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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

  Rumah sakit adalah badan usaha yang menyediakan tempat 

menginap, memberikan jasa pelayanan medis jangka pendek dan 

jangka panjang yang terdiri dari tindakan observasi, diagnostic, 

terapeutik dan rehabilitative untuk orang-orang yang menderita sakit, 

terluka dan untuk mereka yang melahirkan (Sadi, 2015). World 

Health Organization atau WHO (dalam Rikomah, 2017) menjelaskan 

bahwa Rumah Sakit merupakan kesatuan yang menyeluruh dari 

suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan 

pelayanan paripurna, penyembuhan penyakit dan pencegahan 

penyakit kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No.44 

Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang 

menyelenggarakan pelayanan maksimal dalam menyediakan rawat 

inap, rawat jalan dan gawat darurat.  

 Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, 

memungkinkan jumlah orang sakit juga semakin bertambah. Hal ini 

benar adanya bahwa rumah sakit menjadi sebuah institusi yang 

memberikan pelayanan kesehatan bermutu, memberi jaminan disaat 

masyarakat sakit, menyelenggarakan kesehatan bersifat 

penyembuhan dan pemulihan penderita dan bertanggungjawab 
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memberikan layanan rawat jalan (Calundu, 2018). Rumah Sakit 

memiliki berbagai macam Sumber Daya Manusia diantaranya dokter, 

tenaga ahli kesehatan dan perawat.   

 Effendy (1998) menjelaskan bahwa perawat  ialah individu 

memberi pelayan esensial terhadap individu, keluarga, kelompok dan 

masyarakat yang memiliki masalah dan kendala pada kesehatan. 

Berdasarkan Undang-Undang RI No.23 Tahun 1992 tentang 

kesehatan, perawat adalah mereka yang memiliki kemampuan dan 

kewenangan melakukan tindakan keperawatan, berdasarkan ilmu 

yang dimiliki dan diperoleh melalui pendidikan keperawatan. 

Departemen Kesehatan RI Tahun 2007 menyebutkan perawat 

merupakan divisi pemberi pelayanan kesehatan yang utama yaitu 

sebanyak 50%, sehingga divisi keperawatan atau perawat sangat 

berpengaruh dan memiliki peranan penting bagi produktivitas 

pelayanan rumah sakit.  

Tugas dan peran perawat, tentunya tidak akan luput dari 

pelayanan terhadap pasien. Pekerjaan dan tuntutannya cukup 

beragam. Salah satu peran perawat ialah member asuhan 

keperawatan, sehingga pelayanan perawat terhadap pasien  menjadi 

penting untuk diperhatikan demi mewujudkan pelayanan yang 

maksimal dan profesional. Menindaklanjuti hal tersebut, penelitii 

melakukan preliminier research untuk menelusuri lebih lanjut 

mengenai pelayanan perawat terhadap pasien di rumah sakit. Pada 
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tanggal 6-10 Juni 2017, peneliti melakukan survey tahap I di RSUD 

Undata Kota Palu. Survei ini dilakukan dengan pendekatan 

wawancara kepada pihak manajemen rumah sakit. Berdasarkan 

hasil wawancara, peneliti memperoleh data dokumentasi survey 

mengenai ketidakpuasan pasien rawat inap, terhadap pelayanan 

perawat oleh tim pengembangan rumah sakit. Sampel dari survey 

tersebut terdiri dari 20 orang dan diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

  

 

                    Sumber : Dokumentasi Rumah Sakit Tahun 2016 
 

 
 

 

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui terdapat beberapa 

indikator mengenai ketidakpuasan pasien diantaranya merasa 

diperlakukan kurang adil sebesar 7%, kurangnya tanggung jawab 

perawat sebesar 25%. Selain itu, terdapat 30% perawat dianggap 

kurang cepat dan tanggap dalam menanggapi pasien dan 38% 

perawat kurang ramah. Hasil ini membuktikan bahwa beberapa 

 

Gambar 1. 1 Ketidakpuasan pasien terhadap 
Pelayanan Perawat 
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pasien rawat inap mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan 

perawat khususnya pada indikator kurang ramah.  

 Berdasarkan temuan tersebut, pada tanggal 12-16 Juni 

2017, peneliti kembali melakukan survei tahap II. Survey dilakukan  

dengan mengedarkan kuesioner kepada 20 orang pasien rawat inap 

secara acak. Kuesioner tersebut adalah kuesioner ketidakpuasan 

pasien. Aspek-aspek yang ada dalam kuesioner tersebut adalah 

aspek kualitas pelayanan perawat inap, terhadap pasien rawat inap. 

Aspek kualitas pelayanan tersebut terdiri dari penampilan (tangible), 

kehandalan (reliability), tanggapan atau respon (responsive), jaminan 

atau kepercayaan (assurance), dan empati (empathy). Aspek-aspek 

tersebut mengungkap seberapa besar kualitas pelayanan perawat 

inap serta aspek mana yang dianggap kurang memberikan kepuasan 

terhadap pasien rawat inap. Berdasarkan kelima aspek tersebut, 

diperoleh hasil sebagai berikut:  
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                          Ket:    TA = Tangible,   RA = Reliability,  RS = Responsive,   
      AS = Assurance,  EM = Emphaty 

Berdasarkan hasil di atas, pasien masih merasa kurang puas 

dengan kualitas pelayanan perawat inap mengenai beberapa aspek, 

terutama aspek empati yang memiliki skor sebesar 41,3 persen. 

Artinya, pasien kurang menunjukkan rasa kesediaannya dalam 

merawat pasien, prihatin terhadap pasien, kurang menunjukkan 

sikap memahami terkait perasaan pasien. Salah satu bentuk 

kurangnya empati pada perawat, terlihat dari kurang ramahnya 

perawat inap kepada pasiennya. Hal ini juga sesuai dengan data 

dokumentasi dari rumah sakit (temuan data dokumentasi rumah 

sakit) bahwa sikap ramah yang ditunjukkan perawat terhadap pasien 

rawat inap masih kurang. Kondisi ini menjadi penting bagi peneliti 

untuk melakukan survei lanjutan. 

                                                                  Gambar 1. 2 Aspek Ketidakpuasan Pasien terhadap 
Pelayanan Perawat 
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Pada tanggal 4-5 Agustus 2017, peneliti melakukan survei 

tahap III. Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

kepala bidang dan kepala seksi keperawatan RSUD Undata. Hasil 

proses wawancara memberikan informasi kepada peneliti bahwa 

beberapa perawat tengah mengalami penurunan kinerja. Hal ini 

terbukti dari kehadiran perawat yang kurang disiplin, adanya 

beberapa complain dari keluarga pasien, masih adanya beberapa 

perawat yang telat respon atas keluhan pasien, kurang bersemangat 

untuk datang bekerja, cuek saat berinteraksi dengan pasien, 

menunda pekerjaan, sehingga banyak tugas yang tidak selesai tepat 

waktu. Berdasarkan informasi yang diperoleh, peneliti melakukan 

penelusuran lanjutan tahap IV. 

Pada tahap ke IV, peneliti melakukan wawancara pada 

tanggal 7-8 Agustus 2017, kepada beberapa perawat terkait kendala 

yang dialami. Proses wawancara tersebut memberikan informasi 

tambahan bahwa beberapa perawat memang mengalami penurunan 

kinerja. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Selain karena usai 

pertukaran posisi pekerjaan (rolling), dengan adanya pergantian 

direktur yang baru, berbagai aturan dan kebijakan juga mengalami 

perubahan. Aturan dan kebijakan yang baru, secara tidak langsung 

membuat perawat harus kembali menyesuaikan dengan hal tersebut 

yang membutuhkan proses relatif lama. Di sisi lain, adanya jumlah 

pasien yang terus bertambah, jenis penyakit yang variatif dengan 
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keterbatasan mengenai BPJS, jumlah perawat terbatas dalam 

melayani pasien, komplain yang beranekaragam dengan jenis 

penanganan yang berbeda-beda, membuat perawat kewalahan dan 

memiliki kecenderungan mengalami stres yang berdampak pada 

kinerja perawat.  

Pada tanggal 9 Agustus 2017, peneliti melakukan observasi. 

Berdasarkan hasil observasi ditemukan indikasi stres pada perawat. 

Indikasi-indikasi yang terlihat adalah ekspresi beberapa perawat 

kurang menunjukkan semangat dan motivasi bekerja, ditunjukkan 

dari kurang senyum dan kurang ramah. Adanya beberapa pekerjaan 

yang ditunda-tunda, perilaku perawat yang terlihat mulai acuh dan 

kurang memiliki semangat dalam bekerja. Sisi lain yang bisa terlihat 

ialah saat pergantian shift masih ada yang terlambat, kurangnya 

disiplin dalam bekerja terutama kehadiran. Beberapa perawat 

bahkan ada yg tidak memberikan informasi dan keterangan 

mengenai ketidakhadirannya. Rekapitulasi mengenai ketidakhadiran 

beberapa perawat adalah sebagai berikut: 

          Tabel 1.1 Rekapitulasi Presensi Perawat RSUD Undata Kota Palu  
Tahun 2017 

NO BULAN HADIR TERLAMBAT MANGKIR JUMLAH 

1 Mei 75 % 8 % 17 % 100 % 

2 Juni 80 % 10 % 10 % 100 % 

3 Juli 69 % 15 % 16 % 100 % 

                  Sumber : Dokumentasi Rumah Sakit 
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Data di atas menunjukkan adanya penurunan semangat 

kerja, yang terbukti dari kurang disiplinnya datang ke tempat kerja 

terutama karena mangkir di bulan Mei sebesar 17 % dan terlambat di 

bulan juli sebesar 15 %. Kendala ini menjadi penting untuk ditelusuri 

lebih lanjut guna memperoleh informasi yang jelas, sehingga peneliti 

mampu menemukan formula tepat yang akan diberikan. Oleh sebab 

itu, peneliti melakukan wawancara kepada 11 perawat inap dari 11 

paviliun, pada tanggal 10-11 Agustus 2017. Saat wawancara, 

perawat mengakui akhir-akhir ini mengalami kondisi yang kurang 

nyaman terhadap dirinya baik secara fisik maupun psikis.  

Data lain ditemukan bahwa adanya 2 orang perawat yang 

memang mengalami masalah pribadi di rumah tangganya, 

menjadikan mereka tidak fokus bekerja, mudah lupa dengan apa 

yang harus dilakukan saat bekerja, sering melamun. Kondisi lain 

yang dialami oleh beberapa perawat belakangan ini berdasarkan 

wawancara ialah tekanan darah sering tidak stabil, cepat marah, 

merasa terburu-buru dalam bekerja, kurang senyum, menyapa rekan 

kerja sekedarnya saja, sering tidak tuntas dalam menyelesaikan 

pekerjaan, sering menunda pekerjaan, mudah lelah, mual jika 

melihat tumpukkan berkas pasien dan masih banyak lagi.   

Melihat kondisi tersebut, tampak perawat sedang mengalami 

indikasi atau gejala yang merujuk pada stres. Stres  bisa dilihat dari 

gejala fisik, psikologis dan perilaku yang muncul. Gejala fisik yang 
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muncul pada perawat, sering pusing, migrain, mudah berkeringat, 

mudah lelah, detak jantung meningkat dan berdetak cepat, sering 

muncul komplikasi penyakit yang dimiliki. Gejala psikis yang muncul 

pada perawat mudah cemas, sering merasa tidak mampu, perasaan 

deg-degan, takut salah, sering psikosomatis. Selain itu, ada pula 

gejala perilaku yang muncul pada perawat seperti intensitas merokok 

semakin meningkat, sering meninggalkan ruang kerja untuk 

keperluan diluar kerjaan, gelisah terlihat tidak tenang, kompulsif, 

bekerja terkesan terburu-buru, sering melakukan kesalahan saat 

bekerja. Adapun persentase gejala stres yang dialami perawat 

adalah sebagai berikut: 

 
 
 
 
 
         Keterangan: 

                                                                                                F     = Fisik 
                                                                                                      

                        PS   = Psikologis 
                                                                                                                           
      
    R     = Perilaku 
 

 
 

Gambar 1. 3 Gejala Stres pada Perawat Inap RSUD Undata 
                    Sumber : Hasil Wawancara Tanggal 12 Juni 2017 

 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa gejala yang 

paling banyak dialami oleh perawat inap adalah gejala Psikologis. 

Saat wawancara, gejala psikologis tersebut disebabkan karena 

keadaan rumah tangga dari beberapa perawat sedikit bermasalah, 
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ada yang mengurusi proses perceraian, ada pula yang memikirkan 

kondisi anaknya yang bermasalah di sekolah. Beberapa penyebab 

tersebut menjadikan sulit untuk fokus dan bekerja optimal, sehingga 

menyebabkan perawat  merasa stres. 

Karyawan yakni perawat menduduki posisi dalam dewan 

pembuat keputusan di organisasi kesehatan, dan menjadi sumber 

daya penting bagi profesional kerja di instansi rumah sakit 

(Vaughans, 2011). Perawat memiliki peranan yang sangat penting 

dan vital dalam instansi rumah sakit. Perawat memiliki tanggung 

jawab sebagai orang yang merawat, memelihara, mengontrol dalam 

upaya proses penyembuhan pasien, terutama harus mempunyai 

pengetahuan yang memadai, kemampuan interpersonal serta paham 

akan kemampuan teknis (Panjaitan, 2013). Perawat juga menjadi 

mediator antara dokter dan keluarga pasien dalam penyampaian 

informasi, trekait kondisi pasien.  

Seorang perawat yang ideal dan efektif harus memiliki 

pendidikan yang mumpuni sesuai dengan profesi yang diemban, 

pemberi keputusan klinis, pelindung dan advokat klien, manajer 

kasus, rehabilitator, pemberi kenyamanan, sebagai komunikator, 

penyuluh dan peran karier, dapat memprakekkan modalitas yang 

dimiliki dan dapat mmebrikan tugas kepada anggota yang lain. 

(Swanburg, 2000). Bentuk ideal dari seorang perawat khususnya 

sebagai rehabilitator dan pemberi rasa nyaman tersebut, dapat 
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terwujud jika perawat bekerja optimal dan tetap konsisten 

bertanggung jawab dalam situasi apapun, termasuk tidak mudah 

stres. 

Spielberg (dalam Bachmid 2017) menyatakan bahwa stres 

adalah tuntutan-tuntutan eksternal mengenai seseorang, misalnya 

objek-objek dalam lingkungan atau suatu stimulus yang secara 

objektif adalah berbahaya yang memberikan kondisi ketegangan 

sehingga mempengaruhi emosi. Stres juga dapat diartikan sebagai 

tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang 

berasal dari luar diri seseorang. Stres yang dialami karena faktor 

pekerjaan jelas akan berpengaruh pada kualitas pelayanan perawat, 

menyebabkan kerja tidak maksimal dan tidak profesional dan dapat 

berdampak pada kepuasan pasien, terutama pasien rawat inap. 

Pendapat ini didukung oleh penelitian dari Yuarto (2014) mengenai 

pengaruh stres pada kinerja perawat di RS PR Yogyakarta. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa  stres dapat mempengaruhi 

pelayanan perawat terhadap pasien. Seperti yang telah dipaparkan 

di atas, stres yang berkepanjangan menyebabkan kinerja perawat 

menurun. Stres kerja tidak hanya berdampak pada diri sendiri, 

namun juga memberikan pengaruh pada lingkungan kerja.  

Stres yang terjadi pada setiap individu khususnya perawat, 

disebabkan oleh banyak hal seperti keluarga, ekonomi, kepribadian, 

organisasi dan lingkungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja , 



 
 
 

12 
 

pemimpin di organisasi, tuntutan dan beban pekerjaan yang 

berlebihan. Namun dari beberapa faktor tersebut, ketidakmampuan 

seseorang dalam mengelola emosilah yang menjadi penyebab 

utama seseorang mengalami stres.   

Wilman (2010) dalam tulisannya mengatakan bahwa ketika 

mengalami stres, individu cenderung akan melakukan coping. 

Coping didefinisikan sebagai pemikiran dan tindakan untuk 

mempertahankan diri untuk memecahkan masalah, sehingga dapat 

mengurangi stres. Strategi coping atau cara untuk mengatasi stres, 

dibagi menjadi dua Kelompok besar, yaitu coping yang berfokus 

pada pengendalian emosi (emotion focused coping) dan 

pengendalian yang befokus pada pemecahan masalah (problem 

focused coping). Menurut Wilman (2010), individu akan mengalami 

kesulitan dalam tahap problem focused coping, jika belum mampu 

melakukan emotion focused coping. Oleh sebab itu,  terampil dalam 

melakukan emotion focus coping menjadi hal penting. Salah satu 

dari beberapa cara yang bisa dilakukan untuk emotion focused 

coping stress adalah melakukan manajemen emosi.  

Emosi (Emotion) adalah suatu perasaaan dan pikiran yang 

khas, suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian 

kecenderungan untuk bertindak, pada dasarnya emosi adalah 

dorongan untuk bertindak (Goleman, 2004). Definisi tersebut 

didukung oleh pendapat Maurus (2018) yang menyatakan bahwa 
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emosi dapat diartikan sebagai keadaan jiwa yang sangat 

memengaruhi makhluk hidup, yang ditimbulkan oleh kesadaran atas 

suatu benda atau peritiwa, yang ditandai dengan perasaan yang 

mendalam, hasrat untuk bertindak, dan perubahan fisiologis pada 

fungsi tubuh. Dengan kata lain emosi juga sebagai gerakan dalam 

pikiran.  

Emosi yang dirasakan oleh setiap individu ada dua jenis, 

yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi negatif dapat diatasi 

dengan berbagai macam cara. Beberapa yang bisa dilakukan untuk 

mengelola emosi menurut Maurus (2018) ialah mengenali diri sendiri, 

mengontrol diri dan mengenali macam-macam emosi negatif. 

Berbagai cara di atas, dapat dilakukan. Namun, emosi akan lebih 

terorganisir dan efektif jika melalui proses yang meliputi pemberian 

pengetahuan, mengenai keterampilan dan pengalaman dalam 

mengelola emosi (Kapliani, 2015). Proses peningkatan ketrampilan 

dan pengetahuan dapat difasilitasi dengan pemberian program 

pelatihan tentang manajemen atau mengelola emosi tersebut (Tahir, 

2014). Seperti yang diungkapkan oleh Wilman (2010) bahwa, ketika 

seseorang belum mampu menyelesaikan tugas pada emotion 

focused coping, maka akan kesulitan menyelesaikan tugas problem 

focused coping. Oleh sebab itu, latihan manajemen emosi menjadi 

hal yang sangat penting untuk dilakukan. Pada penelitian ini, perawat 

inap diikutkan ke dalam kelas khusus dengan durasi waktu enam jam 
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selama dua hari, dimana mereka akan belajar dan dilatih oleh pelatih 

yang ahli dan berkompeten di bidangnya. 

Dengan adanya pelatihan manajemen emosi maka 

pengetahuan perawat inap RSUD.Undata bisa bertambah. 

Bertambahnya pengetahuan dan ketrampilan dapat membuat 

perawat lebih mengenal dirinya, sehingga mengetahui bagaimana 

sikap yang harus dilakukan dalam mengelola atau memanajemen 

emosi yang dialami. Ketrampilan manajemen emosi ini pada 

akhirnya diharapkan dapat membantu perawat untuk tidak mudah 

merasa stres dan meningkatkan kinerja perawat agar lebih optimal. 

 Pusvitasari (2016) menunjukkan pelatihan manajemen 

emosi  efektif  menurunkan stres kerja para anggota reskrim dan 

selaras dalam meningkatkan kinerja karyawan. Seperti yang 

dikemukakan oleh Muliani (2016) dalam penelitiannya bahwa 

pelatihan regulasi emosi efektif dapat menurunkan tingkat stress 

lansia dengan kategori berat berubah menjadi kategori sedang dan 

kategori sedang menurun skor menjadi stres ringan. Tingginya 

tuntutan, beban kerja, banyaknya jumlah pasien yang masuk keluar 

serta complain dari pasien, menyebabkan perawat mengalami 

kondisi yang tidak nyaman seperti kelelahan fisik, cemas, mudah 

berkeringat, migrrain, menjadi malas dan tidak punya semangat 

kerja. Hal ini merupakan beberapa gejala perawat tengah mengalami 

stres. Dengan demikian pelatihan manajemen emosi penting 
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dilakukan untuk dapat mengurangi stres kerja yang dialami perawat 

inap. 

B.  Tujuan Penelitian  

   Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris 

efektivitas manajemen emosi untuk menurunkan stres  kerja pada 

perawat inap RSUD.Undata Kota Palu. 

 

C. Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Teoritis 

 Menambah khasanah pengetahuan sekaligus  

pengembangan bidang ilmu psikologi industri dan organisasi 

mengenai efektivitas manajemen emosi untuk mengurangi stres 

kerja. 

 

 

 2. Manfaat Praktis 

 Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai cara 

praktis yang lebih terampil dalam mengelola emosi, sehingga 

mampu mngurangi stres kerja terutama untuk perawat 


