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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada awal tahun 2020 semua orang gempar dengan munculnya sebuah 

virus yang belum diketahui dan menyebar cepat di seluruh belahan dunia. Virus ini 

diketahui mulai menyebar dari kota Wuhan, Cina. Virus ini disebut Coronavirus 

dan penyakit ini dikenal dengan Coronavirus disease 2019 (Covid-19) (Yuliana, 

2020). Gejala awal penyakit ini sama seperti pneumonia namun Covid-19 

menyebar dengan cepat dan menyebabkan infeksi yang cukup parah bahkan 

dapat membuat penderita mengalami kematian (Widiyani dalam Mona, 2020). 

Pandemi membuat seluruh orang memiliki gaya hidup yang baru dan kebiasaan 

yang baru, semua orang harus memakai masker jika pergi ke luar, rajin mencuci 

tangan, dan berjaga jarak antar satu dengan yang lain agar terhindar dari paparan 

virus corona. Sudah banyak orang yang telah terpapar virus ini, pasien dan tenaga 

medis harus berjuang melawan penyakit ini bahkan sampai harus kehilangan 

nyawanya akibat Covid-19.  

Salah satu jumlah turunnya kasus Covid-19 disebabkan oleh kerja keras 

para tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 sehingga tenaga medis 

merupakan salah satu pihak yang juga terdampak akibat Covid-19. Hal ini 

disebabkan karena tenaga medis termasuk orang-orang yang berada di barisan 

terdepan untuk menangani pasien Covid-19. Hal ini menjadi resiko terbesar bagi 

tenaga medis untuk tertular penyakit ini. Banyak tenaga medis yang harus tinggal 

di rumah sakit dan tidak dapat berkumpul bersama dengan keluarga karena harus 

merawat pasien Covid-19.  
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Menangani pasien Covid-19 bukanlah hal yang mudah, para tenaga medis 

harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk menghindari paparan virus 

dari pasien. Penggunaan APD sendiri berlangsung selama jam kerja dan tidak 

boleh dilepas. Hal tersebut berarti tenaga medis yang sedang bertugas menangani 

pasien Covid harus menahan lapar, haus, dan keinginan untuk buang air kecil. Di 

beberapa tempat para tenaga medis terpaksa menggunakan kantong plastik 

sampah sebagai APD karena adanya lonjakan kasus Covid-19 dan ketersediaan 

APD yang terbatas (CNN Indonesia, 2020). Penggunaan APD yang tidak sesuai 

atau tidak hati-hati dapat meningkatkan potensi untuk terpapar virus corona, 

ditambah lagi jika APD yang digunakan berasal dari kantong sampah plastik akan 

meningkatkan resiko tersebut. Hal tersebut cukup membuat tenaga medis yang 

menangani pasien menjadi khawatir karena takut terpapar Covid-19.  

Covid-19 tidak lepas dari adanya stigma sosial dari masyarakat sekitar kepada 

tenaga medis. Stigma yang didapatkan oleh tenaga medis seolah-olah menjadi 

pembawa virus ke lingkungan tempat tinggal dapat membuat timbulnya gangguan 

psikologis pada tim medis (Handayani dkk, 2020). Stigma sosial tersebut 

berdampak negatif pada tenaga kesehatan atau tenaga medis Covid-19 karena 

hal tersebut dapat membuat timbulnya rasa khawatir, emosi yang sedih, rasa takut, 

bahkan kecewa. 

Jika perasaan tersebut didiamkan terus-menerus bisa menimbulkan 

permasalahan kesehatan mental makin parah pada para tenaga medis (Pelupessy 

& Bramanwidyantri dalam Kurniawan & Susilo, 2021). Adanya perlakuan yang 

tidak adil dari orang-orang disekitar seperti diskriminasi dan stigma dapat 

menyebabkan stress pada seseorang (Major & O’Brien dalam Brannon dkk, 2018). 
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Pada kasus ini adanya diskriminasi dan stigma dari orang-orang atau lingkungan 

sekitar yang menyebabkan para tenaga medis menjadi stress. 

Banyaknya kasus orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 menimbulkan 

permasalahan kesehatan mental pada para tenaga medis. Tidak sedikit dari 

tenaga medis yang merasa stress, khawatir, bahkan depresi karena lonjakan 

kasus positif Covid. Hal tersebut terjadi karena adanya rasa takut akan resiko 

terpapar yang lebih besar dari pada orang lain dan kemungkinan untuk 

menginfeksi orang-orang terdekat. Para tenaga medis juga harus mengisolasi diri 

dari orang-orang dan keluarga terdekat walaupun tidak terkena Covid-19 juga 

membuat adanya beban psikologis yang akan dialami (Handayani dkk, 2020). 

Salah satu gangguan mental yang dialami oleh tenaga medis Covid-19 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu stress. Menurut Hanggoro dkk 

(2020) para tenaga medis dapat mengalami  stress karena mendapatkan tekanan 

akibat Covid-19. Hal ini seperti kasus orang-orang yang terkonfirmasi positif Covid-

19 sehingga menyebabkan resiko terpapar yang tinggi, jam kerja yang lebih 

panjang, alat pelindung yang kurang memadai, kurangnya dukungan dari 

lingkungan, dan stigma negatif yang muncul. Selain itu banyaknya tenaga medis 

yang gugur karena terpapar Covid-19 membuat para tenaga kesehatan semakin 

mengalami ketegangan yang berakibat stress. Bersamaan dengan itu juga, 

banyaknya pasien Covid-19 dan tenaga medis harus selalu menangani pasien 

dengan maksimal juga menambah kemungkinan seseorang untuk mengalami 

stress. Berdasarkan pernyataan beberapa perawat Rumah Sakit Brayat Minulya 

Surakarta, ketika ada pasien datang di IGD timbul perasaan cemas, takut, panik, 

khawatir, hingga emosi saat ada pasien yang diduga terpapar Covid-19 (Musu & 

Saelan, 2021). 
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Dokter Mariya Mubarika (dalam Hastuti, 2021) mengatakan bahwa 

menurut hasil laporan secara keseluruhan 95% tenaga kesehatan mengalami 

stress dan kecemasan karena takut tertular Covid-19. Perasaan tersebut muncul 

sehingga membuat tenaga kesehatan menjadi terpapar lebih cepat dan berada di 

tahap keparahan sedang sampai tidak tertolong. Menghadapi pasien dengan 

kasus yang sedang hingga berat dan jam kerja yang panjang juga menambah 

beban psikologis bagi para tenaga medis. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Musu dan Saelan (2021) 

didapatkan hasil bahwa 75% tenaga medis di Rumah Sakit Brayat Minulya 

mengalami stress dengan tingkat berat. Hal ini disebabkan karena banyaknya 

pasien yang terpapar Covid-19 sehingga membuat para perawat menjadi jenuh 

dan timbul rasa takut terpapar Covid-19. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh 

Syamlan dkk (2022) menunjukkan bahwa sebanyak 31.8% tenaga medis 

mengalami stress karena lonjakan kasus Covid-19 yang ada dan banyaknya 

pasien Covid-19 kritis yang membutuhkan penanganan secepat mungkin. Salah 

satu perawat yang berada di salah satu rumah sakit di Jakarta mengungkapkan 

bahwa pada saat terdapat banyak pasien yang terpapar Covid-19 mengalami 

stress. Hal ini ditambah dengan adanya pasien yang meninggal dunia akibat 

Covid-19, para tenaga medis menjadi semakin stress karena sudah berupaya 

semaksimal mungkin agar para pasien menjadi sembuh namun kasus pasien yang 

meninggal juga tidak sedikit (Haryudi, 2021).  

Menurut Soeklola (2021), tingkat stress yang dialami oleh tenaga medis 

meningkat karena adanya rasa cemas terpapar hingga meninggal, berpisah 

dengan keluarga karena pekerjaan, melihat pasien yang kritis dan meninggal, dan 

bekerja dengan tekanan yang sangat berat. Hal lain yang menyebabkan stress 
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yaitu rasa putus asa karena kehilangan banyak nyawa pasien meskipun sudah 

berusaha secara maksimal, rasa khawatir jika membawa virus ke rumah, dan 

kurangnya APD. Tenaga medis juga mengalami stigma seperti penolakan di 

lingkungannya yang menyebabkan sikap menyalahkan diri sendiri dan kesulitan 

untuk mencari pertolongan ke orang lain.  

Peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber (G dan I) yang 

merupakan tenaga medis Covid-19 untuk lebih mengetahui ketika sedang 

bertugas menangani pasien positif Covid-19 narasumber merasakan stress atau 

tidak dan perasaan yang dirasakan ketika merasa stress. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan ketiga narasumber, peneliti menemukan bahwa pada kedua 

narasumber merasa khawatir jika terpapar Covid dan membawa virus ke keluarga, 

selain itu juga terbeban pikiran ketika sedang menangani pasien karena hampir 

setiap hari melihat pasien dengan kondisi yang cukup berat.  

Narasumber G merasa ketika sedang bertugas untuk jaga shift selalu 

tegang karena takut jika APD yang digunakan tetap dapat membuat diri menjadi 

terpapar. G juga menjadi mudah menangis dan jenuh karena merasa tertekan 

bekerja selama kurang lebih 12 jam. Narasumber G juga sering merasa sakit 

kepala karena selalu tegang. Sedangkan pada narasumber I merasa tidak dapat 

fokus bekerja karena setiap hari melihat jenazah pasien Covid yang sampai 

menumpuk berhari-hari. I merasa selalu terbawa pikiran jika melihat jenazah dan 

timbul perasaan bersalah jika ada pasien yang meninggal akibat Covid-19.  

Narasumber I juga merasakan mudah pusing, dan tidak bisa tidur.  

Peneliti menemukan bahwa dari hasil wawancara dengan kedua 

narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa narasumber yang merupakan tenaga 

medis Covid-19 merasakan stress. Stress tersebut dilihat dari gejala yang 
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dirasakan seperti beban pikiran, khawatir, tidak fokus bekerja, selalu tegang, 

mudah menangis, dan beberapa gejala lainnya. 

Gadzella dan Masten (dalam Septiani & Nurindah, 2016) mengungkapkan 

stress adalah suatu kondisi atau pengalaman yang membuat seseorang tidak 

nyaman karena adanya berbagai faktor penyebab. Faktor yang menyebabkan 

seseorang stress disebut dengan stressor seperti rasa frustrasi, tekanan, adanya 

perubahan maupun beban yang dirasakan oleh diri sendiri. Stressor yang 

dirasakan mampu menimbulkan berbagai reaksi yaitu reaksi emosi, perilaku, 

fisiologis, dan kognitif.  

Stress adalah pengalaman emosional negatif yang dipengaruhi oleh 

perubahan biokimia, fisiologis, kognitif, dan perilaku yang dapat diprediksi dan 

perubahan tersebut membuat seseorang mengubah kejadian yang menyebabkan 

stress atau berusaha mengakomodasi dampak dari stress (Taylor, 2018). Lazarus 

dan Launier (dalam Ogden, 2007) mendefinisikan stress sebagai sebuah transaksi 

antara seseorang dengan lingkungan dan menjelaskan stress pada kecocokan 

antara orang dan lingkungan. 

Sarafino dan Smith (2010) mengemukakan bahwa ada beberapa gejala 

yang timbul dalam diri individu karena stress, seperti gejala perilaku, gejala emosi, 

gejala kognitif, dan gejala fisik. Gejala tersebut seperti timbulnya perasaan 

khawatir, mudah marah, tidak memiliki semangat yang tinggi, memiliki perasaan 

bersalah dalam diri seseorang, sensitif dengan kritikan, mudah gugup, kesulitan 

mengambil keputusan, mulut kering, sakit perut, dan masih banyak lagi. Menurut 

Bayuwega dkk (2016) gejala stress dapat dilihat dari adanya perubahan pada 

kondisi psikologis, fisik, dan perilaku. Pada kondisi psikologis terdapat perubahan 

emosi dalam diri seseorang, pada kondisi fisik biasanya seseorang mengalami 
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perubahan seperti tekanan darah meningkat, berkeringat, dan denyut nadi menjadi 

lebih cepat. Pada kondisi perilaku dapat dilihat dari perubahan kebiasaan pola 

makan dan jam tidur. 

Stress pada seseorang dapat terjadi karena adanya peristiwa yang tidak 

terduga dan tidak dapat dikendalikan, jika penyebab stress bisa dikendalikan maka 

kemungkinan seseorang untuk mengalami stress rendah dan begitu pula 

sebaliknya jika penyebab stress tidak dapat dikendalikan maka kemungkinan 

untuk terkena stress akan tinggi (Glass & Singer dalam Ogden, 2007). Hal ini 

seperti pada kasus Covid-19 yang sedang merebak, munculnya virus ini tidak 

terduga sehingga membuat para tenaga medis memiliki beban pekerjaan yang 

bertambah besar. Pada tenaga medis akan timbul reaksi dari dalam tubuh yang 

menyebabkan stress karena adanya penyebab stress yang beragam. Rasa stress 

ini juga dirasakan oleh para tenaga medis Covid-19 karena adanya beberapa 

penyebab seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Aslamiyah dan Nurhayati 

(2021) berpendapat bahwa adanya peristiwa traumatis pada seseorang akan 

menimbulkan dampak untuk mengingat dan menghidupkan kembali peristiwa yang 

telah terjadi. Pada saat ingatan tersebut muncul secara tidak sengaja maka akan 

membuat stress timbul dalam diri seseorang. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi stress pada seseorang 

menurut Santrock (dalam Saputri & Sugiharto, 2020) yang pertama adanya faktor 

dari lingkungan (adanya beban maupun dorongan dari orang sekitar yang 

membuat kelelahan secara fisik maupun emosional). Kedua dari faktor kognitif 

(penilaian secara kognitif dan cara seseorang menilai suatu permasalahan dapat 

memengaruhi stress pada diri individu), ketiga yaitu faktor kepribadian (cara yang 

digunakan oleh tiap orang untuk mengatasi permasalahan berbeda-beda karena 
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adanya perbedaan karakteristik kepribadian). Faktor yang keempat yaitu sosial 

budaya (adanya perubahan atau perbedaan budaya dan kondisi ekonomi mampu 

membuat seseorang menjadi stress).  

Compas, Hinden, dan Gerhardt (dalam Rahayu & Djabbar, 2019) 

mengungkapkan resiliensi merupakan salah satu faktor faktor penyebab stress, 

resiliensi dapat menurunkan risiko tinggi yang terjadi akibat timbulnya stress. 

Purwanto dan Sahrah (2020) juga mengatakan kalau resiliensi merupakan salah 

satu faktor yang berperan penting dalam terbentuknya stress. Hal ini berarti tingkat 

stress seseorang dapat dipengaruhi oleh resiliensi. Menurut Diclemente, Santelli, 

dan Crosby (2009) resiliensi berkaitan dengan stress dan tidak dapat dipisahkan. 

Resiliensi dapat dipahami pada saat individu sedang mengalami suatu keadaan 

yang penuh tekanan sehingga dapat memicu stress di dalam diri, individu yang 

dapat menyesuaikan diri secara positif itu disebut sebagai resiliensi. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya peneliti 

tertarik untuk melihat tingkat stress para tenaga medis selama pandemi Covid-19. 

Stress yang terjadi dalam diri seseorang juga akan memengaruhi resiliensi yang 

ada pada di dalam diri. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk 

memertahankan diri dari kondisi stress (Diah & Pradna dalam Akbar & Pratasiwi, 

2017). Pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sekarang ini membuat banyak 

tenaga medis yang mengalami stress sehingga membuat peneliti tertarik untuk 

mengaitkan stress dengan resiliensi.  

Hendriani (2018) mengungkapkan resiliensi merupakan sebuah tahapan 

dinamis yang melibatkan peran dari berbagai faktor individual, sosial, dan 

lingkungan. Faktor-faktor tersebut merefleksikan kekuatan dan ketangguhan pada 

individu agar bangun kembali dari pengalaman emosional negatif ketika 
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mengalami keadaan yang menekan atau penuh kendala. Resiliensi merupakan 

gambaran dari individu tentang kekuatan dan ketangguhan yang dimiliki di dalam 

diri, resiliensi pada individu juga dipandang dari cara-cara individu bangkit dari 

situasi atau pengalaman (khususnya emosional) yang negatif. Individu yang 

beresiliensi akan terus mencoba untuk mengatasi kondisi yang buruk dan akan 

bisa terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat stress dengan potensi yang 

dimiliki (Block & Kremen dalam Hendriani, 2018).  

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa di 

Universitas Sebelas Maret Surakarta (Triyana dkk, 2015). Pada penelitian tersebut 

peneliti meneliti tentang hubungan antara resiliensi dan stress dalam menyusun 

skripsi pada mahasiswa program studi psikologi fakultas kedokteran Universitas 

Sebelas Maret. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya 

hubungan antara resiliensi dan stress dalam menyusun skripsi pada mahasiswa 

program studi psikologi fakultas kedokteran Universitas Sebelas Maret.  

Peneliti juga mendapatkan penelitian serupa tentang hubungan resiliensi 

dengan stres pada taruna tingkat I di Sekolah Tinggi Perikanan (Syifa, 2019). 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan yaitu 

penelitian ini meneliti tentang hubungan resiliensi dengan stress pada tenaga 

medis Covid-19, selain itu belum banyak jurnal maupun artikel yang membahas 

tentang resiliensi dan stress pada tenaga medis Covid-19.  

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya hubungan antara 

resiliensi dengan stress pada tenaga medis Covid-19. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu 

pengetahuan di bidang psikologi klinis dan psikologi kesehatan, khususnya 

mengenai hubungan resiliensi dengan stress pada tenaga medis Covid-19. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi atau 

acuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan resiliensi dan 

stress pada tenaga medis Covid-19. Bagi para pembaca diharapkan dapat 

mengelola stress yang sedang dialami.  

  


