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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, telah didapatkan hasil bahwa keempat  subjek,

yaitu subjek MFA, subjek MN, subjek H dan subjek P memiliki sifat sabar didalam

dirinya dalam hal melayani dan merawat lansia yang tinggal di Panti Perlindungan dan

Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Budi Sejahtera Martapura. Dari awal saat memilih

berkerja di panti, subjek sudah mengetahui resiko dari pekerjaan yang akan dijalaninya.

Segala kemungkinan yang akan terjadi dalam hal merawat lansia sudah dipikirkan oleh

subjek dengan sebaik mungkin.

Keempat subjek merasa banyak pelajaran dan hikmah yang dapat diambil selama

bekerja sebagai pengasuh dan perawat lansia. Hal itu juga berdampak untuk kehidupan

sehari-hari subjek. Subjek H yang awalnya merasa jika dirinya adalah orang yang tidak

sabaran, setelah bekerja di panti lambat laun ia menjadi orang yang sabar. Sebab subjek

juga merasa jika melayani lansia tidak memiliki sikap sabar justru akan memberikan

dampak yang tidak baik bagi diri sendiri maupun lansia yang diasuh.

Adapun faktor yang mempengaruhi sikap sabar dari keempat subjek ini adalah

agama (kepercayaan) yaitu mempercayai jika apa yang dijalani saat ini merupakan

ketentuan dari-Nya, ekonomi yaitu karena subjek merasa membutuhkan pekerjaan dan

uang untuk membantu kebutuhan keluarga, lingkungan yang nyaman serta pekerjaan

yang terkesan santai dan faktor keluarga meliputi suami, istri serta anak yang tentunya

mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi.
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B. Saran

Peneliti menyadari tentu ada banyak kekurangan yang terdapat di dalam

penelitian ini, agar tidak terulang kembali pada penelitian selanjutnya jika ingin

mengambil tema yang sama maupun judul yang berkaitan dengan penelitian ini, maka

peneliti memberikan beberapa saran, yaitu.

1. Pada peneliti selanjutnya

a. Pada peneliti selanjutnya jika berniat mengambil tema tentang sabar atau yang

berkaitan dengan gambaran sabar pegawai, disarankan agar memperbanyak lagi

literasi dan memperluas wawasan tentang sabar agar penelitian yang dilakukan

semakin akurat.

b. Tingkatkan lagi kemampuan soft skill untuk wawancara dan observasi, agar

subjek mampu memahami semua pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan

observasi juga menjadi lebih akurat.

c. Saat hendak melaksanakan penelitian, ada kemungkinan yang tidak terduga

subjek mengundurkan diri dari penelitian. Jadi, sebagai antisipasi, hendaknya

peneliti sudah menyiapkan subjek pengganti yang bersedia untuk diwawancarai

sebagai pengganti dari subjek awal. Usahakan untuk tetap menjaga komunikasi

dan hubungan yang baik dengan semua subjek.

d. Usahakan sejak awal sudah bersepakat dengan subjek tentang apa saja yang

diperlukan untuk penelitian dan apa saja yang tidak diinginkan oleh subjek untuk

peneliti lakukan. Cantumkan pula semua yang sudah disepakati secara rinci

didalam lembar informed consent.
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2. Pada subjek

Diharapan subjek mampu untuk memelihara kesabaran di dalam dirinya dan

mampu untuk lebih meningkatkan lagi  kesabaran tersebut.


