersedia menjadi partisipan dilanjutkan 

dengan penjelasan penelitian dan penandatanganan 

pada informed consent. Saat wawancara 

berlangsung, partisipan meminum obat herbal yang 

telah dibuatnya. P3 sangat tenang dan terbuka saat 

menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh 

peneliti sehingga wawancara berjalan lancar hingga 

selesai. Setelah dilakukan wawancara, peneliti juga 

mengucapkan terima kasih kepada partisipan dan 

melakukan perjanjian dengan partisipan untuk 

pertemuan selanjutnya apabila masih ada data-data 

yang kurang.  
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4.1.3 Gambaran Umum Partisipan 

4.1.3.1 Identitas partisipan 1 

Nama   : Tn. M 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Usia    : 50 tahun 

Pekerjaan  : Karyawan Toko 

Lulusan Terakhir : Sekolah Dasar (SD) 

Partisipan merupakan ayah dari 2 

orang anaknya dan kakek dari cucunya. 

Anak pertama partisipan sudah menikah 

dan yang kedua belum menikah. Partisipan 

tinggal bersama istri dan anak keduanya di 

Candi Rejo Jurang Gunting. Partisipan lebih 

banyak beraktivitas di tempat kerja karena 

pekerjaannya sebagai karyawan di sebuah 

toko bangunan. Partisipan adalah orang 

yang ramah, terbuka, dan aktif dalam 

bercerita. Partisipan sudah terkena 

Tuberkulosis ini selama 3-4 bulan dan 

sekarang partisipan dalam masa 

pengobatan di RS. Paru dr. Ario Wirawan 

Salatiga.  
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4.1.3.2 Identitas partisipan 2 

Nama   : Tn. D 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Usia   : 24 Tahun 

Pekerjaan  : Swasta 

Lulusan Terakhir : Strata Satu (S1) 

Partisipan merupakan anak ketiga 

dari tiga orang bersaudara. 2 saudaranya 

sudah berkeluarga dan hidup terpisah 

dengan partisipan, hanya partisipan yang 

masih belum berkeluarga. Partisipan lebih 

banyak bekerja di warung dagangannya  

dan jarang beraktivitas di luar termasuk 

dengan temannya akibat lebih fokus 

memajukan usaha dagangnya bersama 

tantenya. Partisipan adalah orang yang 

ramah, suka bercanda, aktif bercerita dan 

terbuka. Partisipan terkena TB selama 2 

bulan dan saat ini sedang menjalani 

pengobatan di Rumah Sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga. 
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4.1.3.3 Identitas partisipan 3 

Nama   : Tn. A 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Usia   : 37 Tahun 

Pekerjaan ` : Pegawai 

Lulusan Terakhir : SMK  

Partisipan sudah menikah dan 

dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama 

perempuan dan anak kedua laki-laki. 

Jumlah anggota keluarga yang tinggal satu 

rumah dengan partisipan ada3 orang yaitu 

istrinya dan kedua anaknya. Partisipan lebih 

banyak beraktivitas di luar rumah 

diakibatkan pekerjaan partisipan yang 

serabutan kadang dia bekerja sebagai 

pegawai di sekolah dan melakukan 

pekerjaan yang lain diluar rumah. Partisipan 

ramah, baik, terbuka, aktif bercerita dan 

partisipan sudah 7 bulan terkena 

tuberkulosis dan sedang menjalankan 

pengobatan dan hampir sembuh. 
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4.2 Analisa Data 

Dari hasil penelitian peneliti melakukan analisa data 

dan diperoleh 9 tema yang akan peneliti bahas dan jabarkan 

pada hasil penelitian ini. 9 tema besar tersebut adalah 

Escapism,Minimization, Seaking Meaning, Exercised 

Caution, Intrumental Action, Negotitation, Pandangan 

Positif, Dukungan Sosial, Ekonomi yang berdasarkan 

kategorisasi hasil wawancara. 

4.2.1. Deskripsi Hasil Penelitian 

 4.2.1.1 Escapism 

Dari hasil penelitian dan analisa data yang 

peneliti lakukan, menunjukkan bahwa koping 

penderita tuberkulosis menghindari penyakitnya 

dengan membayangkan seandainya berada dalam 

situasi lain yang lebih meyenangkan, dengan 

melakukan aktivitas yaitu dengan berolahraga, 

bersih-bersih rumah, kerja, dan jalan-jalan. Saat 

wawancara berlangsung terlihat bahwa partisipan 

habis bekerja dan berolahraga. Hal ini juga dapat 

dilihat dari beberapa pernyataan yang dikemukakan 

oleh partisipan sebagai berikut: 

“yaitu berolahraga pokoknya yang pertama itu, 
olahraga ringan seperempat jam banter-
banternya ya 20-30 menit. Ya kan selain 
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olahraga bersih-bersih rumah kalau pagi, dibuat 
kerja terus enggak usah dipikirin ya udah ada 
obat diminum aja.” 

(P1 183-184, P2 131-136, P3 295-300) 

4.2.2.2 Minimization 

Koping penderita tuberkulosis dalam 

menghadapi penyakitnya yaitu tindakan menghindari 

masalah dengan menganggap seakan-akan penyakit 

yang telah diderita itu jauh lebih ringan daripada 

yang sebenarnya, misalnya P1 yang menyatakan 

bahwa penyakit tuberkulosis yang dideritanya 

merupakan penyakit yang tidak berbahaya bagi 

partisipan dan orang disekitarnya, yang dijelaskan 

dengan pernyataan berikut: 

„‟ya lah saya tetep itu penyakit saya kira enda 
berbahaya ko, enda berbahaya bagi saya ” 

(P1 208-210) 

P2 juga menganggap penyakitnya 

merupakan sesuatu yang wajar karena sebagian 

besar masyarakat juga terkena penyakit tuberkulosis 

dan memang penyakit tuberkulosis ini penyakit yang 

umum diderita di masyarakat, yang dijelaskan 

dengan pernyataan berikut: 

„ooh gak saya pikirkan ya penting itu ikut obat 
aja, rileks, soalnya ya kalau kita pikirkan terlalu 
berat jugakan berpengaruh jadi mentalnya juga 
down ” 

(P2 122-126) 
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„‟sesuatu hal yang biasa, soalnya kalau TB kan 
hampir 75% penduduk Indonesia dulukan 
terkena semua” 

(P2 141-143) 

„‟tapi ya soalnya sudah kaya penyakit umum gitu 
ya, jadi dipikir biasa aja ya mas” 

(P2 148-149) 

Selain itu P3 juga menyatakan bahwa dia 

merasa tidak terkena penyakit tuberkulosis untuk 

menenangkan hati dan pikirannya. Selain itu P3 juga 

menganggap bahwa awalnya penyakit yang 

dideritanya merupakan hal yang berat namun pada 

akhirnya ia sadar bahwa penyakit yang dideritanya 

merupakan cobaan yang diberikan oleh Tuhan. 

Dinyatakan sebagai berikut: 

„‟ya kalau kena TB sudah ta hadapin cuman dari 
saya, saya pikir saya engga terkena penyakit TB 
saya pasti sembuh. Ini penyakit pasti mudah 
saya lalui gitu aja. Jadi biar menenangkan hati 
saya sama pikiran saya” 

(P3 171-176) 

„‟jadi saya anggap penyakit ini sekarang itu nda 
ta pikirkan beban suatu yang berat cuman itu 
memang ujian sama cobaan buat saya” 

(P3 197-200) 

4.2.2.3Seeking Meaning 

Dari hasil penelitian dan analisa yang 

dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa koping 

penderita tuberkulosis dalam menghadapi 

penyakitnya, didapati P1,P2 dan P3 mencoba 
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mencari hikmah dari penyakit yang telah atau 

sedang dihadapinya. Hal ini juga dapat dilihat dari 

beberapa pernyataan yang dinyatakan oleh 

partisipan sebagai berikut: 

„‟ya saya kira sekarang saya lebih hati-hati 
berbuat misal le makan sing enda boleh dimakan 
terus saya kurangi itu dah saya lebih hati-hati itu 
saya jaga kesehatan” 

(P1 347-352) 

„‟ya, merubah pada aspek menjaga kondisi tubuh 
aja, pola makan dijaga sama ya harus jangn 
terlalu cape” 

(P2 229-232) 

„‟jadi hikmahnya ya saya harus menjaga pola 
makan harus dijaga, terus aktivitas harus 
seimbang, harus cukup istirahat gitu” 

(P3 364-369) 

Selain itu P3 menyatakan bahwa penyakit 

yang ia derita selama ini merupakan teguran dari 

Tuhan serta menjadikan P3bisa mengintropeksi diri 

serta membuatnya menjadi lebih dewasa. Hal ini 

dinyatakan sebagai berikut: 

„‟ya pasti merubah, banyak sekali pengaruh. Sifat 
te juga sudah enggak kaya dulu. Dulukan sering 
marah, emosi tapi sekarang sudah engga jadi 
sudah intropeksi diri. Sama itu memang mungkin 
itu juga teguran dari Tuhan dan saya juga harus 
merubah hidup saya, itu juga saya rubah dan 
kedewasaannya juga harus tambah gitu.” 

(P3 251-360) 
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4.2.2.4 Exercised Caution 

Dari hasil penelitian dan proses analisa yang 

dilakukan peneliti, menunjukkan bahwa penderita 

penyakit tuberkulosis memikirkan beberapa alternatif 

obat yang digunakan, meminta saran dan pendapat 

orang lain serta partisipan juga mengevaluasi 

pengobatan yang pernah partisipan jalani 

sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 

partisipan sebagai berikut: 

„‟saya kesitu ke BP4 sekali sembuh tapi kambuh 
lagi gitu. Sekarang sudah berobat dan pindah ke 
Rumah Sakit Ario Wirawan Salatiga itu sekarang 
bagusan gitu” 

(P1 367-372, P3 36-43) 

„‟oh kalau itu karena itu tadi intensitas batuknya 
naik turun daripada ini udah 3 minggu kok belum 
reda. Dikasih obat dokter engga mempan, 
akhirnya langsungaja memutuskan ke RS. Paru. 
Almarhum ibu juga yang nyaranin jadi langsung 
aja” 

(P2 79-81) 

Selain melakukan evalusi pada proses 

pengobatan, P3 menggunakan obat herbal sebagai 

obat alternatif dikarenakan ada beberapa obat yang 

diberikan oleh dokter membuatnya alergi, oleh 

karena itu partisipan mengganti obat yang diberikan 

dokter tersebut dengan obat herbal yang diracik dan 

dibuatnya sendiri. P3 mengkonsumsi obat herbal 
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yang dibuatnya sebelum mengkonsumsi obat yang 

diberikan dokter agar khasiat yang dihasilkan dapat 

dirasakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan 

partisipan sebagai berikut: 

„‟ya itu etabuntol, H 300 sama obat apa kemaren 
lupa saya. Ada 3 kemaren seharunya 5, saya 
pakenya yang 3 terus yang 2 itu terus saya coba 
pake obat-obatan jawa gitu” 

(P1 48-52) 

4.2.2.5 Instrumental Action 

Dari hasil penelitian dan proses analisa yang 

dilakukan peneliti menunjukkan bahwa koping 

partisipan/penderita tuberkulosis dalam menghadapi 

sakitnya dengan cara menyusun langkah yang akan 

diambilnya dalam menghadapi sakitnya, misalnya 

dengan melakukan pengobatan ketempat lain 

apabila tempat pertama dimana ia melakukan 

pengobatan tidak memberikan hasil yang signifikan 

dalam proses penyembuhannya. Hal ini dapat dilihat 

dari pernyataan partisipan sebagai berikut: 

„‟ya pokoknya berdoa sama berobat itu berobat 
sama berdoa” 

(P1 406-407) 

„‟kalau inikan mengikuti RS Paru dulu soalnya 
selama pengobatan ini sudah lebih baik gitu tapi 
ya entar pas 6 bulan ya gak ada perubahan ya 
cara alternatifnya menggunakan obat lain atau 
obat herbal.” 

(P2 305-309) 
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„‟ngasih motivasi diri sendiri gitu tadi mas itu aja, 
yang penting kalau motivasi diri sembuh pasti 
juga rajin minum obatnya, makananya juga 
terkontrol sehari 3 kali” 

(P2 341-344) 

„‟kemaren-kemaren itu ya kontrol rutin, terus 
sama minum obat harus setiap hari, terus sama 
saya juga olahraga tiap hari rutin. Minum jamu 
traditional jawa itu saya minum tapi yang kira-
kira bisa berdampingan sama obat itu, langkah 
saya ya itu terus ya ta banyak-banyakin berdoa, 
beribadah terus” 

(P3 327-329 dan 423-436) 

4.2.2.6 Negotiation 

Dari hasil penelitian dan proses analisa yang 

dilakukan peneliti, ditemukan bahwa koping 

partisipan dalam menghadapi penyakitnya 

menunjukkan adanya suatu usaha untuk mengikut 

sertakan orang lain untuk terlibat dalam menghadapi 

penyakitnya. Dalam hal ini yang membantu dalam 

proses pengobatan yaitu keluarga. Dapat dilihat dari 

pernyataan partisipan sebagai berikut. 

„‟ya pokok ne ya bilang kalau merasa harus 
periksa dan banyak dukungan gitu terutama dari 
anak keluarga” 

(P1 420-422 dan 424) 

„‟sama keluarga biasanya sama istri terus 
saudara, kaka itu” 

(P3 394-395) 

Selain itu juga terdapat partisipan yang tidak 

mau merepotkan orang lain baik keluarga dan 

berusaha sendiri untuk menghadapi penyakitnya, hal 
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ini dapat dilihat dari pernyataan partisipan sebagai 

berikut. 

„‟gak ada ya cuman dari diri sendiri aja, yang 
penting jangan merepotkan orang lain gitu aja.” 

(P2 313,315,316) 

 4.2.2.7 Faktor-faktor yang mempengaruhi koping 

Dalam hasil penelitian dan analisa terdapat 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi koping 

partisipan hal ini dapat dilihat dari beberapa 

pernyataan sebagai berikut: 

a. Pandangan positif  

ditemukan bahwa ketiga partisipan memiliki 

pandangan positif akan penyakit yang 

dideritanya, karena bagi mereka penyakitnya 

dapat diobati dan mereka juga sudah menjalani 

pengobatan selama ini. Dari hal tersebut, ketiga 

partisipan menyakini bahwa pada dasarnya 

mereka akan sembuh, dikarenakan mereka 

sudah melakukan pengobatan secara rutin. 

Pernyataan diatas dapat dilihat dengan 

pernyataan berikut: 

„‟pokonya ya karna batuk itu sudah diperiksa itu 
engga merasa giman-gimana” 

(P1 234-236) 

„‟ya engga menyalahkan diri sendiri ya udah 
emang terkena penyakit diobatin” 
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(P2 181-183) 

„‟gak nyalahin diri sendiri. Ya saya anggap itu 
penyakit dari Tuhan dan saya harus kuat 
ngadepin penyakit itu” 

(P3 230-232) 

b. Dukungan Sosial 

Selain pandangan positif ketiga partisipan ini 

juga mendapatkan dukungan sosial terutama dari 

keluarga. Dukungan sosial merupakan salah satu 

faktor yang memberikan semangat untuk 

partisipan dalam menghadapi sakitnya, hal ini 

dinyatakan sebagai berikut: 

„‟ya semangat dari anak istri itu ngasih semangat 
supaya sembuh” 

(P1 473-475) 

„‟ada dukungan dari keluarga yaitu harus 
diminum obatnya ya udah ingat aja kata 
almarhum ibu, nanti sembuh lagi” 

(P2 402-404) 

„‟keluarga tapi kalau yang sebisa saya sendiri 
saya berusaha sendiri” 

(P3 472-473) 

c. Ekonomi 

Selain itu faktor ekonomi juga menjadi salah 

satu faktor yang mendukung kesembuhan 

partisipan. Terlihat saat wawancara berlangsung, 

partisipan 3 penuh dengan kesederhanaan dan 

pekerjaan yang tidak menetap, 
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sehinggamembuat ia kesulitan menebus obat 

bahkan untuk kontrol sekalipun. Hal ini 

dinyatakan sebagai berikut.Selain pandangan 

positif ketiga partisipan ini juga mendapatkan 

dukungan sosial terutama dari keluarga. 

Dukungan sosial merupakan salah satu faktor 

yang memberikan semangat untuk partisipan 

dalam menghadapi sakitnya, hal ini dinyatakan 

sebagai berikut. 

„‟jadi setiap kontrolkan kita harus ngeluarkan 
uang. Yang memang kita harus berusaha seperti 
itu. Ya gimana caranya ya kalau gak punya uang 
ya ngutang sama saudara atau sama gitu” 

(P3 529-534) 

4.2.2 Hasil Data Pendukung 

4.2.2.1 Data Pendukung Observasi 

a) Observasi partisipan 

1. Observasi partisipan 1 saat wawancara 

Observasi dilakukan saat wawancara 

hari pertama 11 Mei 2016 pukul 14.00 wib di 

tempat kerja partisipan. Saat wawancara 

partisipan tidak bertanya soal maksud dan 

tujuan penelitian karena sudah mengetahui 

waktu pertemuan sebelumnya pada tanggal 
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29 April 2016 di rumah sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga.  

Pada saat awal wawancara partisipan 

terlihat tegang karena suasana saat 

wawancara yang formal dan juga topik 

pertanyaan yang menggali tentang 

perasaan tetapi setelah beberapa lama 

partisipan sedikit lebih santai dan mulai 

bercerita tentang bagaimana koping 

partisipan dalam menghadapi penyakitnya. 

Raut muka partisipan tampak seperti orang 

kelelahan yang ditandai dengan adanya 

kantung mata, berkeringat dan suara nafas 

terdengar. Hal lain yang peneliti lihat tempat 

bekerja partisipan yang bherdebu karena 

partisipan bekerja di toko bangunan. 

Observasi hari kedua pada tanggal 13 

Mei 2016 pukul 14.00 wib. Saat wawancara 

hari kedua suasana tanya jawab sudah 

semakin santai, partisipan lebih terbuka 

ketika ditanya, lebih humoris, dan mulai 

terbiasa.  

2. Observasi partisipan 2 saat wawancara 
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Observasi dilakukan saat wawancara 

hari pertama pada tanggal 5 Mei 2016 pukul 

14.00 wib di rumah partisipan. Proses 

wawancara berlangsung dengan santai 

tetapi serius dengan sedikit rasa humor.  

Sebelumnya peneliti telah melakukan 

pendekatan dengan partisipan. Partisipan 

dapat menjawab pertanyaan dengan baik 

dan juga banyak bercerita soal 

perkembangan sakitnya, hal–hal yang 

dilakukan partisipan dalam mengobati 

sakitnya serta keseharian partisipan dalam 

beraktivitas di saat partisipan sakit, 

partisipan juga mendukung penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Partisipan terlihat 

berkeringat dan batuk-batuk kecil. Rumah 

partisipan juga terlihat berantakkan 

dikarenakan barang dagangan yang kesana 

kemari serta kurangnya ventilasi udara 

dirumah partisipan. 

3. Observasi partisipan 3 saat wawancara 

Observasi dilakukan saat wawancara 

hari pertama 11 Mei 2016 pukul 18.30 wib di 
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rumah partisipan. Saat wawancara partisipan 

sempat bertanya lagi soal maksud dan tujuan 

penelitian dan memastikan penelitian ini 

benar dilakukan. Partisipan sempat curiga 

kalau peneliti adalah wartawan dan peneliti 

melakukan pendekatan serta menjelaskan 

dengan jelas maksud dan tujuan peneliti. 

Pada saat awal wawancara partisipan 

terlihat tegang karena suasana saat 

wawancara yang formal dan juga topik 

pertanyaan yang menggali tentang 

pengalaman dan perasaan tetapi setelah 

beberapa lama partisipan sedikit lebih santai 

dan mulai bercerita tentang bagaimana 

koping partisipan dalam menghadapi 

penyakitnya. Rumah partisipan terlihat 

berantakan dan rumah partisipan terlindung\ 

oleh pohon bambu yang rindang 

mengakibatkan kurangnya cahaya matahari 

masuk kedalam rumah partisipan 

Observasi hari kedua pada tanggal 13 

Mei 2016 pukul 18.30 wib. Saat wawancara 

hari kedua suasana tanya jawab sudah 
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semakin santai, partisipan lebih terbuka 

ketika ditanya, lebih humoris, terbiasa dan 

mulai akrab. Partisipan tampak kelelahan 

diakibatkan baru pulang bekerja. 

b) Observasi saat melakukan strategi koping. 

1. Partisipan 1 saat melakukan strategi koping. 

Observasi dilakukan saat  partisipan 

yang selalu rutin kontrol penyakitnya di 

rumah sakit, melakukan strategi koping 

partisipan rutin minum obat serta menjaga 

pola makannya yang memang menjadi 

pantangan selama dalam masa pengobatan. 

Walaupun sibuk bekerja partisipan masih 

tetap ingat waktu untuk makan, minum obat 

dan partisipan juga meminta bantuananaknya 

untukmengantarkannya kontrol di rumah 

sakit. Partisipan juga rutin berdoa dan ibadah 

terlihat ketika peneliti melakukan kontrak 

waktu di hari Jumat di jam 12.00 partisipan 

menolak dikarenakan dia mau sholat jumat. 

2. Partisipan 2  

Partisipan 2 selalu menyempatkan 

waktu untuk kontrol rutin di rumah sakit  serta 
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meminum obat rutin sesuai anjuran dokter. 

Keseharian partisipan di rumah ialah bekerja 

menjaga toko klontong milik keluarganya. 

Terlihat bahwa partisipan seorang pekerja 

keras. Partisipan juga selalu berkomunikasi 

dan meminta pendapat tentang sakitnya baik 

dengan keluarga dan orang lain yang 

memang dulunya pernah terkena sakit TB ini. 

Partisipan rajin berdoa dan sholat. 

3. Partisipan 3  

 Partisipan 3 selalu rutin kontrol 

penyakitnya di rumah sakit, rutin minum obat 

serta menjaga pola makannya yang memang 

menjadi pantangan selama dalam masa 

pengobatan. Makanan yang dikonsumsi 

partisipan ialah makanan yang direbus dan 

dibacem. Terlihat partisipan memang 

menjaga makanan yang dikonsumsinya dan 

membuat sendiri makanannya.Terlihat juga 

partisipan mengkonsumsi obat-obatan herbal 

yaitu temulawak yang dicarinya dan 

diolahnya sendiri untuk dijadikan minuman. 
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Partisipan percaya kalau obat 

temulawak yang ia buat menjadikan ia 

sembuh. Partisipan juga jarang keluar malam 

dikarenakan dalam masa penyembuhan. 

Partisipan juga rutin berolahraga yaitu 

olahraga bulu tangkis dengan anaknya pada 

sore hari. Partisipan juga rutin berdoa dan 

ibadah dan rutin ikut pertemuan warga di 

lingkungannya. 

4.2.2.2 Data pendukung dokumentasi 

Hasil dokumentasi yang diperoleh peneliti 

adalah catatan tentang gambaran umum dari 

ketiga partisipan, data-data mengenai Rumah 

Sakit Paru dr. Ario Wirawan Salatiga, dan 

rekaman suara saat melakukan wawancara. 

4.3 Uji Keabsahan Data 

4.3.1 Member Check Partisipan 1 

Member check dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 

2016 pukul 14.00 WIB di tempat kerja partisipan. Peneliti 

membawa hasil rekaman suara dan verbatim yang telah 

peneliti buat dan kemudian didengarkan serta 

diperlihatkan kepada partisipan supaya dikoreksi oleh 
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partisipan apabila ada data-data yang tidak sesuai. 

Partisipan setuju dengan hasil rekaman suara dan 

verbatim yang didengarkan dan diperlihatkan. 

4.3.2 Member Check Partisipan 2 

Member check dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 

2016 pukul 14.00 WIB di rumah partisipan. Peneliti 

membawa hasil rekaman suara dan verbatim yang telah 

peneliti buat dan kemudian didengarkan serta 

diperlihatkan kepada partisipan supaya dikoreksi oleh 

partisipan apabila ada data-data yang tidak sesuai. 

Partisipan setuju dengan hasil rekaman suara dan 

verbatim yang didengarkan dan diperlihatkan. 

4.3.3 Member Check Partisipan 3 

Member check dilaksanakan pada tanggal 20 April 

2016 pukul 18.30 WIB di rumah partisipan. Peneliti 

membawa hasil rekaman suara dan verbatim yang telah 

di buat dan didengarkan serta diperlihatkan kepada 

partisipan supaya dikoreksi oleh partisipan apabila ada 

data-data yang tidak sesuai. Partisipan setuju dengan 

hasil remakaman suara dan verbatim yang didengarkan 

dan diperlihatkan. Partisipan juga memberikan informasi 

tambahan yaitu dulunya pada awal-awal kena TB ia 
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selalu pergi ke pantai untuk refreshing sekedar 

menghirup udara segar di sana serta berenang di pantai. 

Partisipan percaya kalau ombak yang menghempas di 

dadanya akan membuat dahak yang ada di paru-parunya 

keluar, partisipan juga berpendapat kalau berenang juga 

menjadi salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit 

tuberkulosis. 

 

4.4. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Paru dr. Ario 

Wirawan Salatiga. Selama penelitian berlangsung, peneliti 

mendapatkan beberapa ungkapan dari penderita 

tuberkulosis yang menyatakan bahwa saat partisipan 

mengetahui terkena tuberkulosis partisipan merasakan stres 

akibat tanda gejala yang dirasakan dan proses 

pengobatannya yang lama. Dari hasil penelitian tersebut 

peneliti berpendapat bahwasaat pertama kali mengetahui 

terkena tuberkulosis penderita pasti akan mengalami stres 

karena adanya  asumsi masyarakat yang menyatakan 

bahwa penyakit tuberkulosis menular dan butuh waktu yang 

lama untuk pengobatannya, selain itu juga penderita merasa 

bingung untuk menjelaskan kepada keluarga maupun 

beradaptasi dengan penyakitnya. 
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Pendapat peneliti ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Mansjoer (2005) yang menyatakanbahwa 

kondisi sakit, khususnya pada penderita tuberkulosis 

membutuhkan terapi penyembuhan yang sangat lama. Hal 

itu dapat mempengaruhi keadaan psikologis pasien, salah 

satunya yaitu: status emosional pasien akan terganggu 

karena kondisi sakit yang kronis, sehingga dapat 

menjadikan stres yang berat. Selain ungkapan diatas, dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, ditemukan 

beberapa hal yang terjadi terkait dengan mekanisme koping 

pada penderita tuberkulosis dalam menghadapi 

penyakitnya. 

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 partisipan, 

ditemukan bahwa ketiga partisipan ini berusaha untuk 

mengatasi dan mengatur situasi stres yang partisipan alami 

dalam menghadapi penyakit tuberkulosis. Dalam hal ini, 

partisipan berusaha untuk dapat mengalihkan pikirannya 

terhadap penyakit yang dialami dengan cara berolahraga, 

bersih-bersih rumah, kerja dan jalan-jalan.  

Dari ungkapan partisipan ini, memiliki keterkaitan 

dengan teori oleh Lazarus dan Folkman (1984) menyatakan 

bahwa dalam mekanisme koping penderita tuberkulosis 

akan melakukan suatu usaha untuk mengontrol respon 
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emotional yang sangat menekan yaitu dalam hal ini kondisi 

stres dengan membayangkan seandainya mereka berada 

didalam situasi lain yang lebih menyenangkan (melakukan 

aktivitas yang bersitaf positif dan negatif), menghindari 

masalah dengan tidur ataupun makan bisa juga dengan 

merokok ataupun meneguk minuman keras ataupun 

olahraga untuk mengaburkan perhatian terhadap penyakit 

(Escapsim/menghindar).  

Dari hal di atas peneliti berasumsi bahwa tindakan 

partisipan dalam mengalihkan pikiran terhadap penyakitnya 

merupakan hal yang baik, dikarenakan jika partisipan 

mengalami stres berkepanjangan hal tersebut akan 

mengakibatkan proses penyembuhan penyakit tuberkulosis 

tidak berjalan secara maksimal. Selain itu, psikologis 

partisipan juga akan terganggu dimana partisipan akan 

menjadi orang yang pendiam serta tidak mau berkomunikasi 

dengan orang lain karena partisipan memikirkan penyakit ini 

berat dan menular ke orang lain di sekitarnya.  

Asumsi peneliti ini didukung dengan teori yang 

menyatakan bahwa stres merupakan faktor pencetus, atau 

penyebab dari suatu penyakit, sehingga taraf kesehatan fisik 

dan kesehatan jiwa dari penderita tuberkulosis akan 

menurun. Selain itu, stres akan memberikan konstibusi 50-
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70%terhadap timbulnya sebagian besarpenyakit seperti 

penyakit kardiovaskuler, hipertensi, kanker,penyakit kulit, 

infeksi, penyakit metabolik, hormon, dan lainsebagainya 

(Lovibond dan Lovibond, 2003). 

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan 

bahwa ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya terkena 

tuberkulosis, ia berusaha untuk mengalihkan pemikiran akan 

sakitnya agar ia tidak stres dan dapat menjalankan 

aktivitasnya seperti biasa. Kesimpulan ini didukung dengan 

teori yang dikemukakan oleh Firdaus (2004) yang 

menyatakan bahwa koping pada intinya merupakan cara 

atau usaha seseorang untuk bisa melanjutkankehidupan 

selanjutnya walaupun memiliki masalah, yaitu untuk 

mempertahankan keseimbangan emosi, mempertahankan 

self image yang positif, mengurangi tekanan lingkungan 

atau menyesuaikan diri terhadapkajian negatif dan tetap 

melanjutkan hubungan yang memuaskan dengan orang lain. 

 Selain menghindari penyakitnya dengan cara 

beraktivitas seperti olahraga, bersih-bersih rumah, kerja, 

dan jalan-jalan, ketiga partisipan ini juga mengungkapkan 

bahwa penyakit yang partisipan derita ini bukan merupakan 

beban yang berat karena penyakit ini bisa disembuhkan. 

Dari ungkapan partisipan ini memiliki keterkaitan dengan 
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teori yang dikemukakan oleh Lazarus dan Folkman (1984) 

yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh 

penderita tuberkulosis ialah menghindari penyakitnya 

dengan menganggap seakan-akan penyakit yang dihadapi 

jauh lebih ringan daripada yang sebenarnya 

(Minimization/pengabaian).  

Salah satu partisipan yang menyatakan pantangan 

yang diberikan dokter hanya dijalankan seminggu saja dan 

apabila intensitas batuknya mulai reda, partisipan kembali 

mengkonsumsi makanan yang memang menjadi 

pantangannya selama pengobatan dari hal diatas peneliti 

berasumsi bahwa tindakan partisipan dalam menghindari 

sakitnya dengan membayangkan penyakitnya yang 

dideritanya jauh lebih ringan dan bukan sesuatu beban yang 

berat (penyakit yang berat), merupakan sesuatu hal yang 

tidak baik dikarenakan jika partisipan menganggap 

penyakitnya merupakan sesuatu yang ringan partisipan 

tidak akan patuh dengan saran dokter baik pantangan 

makannya maupun obat yang dijalani. 

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam mekanisme koping penderita tuberkulosis 

selain menghindari atau mengalihkan pikiran terhadap 

penyakit mereka, partisipan  juga mengalami proses 
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pengabaian akan penyakitnya, mereka menganggap 

penyakit ini mudah untuk diatasi atau sangat ringan dari 

kenyataannya. Menurut (Carver, dkk dalam Hapsari, 2002) 

perilaku partisipan tersebut termasuk dalam Emotion 

Focused Copingsalah satunya bentuknya yaitu Mengingkari 

(denial), dimana partisipan melakukan pengikaran terhadap 

suatu masalah (penyakitnya), menyatakan 

ketidaksetujuannya terhadap realitas yang ada dengan 

mengingkari realitas tersebut. 

 Selain menghindari penyakit dengan menganggap 

penyakit yang telah dihadapi jauh lebih ringan dari 

sebenarnya ketiga partisipan ini juga memilih untuk berdoa, 

memohon agar diberikan kekuatan dan cepat sembuh dari 

sakitnya. Selain itu juga ketiga partisipan selalumensyukuri 

setiap perubahan yang partisipan alami baik dengan cara 

berdoa, sholat, dzikir, menjaga pola makan, menyadari 

kalau kesehatan itu mahal dan penyakit ini merupakan 

teguran dari Tuhan.  

Salah satu partisipan yang menyatakan bahwa 

penyakit yang dideritanya ini merupakan ujian dan teguran 

dari Tuhan agar partisipan bisa mengintropeksi diri baik 

dalam perkataan, tindakannya maupun sifatnya menjadi 

lebih dewasa lagi. Tindakan yang dilakukan oleh ketiga 
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partisipan tersebut menurut Lazarus dan Folkman (dalam 

Rustiana, 2003) termasuk dalam Emotion Focused Coping 

dalam bentuk Seeking Meaning yaitu merupakan 

suatuproses dimana seseorang mencoba untuk membuat 

suatu arti positif dari situasi yang dialami bagi dirinya sendiri 

dan mencoba mencari aspek-aspek yang dinilai penting 

dalam hidupnya dalam hal ini semua partisipan mencoba 

mencari hikmat dari penyakit yang diderita.  

Sehingga berdasarkan pernyataan diatas dapat 

disimpulkan bahwa dalam mekanisme koping ketiga 

partisipan selain menghindari atau mengalihkan pikiran 

terhadap penyakitnya serta pengabaian, ketiga partisipan  

juga mengalami proses dimana terdapat hikmat yang dapat 

partisipan ambil dari sakit yang diderita dan juga lebih 

mendekatkan partisipan kepada sang pencipta yang dimana 

penyakit tuberkulosis ini merupakan sebuah ujian dari 

Tuhan.  

Kesimpulan ini didukung dengan pernyataan 

Lovibond dan Lovibond (2003) tentang penyakit tuberkulosis 

yang merupakan contoh klasik penyakit yang tidak 

hanyamenimbulkan dampak terhadapperubahan fisik, 

biologis, psikologis,sosial, dan spiritual saja namun 

penderita tuberkulosis juga akan mengalami perubahan 
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respon psikologis yang berat dan penyakitbervariasi 

tergantung dari koping yang dimiliki oleh masing-masing 

individu.  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 partisipan, 

ditemukan bahwa ketiga partisipan ini berusaha untuk 

mengatasi dan mengatur situasi stres yang mereka alami 

dalam menghadapi penyakit tuberkulosis. Mereka berusaha 

untuk mengurangi stresor terhadap sakitnya, dengan 

mempelajari cara-cara atau keterampilan-keterampilan yang 

baru untuk dapat sembuh dari sakit tersebut. Dari ungkapan 

partisipan ini memiliki keterkaitan dengan teori yang 

disampaikan oleh Smet (1994) dalam Safaria (2012) yang 

menyatakan bahwa salah satu cara atau usaha untuk 

mengurangi stresor, yaitu dengan mempelajari cara-cara 

atau keterampilan-keterampilan yang baru untuk digunakan 

mengubah situasi, keadaan dan pokok permasalahan yang 

dihadapi sehingga dapat mengendalikan masalah tersebut. 

Dimana individu akan cenderung menggunakan strategi ini 

apabila dirinya yakin akan dapat mengubah situasi. 

Salah satunya bentuk Exercised Caution 

(Cautiousness) dimana individu memikirkan dan 

menganalisis setiap situasi beberapa alternatif pemecahan 

masalah yang tersedia, berhati-hati dalam memutuskan 
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masalah, meminta pendapat dan saran dari orang lain untuk 

mengatasi masalah serta mengevaluasi cara yang pernah 

dilakukan sebelumnya(Lazarus dan Folman, 1984). 

Exercised Caution yaitu tindakan yang disadari oleh 

ketiga partisipan seperti pertimbangan untuk lebih 

melakukan pengobatan di RSP dr. Ario Wirawan Salatiga 

daripada pengobatan di Balai Pengobatan Penyakit Paru-

Paru (BP4) dikarenakan saat menjalani pengobatan di BP4 

dakit yang diderita tidak mengalami perubahan. Selain itu 

partisipan2 dan 3 juga menggunakan obat herbal dalam 

proses pengobatan sakit tuberkulosisnya untuk mendukung 

penyembuhan dengan cepat. Bahkan partisipan 3 

menjadikan obat herbal sebagai obat pengganti dari 

beberapa obat yang diberikan dikarenakan ada obat yang 

diberikan dokter membuatnya alergi.Partisipan juga 

menjadikan setiap masalah yang dihadapinya sebagai 

pengalaman dan juga motivator untuk dirinya serta 

kesembuhan akan penyakitnya. Selain itu ketiga partisipan 

juga merasakan adanya perubahan yang terjadi didalam diri 

mereka antara lain intensitas batuknya berkurang dan sudah 

ada perubahan ke arah yang lebih baik, sudah ada nafsu 

makan, hasil kontrol dan rotgen parunya sudah membaik 

dan sudah ada perkembangan yang ke arah sembuh. 



69 
 

 
 

Ketiga partisipan memutuskan untuk berobat dari 

BP4 ke RS Paru dengan harapan ada kemajuan 

atauperubahan yang dialami pada penyakit yang 

dideritanya. Selain itu ketiga partisipan jugamelakukan 

kontrol rutin agar perkembangan kesehatanbisa lebih 

maksimal, berdoa serta mengkonsumsi obat secara rutin. 

Tindakan yang dilakukan oleh partisipan menurut (Lazarus 

dan Folkman 1985 dalam Rustiana, 2003)termasuk dalam 

Problem Focused Coping dalambentuk Instrumental Action 

yaitu tindakan individuyang diarahkan pada penyelesaian 

masalah secara langsung serta menyusun strategi yang 

akan dilakukannya ketika usaha yang dilakukannya belum 

membuahkan hasil.  

Dari semua usaha yang telah ketiga partisipan 

lakukan tersebut masih ada beberapa usaha yangbelum 

membuahkan hasil, antara lain partisipan masih mengalami 

batuk dan harus tetap kontrol rutin dan menjaga pola 

makannya. Ketiga partisipan mencoba untuk mengatasi 

masalah-masalah di atas dengan berusaha untuk terus 

minum obat secara rutin menjaga pola makan dantetap 

mengikuti saran dari dokter.  

Tindakanyang dilakukan oleh partisipan tersebut 

menurutPareek (dalam Indirawati, 2006) termasuk 
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dalamProblem Focused Coping dalam bentukIntropersitive 

yaitu individu percaya bahwa harusbertindak sendiri untuk 

mengatasi masalahnya.Sementara itu partisipan 1 yang 

dimana dalam menyelesaikan atau menjalani pengobatan 

dibantu oleh keluarga, anak, dan istri yang setia 

mengantarkannya berobat serta mengingatkannya untuk 

selalu rutin minum obat dan juga menjaga pola makan. 

Tindakan yang dilakukan oleh partisipan 1 ini menurut 

Hapsari (2002) termasuk dalam Problem Focused Coping 

dalam bentuk Negosiasi yaitu merupakan beberapa usaha 

yang ditunjukkan kepada orang lain untuk ikut terlibat 

(merupakan penyebab masalah) untuk serta memikirkan 

atau menyelesaikan masalah dalam hal ini penyakit 

tuberkulosis yang partisipan derita.  

Selain Problem Focused Coping dan Emotion 

Focused Coping terdapat juga beberapa faktor 

penyembuhan partisipan yang diantaranya pandangan 

positif akan kesembuhannya dikarenakan penyakit yang 

sudah diperiksa dan sudah ada obatnya (menjalankan 

pengobatan) ketiga partisipan yakin kalau penyakit yang 

diderita pasti sembuh, selain itu juga terdapat faktor 

dukungan sosial yang diberikan oleh anak, istri bahkan 

keluarga dalam proses membantu proses penyembuhan. 
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Berdasarkan pernyataan yang partisipan kalau keluarga 

memberinya semangat dan mengingatkan untuk selalu 

rutiun minum obat.  

Oleh sebab itu peran serta dan dukungan dari 

keluarga (anak dan istri) sangatlah penting sebab keluarga 

merupakan unit terdekat dengan partisipan sehingga 

dukungan sosial dari keluarga merupakan salah satu faktor 

penentu kesembuhan partisipan dalam menghadapi 

penyakitnya. Pernyataan ini didukung dengan teori yang 

menyatakan dukungan sosial merupakan ketersediaan 

sumber daya yang memberikan kenyamanan fisik dan 

psikologis yang didapat lewat pengetahuan bahwa individu 

tersebut dicintai, diperhatikan, dihargai oleh orang lain. 

Dukungan dirasakan oleh penerima sebagai bentuk 

dorongan semangat dan pengorbanan dalam menghadapi 

permasalahan yang ditanggung, dukungan sosial yang 

memberikan dampak terbesar adalah dukungan yang 

diberikan oleh keluarga (Efendi dan Makhfudli, 2009). 

Cobb (1976) mendefenisikan dukungan sosial 

sebagai rasa memiliki informasi terhadap seseorang atau 

lebih.  Dukungan sosial memfasilitasi perilaku koping 

seseorang, namun hal ini kondisional pada sifat dukungan 

sosial. Orang bisa memiliki hubungan yang mendalam dan 
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sering berinteraksi, namun dukungan yang diperlukan hanya 

benar-benar bisa dirasakan bila ada keterlibatan dan 

perhatian yang mendalam, bukannya hubungan permukaan 

orang sekitar. Kualitas kritis dalam jaringan akan saling 

bertukar dalam komunikasi yang intim dan adanya 

solidaritas dan kepercayaan. Ada juga salah satu faktor 

yang menjadi kendala selama ini yaitu faktor ekonomi yang 

dimana partisipan 3 harus meminjam uang dengan sanak 

saudara uang untuk pergi kontrol dirumah sakit diakibatkan 

keadaan ekonomi mereka yang pas-pasan. 

 

4.5. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan 

didalamnya, seperti jumlah partisipan yang sesuai dengan 

kriteria peneliti sangat terbatas, refrensi mengenai koping 

pada penderita penyakit tuberkulosisjuga cukup sulit untuk 

diperoleh peneliti, sehingga dalam penelitian ini hanya ada 

Problem Focus Coping dan Emotion Focused Coping, 

Komunikasi antara peneliti dengan partisipan saat penelitian 

dan wawancara berlangsung juga menjadi kendala dalam 

penelitian ini, dimana terkadang beberapa pertanyaan 

peneliti memiliki jawaban yang berbeda dari apa yang 

peneliti targetkan dengan apa yang partisipan sampaikan, 
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sehingga peneliti berusaha untuk mencari bahasa atau cara 

lain agar partisipan mengerti maksud dari pertanyaan 

tersebut dan menjawab sesuai dengan jawaban yang 

ditargetkan peneliti. Dalam penelitian ini juga terdapat 

keterbatasan lain yaitu peneliti saat berinteraksi tidak 

menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang 

dimana untuk menjaga perasaan partisipan agar partisipan 

tidak merasa tersinggung, sehingga rentan bagi peneliti 

untuk tertular. 

 

4.6 Keunikan Partisipan Penelitian  

Dalam penelitian ini menurut peneliti, masing- 

masing partisipannya memiliki keunikan tersendiri, P1 

merupakan orang yang cukup pendiam sehingga dalam 

proses penelitian menggunakan teknik wawancara, peneliti 

harus bisa menggali informasi secara lebih mendalam dan 

lebih kuat lagi, untuk P2 ia merupakan orang yang sangat 

aktif dalam menceritakan pengalamannya sehingga 

terkadang partisipan ini, menceritakan hal-hal yang terlalu 

banyak dan seringkali sudah terlalu jauh keluar dari 

pembicaraan dalam wawancara, sehingga hal ini juga 

membuat peneliti harus dengan cepat mengalihkan 

pembicaraan apabila partisipan sudah berbicara diluar 
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konteks pertanyaan. P3 merupakan orang yang hampir 

sama dengan P2 yang kalem dan lemah-lembut dalam 

menjawab pertanyaan dari peneliti sehingga, terkadang 

suara partisipan terlalu kecil. Hal ini membuat peneliti harus 

menyampaikan kepada P3 untuk memperbesar suaranya 

lagi agar jawaban yang disampaikan partisipan dapat 

terdengar dengan jelas. Selain itu juga mengenai strategi 

koping dalam menghadapi penyakitnya yang dilakukan oleh 

ketiga partisipan berbeda-beda dimana P3 lebih 

mempercayai tanaman herbal sebagai obat yang manjur 

dalam mengobati sakit yang dideritanya. 

 

 

 

 

 


