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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era sekarang, jenis penyakit semakin berkembang. Hal ini 

membuat kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan semakin 

tinggi. Rumah sakit merupakan salah satu tempat pelayanan kesehatan 

yang berusaha untuk meningkatkan kesehatan secara optimal bagi 

masyarakat. Rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, membutuhkan tenaga kerja medis yang dapat memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien di rumah sakit tersebut. Salah satu 

tenaga medis yang memberikan pelayan kesehatan adalah perawat. 

Dengan berkembangnya dunia kesehatan, dunia keperawatanpun 

juga semakin berkembang. Hal ini membuat perawat sebagai salah satu 

profesi. Menurut hasil Lokakarya Keperawatan Nasional tahun 1983 

(dalam Praptiningsih, 2006, h. 25), keperawatan merupakan bentuk 

pelayanan profesional yang integral dari pelayanan kesehatan yang 

didadarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, dalam bentuk pelayanan 

bio-psiko-sosio-spiritual yang komprehensif, yang akan ditunjukan 

kepada individu, keluarga, atau masyarakat yang sakit atau sehat dan 

mencakup seluruh hidup manusia.  

Tanggung jawab yang tinggi menjadikan seorang perawat harus 

melalui pendidikan khusus untuk turut serta dalam merawat dan 

menyembuhkan orang lain dalam usaha rehabilitasi dan pencegahan 
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penyakit yang dilakukan sendiri atau di bawah pengawasan oleh dokter 

atau suster kepala, sehingga perawat merupakan profesi yang dilakukan 

oleh individu yang dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di salah satu 

Rumah Sakit di Semarang, perawat yang berinitial N mengatakan bahwa 

tugas utama sebagai perawat adalah merawat pasien dan memberikan 

tindakan yang diminta oleh dokter. Di rumah sakit terdiri dari beberapa 

tingkatan seperti kepala perawat yang bertugas memanage perawat yang 

ada di divisinya, kemudian ada perawat pelaksana yang lebih banyak 

terjun untuk menangani pasien. Hal yang senada diungkapkan oleh E, 

mengatakan bahwa sebagai perawat dia mempunyai tugas yang cukup 

banyak. Perawat yang bertugas sebagai kepala ruangan bertugas untuk 

berkordinasi dengan perawat yang ada di timnya, membagi tugas setiap 

perawat, melayani visitasi dokter, melihat stok obat yang ada di 

divisinya, mengawasi alat-alat yang tersedia di ruangan di divisinya. 

Selain itu dalam setiap regu perawat terdapat kepala tim yang bertugas 

sebagai kepala tim. Kepala tim dan perawat pelaksana bertugas untuk 

lebih terjun langsung ke pasien dalam perawatannya selama di rumah 

sakit, melaksanakan instruksi dokter. 

 Tugas-tugas yang dilakukan oleh perawat tersebut 

menimbulkan tuntutan untuk lebih profesional, agar kualitas pelayanan 

kesehatan semakin baik. Tuntutan yang diberikan kepada perawat 

tersebut dapat menyebabkan suatu tekanan kepada perawat dan akan 

menimbulkan stres pada perawat. 
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Stres adalah akibat dari interaksi (timbal-balik) antara 

rangsangan lingkungan dan respon individu (Siswanto, 2007, h. 50). Hal 

yang senada juga diungkapkan oleh Bishop (dalam Gunawati, 2006, h. 

97), bahwa stres merupakan transaksi antara orang dengan lingkungan 

yang meliputi penilaian seseorang tentang tantangan yang ditimbulkan 

oleh situasi tersebut, serta tanggapan secara psikologis dan fisiologis 

untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dirasakan. Dubrin (dalam 

Tyas, 2009, h. 22-23) mengatakan bahwa stres adalah kondisi baik 

secara mental maupun fisiologi yang merupakan hasil dari ancaman 

yang dirasakan. Jika seorang individu merasakan sesuatu yang 

berbahaya atau terjadi perubahan, maka individu tersebut akan 

mengalami respon tubuh yang disebut dengan stres. Dubrin 

menambahkan bahwa stres kerja merupakan stres yang ditimbulkan 

dalam pekerjaan yang disebabkan dalam kondisi tertentu dan apabila 

berlarut akan menimbulkan burn-out seperti kelelahan mental, fisik, dan 

emosional yang berlebihan.  

Keadaan atau peristiwa yang terjadi pada perawat yang 

menyebabkan perawat menjadi stres disebut stresor. Stresor adalah 

peristiwa yang dianggap oleh individu sebagai hal yang membahayakan 

dirinya sendiri baik secara fisik maupun psikologisnya (Curtis, 2000, h. 

123).  

Dewe (dalam Rahman, 2010, h. 5), melakukan survei pada 1801 

perawat umum di Amerika dan mengkaji stres dalam hal frekuensi 

mengenai pengalaman ketegangan dan kelelahan perawat dan juga cara 

perawat dalam menghadapi hal tersebut. Dari penelitian tersebut 
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dihasilkan lima sumber utama stres yaitu beban kerja yang berlebihan, 

kesulitan menjalin hubungan dengan staf lain, kesulitan dalam merawat 

pasien yang kritis, harus bekerja dengan dokter yang tidak memahami 

kebutuhan sosial dan emosional dari pasien, kegagalan dalam merawat 

pasien.  

Berdasarkan hasil survei pada tahun 2006 dari Persatuan 

Perawat Nasional Indonesia (PPNI) (dalam Amartiwi, 2008, h.2), sekitar 

50,9 persen perawat yang bekerja di empat provinsi di Indonesia 

mengalami stres kerja dengan gejala yaitu sering pusing, lelah, tidak 

beristirahat karena beban kerja terlalu tinggi yang menyita waktu dan 

gaji yang rendah tanpa insentif yang memadai. Stres yang tinggi pada 

perawat menempatkan perawat dalam posisi yang tidak menguntungkan, 

sehingga tidak jarang perawat menampakkan sikap yang kurang ramah 

terhadap pasien di rumah sakit. Dalam wawancara kepada perawat E, 

beliau mengatakan bahwa terkadang ada perasaan malas atau lelah 

untuk merawat pasien yang memembuat stres. Selain itu jika ada 

permasalahan dengan sesama perawat dikarenakan hal pembagian tugas 

yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, beliau 

merasa rendah diri dan ada perasaan malas untuk bekerja di divisi 

tersebut. 

Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap 

perawat TM, beliau mengatakan bahwa bekerja sebagai perawat ataupun 

profesi lainnya pasti akan dihadapkan pada keadaan yang membuat 

stres. Sebagai perawat, beliau mengatakan bahwa hal-hal yang membuat 

stres adalah ketika ruangan di divisinya penuh dengan pasien sedangkan 
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yang berjaga hanya 2 orang setiap piketnya. Selain itu fasilitas di rumah 

sakit yang belum lengkap membuat perawat harus mencari rumah sakit 

rujukan jika terdapat pasien yang sedang dalam keadaan kritis. Di saat 

seperti itu, banyak tuntutan keluarga pasien yang ingin segera mendapat 

pertolongan, sedangkan mencari rujukan ke rumah sakit lain cukup 

membutuhkan waktu yang lama.  

Perawat E yang diwawancarai juga mengatakan bahwa keluarga 

pasien sering menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang cepat dan 

tidak peduli bahwa  perawat yang sedang bertugas hanya dua orang. 

Keluarga pasien juga membandingkan fasilitas dan pelayanan di rumah 

sakit lain dengan Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama kepada perawat 

yang bertugas.  

Selain stres yang disebabkan oleh pasien, stres juga dapat timbul 

oleh sesama perawat.  Dalam wawancara yang dilakukan peneliti oleh 

peneliti kepada perawat E, beliau mengatakan bahwa tidak semua 

perawat dapat bekerja sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 

dikarenakan terkena musibah, contohnya ada keluarga yang sakit atau 

meninggal dunia, mengalami kecelakaan. Maka dari itu perlu bantuan 

perawat lainnya untuk menggantikan jadwal tugas, tetapi tidak ada 

perawat yang dapat menggantikan. Hal ini membuat perawat yang 

mendapatkan musibah merasa kesal dengan perawat yang lain, dia juga 

tidak fokus untuk menyelesaikan tugasnya. Selain itu, jika pembagian 

tugas tidak adil dan tidak sesuai dengan harapan perawat tersebut, maka 

akan menimbulkan stres.  
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Peneliti melakukan penelitian awal untuk mengetahui tingkat 

stres yang dialami oleh perawat di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama 

dengan menyebarkan skala stres yang terdiri dari 22 item yang dibuat 

berdasarkan aspek-aspek stres seperti gejala fisik, gejala psikis, aspek 

perilaku. Dari skala tersebut didapatkan hasil bahwa tingkat stres 

perawat di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama tergolong sedang. Dalam 

penelitian ini oleh peneliti dengan menyebar skala stres kepada 27 

perawat, terdapat 6 perawat yang memiliki stres yang rendah, 17 

perawat memiliki tingkat stres yang sedang, dan 4 perawat lainnya 

mengalami stres yang tinggi. 

Pada umumnya stres dipandang sebagai sesuatu yang negatif, 

namun pada tingkat tertentu dapat memicu kinerja karyawan untuk 

menjadi lebih baik. Hal ini senada dengan pendapat Haryanto (2014, h. 

3) yang mengatakan bahwa stres yang muncul akibat tekanan yang 

berasal dari luar atau dalam diri individu pada tingkatan tertentu akan 

memicu perawat untuk menciptakan gagasan yang inovatif untuk 

menyelesaikan masalah dan pekerjaan sehingga stres menjadi keadaan 

yang konstruktif. Menurut (Singh, dkk, 2011, h.158), stres yang dialami 

oleh individu akan membawa keuntungan atau kerugian bergantung oleh 

individu memandang dan menyelesaikan keadaan stres tersebut. Stres 

akan memiliki efek negatif jika individu tidak dapat menyelesaikan 

masalah yang muncul atau tidak dapat menghadapi tekanan yang 

melebihi kemampuannya. Stres juga dapat menimbulkan masalah 

kesehatan fisik maupun kondisi kejiwaan bagi individu. Menurut 
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Schultz (dalam Haryanto, 2014, h.4) stres memiliki hubungan terhadap 

kasus infeksi penyakit karena penurunan sistem pertahanan tubuh.  

Melihat dampak-dampak yang ditimbulkan oleh stres baik 

bersifat positif atau negatif terhadap kinerja perawat, maka stres yang 

dialami oleh perawat mendapatkan perhatian lebih dari pihak rumah 

sakit. Kekurangan tekanan dalam bekerja sebagai perawat akan 

membuat perawat mendapatkan zona yang nyaman sehingga stres 

menjadi rendah. Stres yang rendah akan menimbulkan perasaan bosan 

pada perawat, suka absen, menurunkan motivasi, dan dapat 

menumbuhkan sikap apatis sehingga kinerja perawat menjadi rendah. 

Kinerja perawat juga akan menurun jika tingkat tekanan dalam bekerja 

di rumah sakit juga tinggi. Namun dengan tingkat stres optimal, maka 

perawat akan lebih produktif dan kinerja perawat akan optimal.   

Perawat merupakan ujung tombak dalam pelayanan kesehatan di 

rumah sakit. Jika stres yang dialami oleh perawat tidak dapat diatasi 

dengan baik maka akan berdampak pada pekerjaannya sebagai perawat. 

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat akan menurun dan berdampak 

pada kepuasan pelayanan. Dalam wawancara dengan salah satu pasien 

rumah sakit tersebut mengatakan bahwa kurangnya perawat membuat 

pelayanan terkadang membutuhkan waktu yang lama untuk ditangani 

walaupun penanganan kepada pasien hanya sebentar. 

Untuk mengatasi kondisi atau keadaan yang menyebabkan 

perawat mengalami stres maka diperlukan usaha dari individu untuk 

membebaskan diri dari kondisi yang menekan dan membuat mereka 
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mengalami stres. Usaha yang dilakukan individu untuk mengatasi stres 

yang dialami oleh individu disebut coping 

Siswanto (2007, h.59) mendefinisikan coping sebagai reaksi 

seseorang ketika menghadapi stres atau tekanan. Menurut Lazarus dan 

Folkman (dalam Taylor, 2003, h. 219), coping adalah suatu proses 

mengatur suatu tutunan (eksternal atau internal) yang dinilai berat atau 

lebih. King (2010, h. 51), mengungkapkan bahwa coping merupakan 

upaya mengelola keadaan dan mendorong usaha untuk menyelesaikan 

permasalahan kehidupan individu dan mencari cara untuk menguasai 

atau mengurangi stres. 

Lazarus dan Folkman (dalam Intani dan Surjaningrum, 2010, h. 

121) membagi coping menjadi dua jenis yaitu problem focused coping 

dan emotion focused coping. Problem focused coping adalah usaha 

untuk mengubah situasi yang obyektif dengan cara mengubah sesuatu 

pada lingkungan atau mengubah cara individu untuk berinteraksi dengan 

lingkungannya. Sedangkan emotion focused coping adalah usaha yang 

dilakukan seseorang untuk mengontrol emosi yang tidak mengenakkan.  

Problem focused coping adalah strategi yang digunakan individu 

dengan cara menyelesaikan masalah yang dihadapi, sehingga individu 

segera terbebas dari masalah tersebut (Wardani, 2009, h. 29). Strategi 

yang diarahkan pada masalah yang mendatangkan stres atau problem 

focused coping bertujuan untuk mengurangi tuntutan hal, peristiwa , 

orang, keadaan yang mendatangkan stres atau memperbesar sumber 

daya untuk menghadapinya. Coping ini akan terarah pada penanganan 
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masalah yang digunakan orang bila tututan masalah atau sumber daya 

dinilai dapat diubah.  

Emotion focused coping merupakan koping yang berfokus pada 

emosi yang digunakan untuk mengatur respon emosional terhadap stres. 

Pengaturan ini melalui perilaku individu, seperti penggunaan alkohol, 

bagaimana meniadakan fakta-fakta yang tidak menyenangkan, melalui 

strategi kognitif. Intani dan Surjaningrum (2010, h. 121) mengatakan 

emotion focused coping digunakan jika sumber stres sudah tidak dapat 

dirubah maka satu-satunya respon coping yang mungkin dilakukan 

adalah dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan untuk 

mengurangi distres emosional yang dirasakan individu. Emotion focused 

coping merupakan cara seseorang untuk mengatur emosi dengan 

mencari makna dari persoalan yang ada atau melarikan diri sejenak saat 

mengalami masalah yang tidak dapat dikendalikan oleh individu.  

Penelitian yang dilakukan oleh Aldwin dan Revenson (dalam 

Armartiwi, 2008, h.4) menunjukkan bahwa emotion focused coping 

mengakibatkan kesehatan mental yang buruk apabila selalu dilakukan 

oleh individu, sedangkan problem focused coping berhubungan positif 

dengan kesehatan mental. Problem focused coping lebih efektif 

digunakan karena berguna dalam waktu yang cukup lama daripada 

menggunakan emosi untuk menyelesaikan masalah. Menurut Skinner 

(dalam Nasekah, 2013, h. 4-5), hal ini dikarenakan emotion focused 

coping atau coping yang berfokus pada emosi lebih digunakan oleh 

individu untuk menghindari stres, sedangkan problem focused coping 

atau coping yang berfokus pada pemecahan masalah digunakan oleh 
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individu untuk menghadapi stres dan mencoba untuk menyelesaikan. 

Coping ini lebih baik digunakan karena hasilnya berdampak dengan 

waktu yang cukup lama. 

Setiap individu memiliki cara yang berbeda-beda dalam 

mengatasi stresnya. Hal ini didukung oleh pernyataan Handoko yang 

dikutip oleh Lestarianita dan Fakhrurrozi (2007, h. 48) bahwa tiap orang 

mempuyai toleransi yang berbeda terhadap situasi stres. Selain itu tidak 

semua hal yang menyebabkan stres dapat diselesaikan oleh individu. 

Sebagai contoh individu mengalami stres dikarenakan kehilangan 

keluarga dalam bencana tsunami. Individu tersebut tidak dapat 

menggunakan problem focused coping dikarenakan penyebab stres yang 

tidak dapat diselesaikan dan individu meyakini bahwa individu tidak 

dapat berbuat apapun untuk mengubah kondisi stres tersebut. Maka dari 

itu emotion focused coping merupakan coping yang lebih sesuai untuk 

masalah tersebut. Individu tersebut akan mengatur emosinya dan 

mencari maksa dibalik kejadian yang dialami dengan cara menerima 

kejadian yang sudah terjadi dan berdoa. Hal ini lebih baik daripada dia 

terus menerus menangis, menyalahkan orang lain atau menyelasi 

kejadian yang ditimpanya. Menurut Intani dan Surjaningrum (2010, h. 

121), masing-masing individu menciptakan penyelesaian masalah yang 

bervariasi dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan sesuai 

dengan talenta dan motif individu yang tak lepas dari proses penilaian 

individu mengenai sumber stres itu sendiri.  

Begitu juga perawat dalam mengatasi stresnya di rumah sakit. 

Beberapa dari mereka menggunakan problem focused coping dan ada 
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yang lebih berfokus kepada pengontrolan emosi. Sebagai perawat yang 

diminta untuk selalu ramah pada pasien ketika memberi pelayanan 

kesehatan dan tidak ada kesempatan untuk mengeluh atau 

menumpahkan emosi pada saat berada di rumah sakit. Selain itu jika 

perawat menggunakan emosinya dalam menghadapi masalah tersebut, 

akan menimbulkan dampak yang buruk yang dapat menggangu kualitas 

hidup perawat, baik selama bekerja di rumah sakit maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Tetapi di satu sisi seringkali penyebab stres yang 

dialami oleh perawat tidak diketahui secara jelas oleh perawat yang 

bersangkutan sehingga perawat tidak bisa menggunakan koping yang 

berfokus pada masalah untuk menyelesaikan stresnya tersebut. 

Dalam wawancara yang dilakukan kepada lima perawat. 

Terdapat tiga perawat yang menggunakan emotion focused coping 

sedangkan dua perawat yang lainnya menggunakan problem focused 

coping. Perawat E mengatakan bahwa jika ada masalah yang 

menyebabkan stres seperti keluarga pasien yang membandingkan 

dengan rumah sakit lain, atau terjadi perbedaan persepsi dengan dokter 

atau perawat yang lain beliau lebih suka memendam permasalahan 

tersebut yang mengutamakan kebutuhan pasien walaupun saat 

meghadapi pasien harus menunjukkan wajah yang ramah. Senada 

dengan hal tersebut, perawat N lebih suka menunda untuk 

menyelesaikan masalah yang ada jika masalah tersebut berhubungan 

dengan gaji yang diberikan rumah sakit dan masalah dengan perawat 

lain, sedangkan perawat yang menggunakan problem focused coping 

mengatakan bahwa jika menunda untuk menyelesaikan tugas yang 
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menimbulkan stres seperti pasien yang menuntut perawatan yang lebih 

cepat, perawat TM akan segera menyelesaikan tugasnya tersebut dengan 

cepat dan tepat sehingga pasien juga merasa puas dengan pelayanan dan 

tidak menuntut kembali. Selain itu, perawat TM juga mengajarkan 

kepada keluarga pasien dan pasien  yang menuntut perawatan 

kepadanya supaya dapat mandiri selama di rumah sakit, seperti 

mengajarkan untuk mandi sendiri tanpa meminta bantuan perawat, 

kemudian mengajarkan pasien yang baru melahirkan untuk mencoba 

mengganti popok, menyusui, memakaikan baju anaknya sendiri.  

Perawat akan mencoba untuk melakukan coping untuk 

menghadapi keadaan stres yang dihadapinya. Keefektifan coping yang 

dilakukan individu akan dipengaruhi oleh karakteristik individu tersebut 

salah satunya adalah self efficacy. Hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan oleh Schaufeli dan Buunk (dalam Sulistyowati, 2007, h. 

163) bahwa beberapa variabel individu yang dapat memengaruhi 

hubungan antara tekanan dan tegangan yang dialami oleh individu, salah 

satunya adalah self efficacy. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati 

(2007, h. 166), menunjukkan bahwa self efficacy berhubungan positif 

dengan dengan coping yang berfokus pada tindakan untuk 

menyelesaikan masalah. Dalam penelitian tersebut mengemukakan 

bahwa perawat yang memiliki self efficacy yang tinggi lebih gigih dalam 

menyelesaikan tugasnya dan berusaha mencari jalan untuk memecahkan 

masalah yang dihadapi untuk memperbaiki situasi kerja di rumah sakit, 

sedangkan individu yang memiliki self efficacy yang rendah lebih 

menghindari situasi yang stres dan menggunakan emotion focused 
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coping sehingga perawat hanya mengatasi emosi yang timbul pada saat 

menghadapi masalah di rumah sakit. 

Menurut Bandura (dalam Friedman dan Schustack, 2008, h. 

283), self efficacy adalah ekspetasi-keyakinan (harapan) rentang 

seberapa jauh seseorang mampu melakukan satu perilaku dalam suatu 

situasi tertentu. Self efficacy yang positif membuat suatu keyakinan di 

dalam individu untuk dapat melakukan perilaku yang dimaksud. 

Bandura mempraktikkan konstruk self efficacy dalam bidang kesehatan 

(Friedman dan Schustack, 2008, h. 283). Self efficacy berkaitan dengan 

aspek fisiologis kesehatan. Orang yang tidak mempunyai self efficacy, 

memiliki stres yang berdampak pada kesehatan dan sistem imunnya.  

Menurut Siswanto (2007, h. 60), bila individu mampu 

menggunakan cara-cara penyesuaian diri yang sehat/ baik/ sesuai 

dengan stres yang dihadapinya maka individu yang bersangkutan tetap 

dalam hidup secara sehat. Maka individu yang mampu dan yakin 

menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi stres 

yang ada akan menggunakan coping yang tepat, sehat dan sesuai dengan 

stres yang dihadapinya.  

Self efficacy yang tinggi dapat membantu idividu untuk 

mengendalikan siatuasi yang menekan dan dapat meningkatkan perfoma 

dalam bekerja. Penelitian oleh Jex dan Bliesse (dalam Sulistyowati, 

2007, h. 164) yaitu self efficacy berkorelasi negatif dengan stres kerja. 

Self efficacy dapat mengurangi stres kerja yang dialami oleh para 

pekerja. Dalam penelitian oleh Sulistyowati (2007, h. 167) 

mengungkapkan bahwa semakin tinggi self efficacy perawat maka 
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semakin rendah tingkat burnout yang dialami oleh perawat. Hal ini 

dikarenakan perawat yang memiliki self efficacy yang tinggi akan lebih 

aktif berusaha dibanding dengan orang yang self efficacynya rendah. 

Bandura menjelaskan bahwa individu yang memiliki self efficacy tinggi 

akan merasa yakin bahwa ia akan mampu mencapai kinerja yang 

diinginkan walau ada tekanan pada pekerjaannya (Riyadiningsih dan 

Sundari, 2014, h. 392). Penelitian yang dilakukan oleh Devonport dan 

Lane (tt, h. 29) mengungkapkan bahwa self efficacy merupakan suatu 

yang penting dalam melakukan tugas atau upaya yang dilakukan dalam 

penyelesaian suatu tugas, sehingga mendorong individu untuk memilih 

strategi coping stres yang tepat.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap perawat TM, mengungkapkan bahwa dalam menghadapi 

masalah selama menjadi perawat harus segera menyelesaikan dan yakin 

jika masalah tersebut dapat segera teratasi. Hal ini dikarenakan di 

divisinya harus saling membantu antar perawat untuk menyelesaikan 

masalah yang ada, sehingga masalah yang terjadi dirasa dapat 

terselesaikan dengan baik.  

Dari hal diatas, dapat disimpulkan bahwa perawat merupakan 

komponen dalam pelayanan kesehatan yang dapat mengalami tekanan 

baik dari lingkungan tempat tinggal maupun dari dalam dirinya sendiri 

dan dapat menimbulkan stres. Usaha yang dilakukan individu untuk 

mengatasi tekanan tersebut yang disebut coping mempunyai dua jenis 

coping yaitu problem focused coping dan emotion focused coping. 

Adanya self efficacy pada perawat dalam pengambilan coping stres yang 
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tepat dapat digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecenderungan 

stres pada perawat secara umum. Hal ini dikarenakan sikap terhadap 

suatu beban stres yang berbeda-beda pada tiap individu.  

Dari hal di atas, maka peneliti ingin meneliti mengenai 

hubungan self efficacy dengan strategi coping stres pada perawat. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik 

hubungan self efficacy dengan stategi coping stres pada perawat. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu 

psikologi khususnya dalam bidang psikologi klinis. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada perawat 

tentang strategi coping stres dan self efficacy.  

 




