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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Stres

Stres adalah sekumpulan rangsangan biologis yang timbul akibat adanya

rangsangan yang merugikan baik secara fisik, mental atau emosional, internal atau

eksternal, yang umumnya mengganggu homeostasis suatu organisme (Kumala et

al., 1998). Stres adalah suatu tekanan atau sesuatu yang terasa menekan dalam diri

individu. Stres dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan antara harapan dan

kenyataan yang diinginkan oleh individu, baik keinginan yang bersifat jasmaniah

maupun rohaniah (Sukadiyanto, 2010). Stres adalah persepsi, baik nyata maupun

imajinasi. Persepsi terhadap stres berasal dari rasa takut atau marah. Perasaan ini

dapat diekspresikan dalam sikap tidak sabar, frustasi, iri, tidak ramah, depresi,

bimbang, cemas, rasa bersalah dan khawatir atau apatis (Saputri, 2010).

Berbagai penelitian menuliskan stres dibagi menjadi dua bagian, yaitu stres

positif/eustress dan stres negatif/distress. Eustress atau stres positif merupakan

situasi atau kondisi apapun yang dapat memotivasi atau memberikan inspirasi,

misalnya promosi jabatan. Stres negatif/distress adalah stres yang menekan

hingga dapat membuat individu menjadi marah, tegang, bingung, cemas, merasa

bersalah, atau kelelahan. Distress dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu stres akut
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dan stres kronik. Stres akut berlangsung dalam waktu yang singkat namun cukup

kuat, kemudian menghilang dengan cepat, seperti stres saat mencari lahan parkir

di tempat kerja, terburu-buru mencari nomor telepon dan terlambat datang ke

rapat. Stres kronik merupakan stres yang muncul tidak terlalu kuat namun dapat

bertahan dalam waktu lama dari hitungan hari hingga bulanan, sebagai contoh

masalah keuangan dan kejenuhan kerja. Stres kronik yang dialami berulang kali

dapat memengaruhi kesehatan dan produktivitas individu (Saputri, 2010).

2.1.1 Gejala stres

Gejala-gejala stres menurut Wijaya (2010) antara lain:

a) Gejala fisikal

Tidur tidak teratur (insomnia), mudah lelah, diare, tegang pada leher dan bahu.

b) Gejala emosional atau suasana perasaan

Gelisah, mudah marah, merasa harga diri menurun, gejala intelektual, susah

berkonsentrasi, sulit atau lambat membuat keputusan.

c) Gejala interpersonal

Kehilangan kepercayaan terhadap orang lain, mudah mempersalahkan orang

lain, tidak peduli dengan orang lain (Christyanti et al., 2010).

2.1.2 Tahapan stres

Menurut Dr. Robert J. Van Amberg, tahapan-tahapan stres adalah sebagai berikut:

1. Stres tahap I

Tahapan ini merupakan tahap paling ringan. Ciri dari tahap ini, yaitu semangat

kerja besar atau berlebihan, awareness atau kewaspadaan meningkat, merasa

mampu menyelesaikan pekerjaan lebih dari biasanya, merasa senang dengan
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pekerjaan dan bersemangat. Namun tanpa disadari stres pada tahapan ini dapat

menyebabkan cadangan energi habis.

2. Stres tahap II

Pada tahapan ini individu dapat merasakan letih saat bangun pagi, mudah lelah

terutama sesudah makan siang, mudah lelah menjelang sore hari, sering

mengeluh gangguan sistem pencernaan atau perut tidak nyaman, detak jantung

meningkat lebih dari biasanya, otot-otot daerah punggung dan tengkuk terasa

tegang serta tidak dapat relaks

3. Stres tahap III

Individu pada tahapan ini akan memperlihatkan keluhan-keluhan, seperti

gangguan sistem pencernaan yang makin menguat, peningkatan ketegangan

otot, perasaan tidak nyaman, suasana perasaan yang semakin mudah berubah-

ubah, gangguan pola tidur seperti sulit tidur, terbangun tengah malam dan sulit

kembali tidur, atau bangun dini hari dan tidak dapat kembali tidur, gangguan

pengendalian koordinasi tubuh seperti badan terasa sempoyongan seakan ingin

pingsan. Individu pada tahapan ini sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga

profesional seperti psikiater atau psikolog klinis untuk memperoleh tatalaksana

yang komprehensif.

4. Stres tahap IV

Ciri-ciri stres pada tahap IV, antara lain kesulitan bertahan melakukan aktivitas

rutin, aktivitas yang semula menyenangkan dan mudah menjadi membosankan

dan terasa lebih sulit, semula tanggap terhadap situasi menjadi kehilangan

kemampuan untuk merespon secara memadai, ketidakmampuan melaksanakan

kegiatan sehari-hari, gangguan pada pola tidur semakin meningkat disertai
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mimpi-mimpi menegangkan, seringkali menolak ajakan karena tidak ada

semangat dan kegairahan, daya konsentrasi dan daya ingat menurun, timbul

perasaan ketakutan dan kecemasan yang tidak dapat dijelaskan penyebabnya.

5. Stres tahap V

Stres tahap V merupakan kelanjutan dari stres tahap IV yang memiliki

gambaran utama, seperti kelelahan fisik dan mental yang semakin mendalam,

ketidakmampuan menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan dan

sederhana, gangguan sistem pencernaan semakin berat, timbul perasaan

ketakutan dan kecemasan yang semakin meningkat, mudah bingung dan panik.

6. Stres tahap VI

Tahapan ini disebut dengan tahapan klimaks karena seseorang mengalami

serangan panik dan perasaan takut mati. Ciri-ciri stres tahap VI adalah debaran

jantung teramat keras, sesak nafas, tubuh gemetar, dingin dan keringat

berkucuran, ketiadaan tenaga untuk hal ringan, pingsan dan kolaps (Saputri,

2010).

2.1.3 Respons terhadap Stres

Respons terhadap stres memiliki beberapa aspek yaitu respons fisiologi, respons

kognitif, respons emosi dan respons tingkah laku.

1) Respons Fisiologi

Respons fisiologi merupakan suatu respons individu secara fisik yang ditandai

dengan meningkatnya tekanan darah, detak jantung, denyut nadi, dan sistem

pernafasan. Kondisi normal sistem tubuh adalah bekerja untuk

mempertahankan suatu keseimbangan internal yang disebut homeostasis.

Homeostasis tubuh dapat terganggu ketika berhadapan dengan stressor. Tubuh
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mencoba untuk mengembalikan homeostasis dengan melakukan respons

berupa adaptasi. Respons ini dikenal sebagai GAS (General Adaptation

Syndrome) atau sindrom adaptasi menyeluruh yang pertama kali dicetuskan

oleh Hans Selye pada tahun 1936. Terdapat tiga fase dalam model ini, yakni

reaksi alarm, resistensi dan kelelahan (Nevid et al., 2005).

 Reaksi alarm

Reaksi ini dimulai ketika otak mempersepsikan adanya stressor, baik nyata

atau imajinasi. Korteks cerebri akan mengaktivasi sistem saraf otonom

sebagai respons persiapan tubuh untuk bertahan terhadap stressor. Sistem

saraf otonom adalah bagian sistem saraf pusat yang mengatur fungsi tubuh

secara unconsciousness seperti fungsi jantung dan sistem hormonal serta

sistem pernafasan. Sistem saraf otonom terbagi dua bagian, yakni sistem

saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatis memberi

energi pada tubuh untuk melakukan respons fight or flight dengan cara

meningkatkan sekresi hormon stres. Sistem saraf parasimpatis bekerja

menghambat respons stres yang bekerja berlawanan dengan kerja sistem

saraf simpatis (Donatelle, 2013).

Respons stres yang diaktifkan sistem saraf simpatis mencetuskan perubahan

struktur biokimia tubuh dan kelenjar hipotalamus merupakan pusat kontrol

dari sistem saraf simpatis. Hipotalamus merespons stressor dengan

mengeluarkan lebih banyak energi dengan cara menstimulasi kelenjar

adrenal untuk melepaskan hormon epinefrin atau adrenalin. Epinefrin

menyebabkan peningkatan aliran darah, melebarkan jalan nafas untuk

meningkatkan pertukaran oksigen, peningkatan frekuensi nafas,
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menstimulasi hati untuk mengeluarkan glukosa sebagai energi otot dan

dilatasi pupil untuk meningkatkan sensitivitas terhadap cahaya sehingga

tubuh siap untuk bertindak (Donatelle, 2013).

Fase reaksi alarm dapat mencetuskan reaksi stres yang lebih lama sebagai

respons tambahan untuk fight or flight. Hipotalamus memproduksi CRH

(Corticotropin Releasing Hormone), sebuah hormon yang mengatur

kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan hormon ACTH (Adrenokortikotropin

hormon). ACTH menyebabkan pelepasan hormon cortisol oleh kelenjar

adrenal. Hormon ini meningkatkan kadar glukosa untuk membantu

memenuhi kebutuhan energi yang menyebabkan otak melepaskan endorfin,

suatu hormon yang dapat mengurangi rasa sakit (Donatelle, 2013).

 Fase resistensi

Fase resistensi terjadi ketika tubuh mencoba mengembalikan homeostasis

dengan mengendalikan fase alarm, namun karena stressor tetap berlangsung

sehingga tubuh tidak dapat beristirahat sempurna maka tingkatan

metabolisme diberbagai jaringan tetap tinggi. Contoh dari fase ini adalah

saat individu mendapat informasi, orang yang disayangi didiagnosis kanker

stadium akhir maka respons yang akan timbul berupa kesedihan dan

kecemasan yang luar biasa. Ketenangan akan timbul setelah individu

beradaptasi beberapa waktu kemudian, meskipun tubuh tetap tidak dapat

berisitirahat secara total. Organ dan sistem resistensi akan tetap bekerja

sepanjang hari (Donatelle, 2013).
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 Fase kelelahan

Usaha panjang tubuh untuk beradaptasi dengan stres selanjutnya akan

sampai pada tahap kelelahan yang berlebih. Fase ini terjadi ketika energi

fisik dan emosi yang digunakan untuk melawan stressor sudah habis. Pada

fase ini tubuh memasuki fase stres kronik, dimana kelenjar adrenal

berkelanjutan menghasilkan kortisol. Kortisol yang menetap lama dalam

darah dapat menurunkan imunitas atau kemampuan sistem imun, tekanan

darah meningkat berlebihan, mudah sakit dan gangguan tubuh dalam

mengendalikan kadar gula darah (Donatelle, 2013).

2) Respons Kognitif

Stressor dapat memengaruhi respons kognitif individu, yang dapat dilihat

dengan kekacauan proses pikir, gangguan atensi, gangguan fungsi daya ingat,

gangguan orientasi, gangguan kalkulasi, gangguan fungsi daya nilai dan

lainnya.

3) Respons Emosi

Stressor memengaruhi suasana perasaan individu, dapat timbul berupa

ketakutan, kecurigaan, malu, marah dan sedih.

4) Respons Tingkah Laku

Respons tingkah laku individu terhadap stres dibedakan menjadi dua yaitu fight

(melawan situasi yang menekan) dan flight (menghindari situasi yang

menekan) (Donatelle, 2013).
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2.1.4 Manajemen stres

Manajemen stres merupakan suatu teknik yang dapat membantu individu untuk

menghadapi tantangan hidupnya. Manajemen stres mencakup beberapa teknik,

yaitu:

a) Pengurangan ketegangan

Teknik pengurangan ketegangan dilakukan individu dengan memberikan

latihan relaksasi pada otot. Relaksasi mendalam dan menerapkan keterampilan

tersebut di kehidupan keseharian dapat menurunkan tingkatan stres dan

bermanfaat untuk peningkatan fungsi kekebalan tubuh.

b) Restrukturisasi kognitif

Restrukturisasi kognitif antara lain dilakukan dengan mengubah sistem

persepsi dan kejernihan interpretasi logis individu, meningkatkan kapasitas

intelektual hingga memengaruhi perasaan dan perilaku individu.

c) Pelatihan keterampilan behavioral

Individu yang kurang memiliki keterampilan dalam menyelesaikan tugas yang

menantang akan menjadikan tantangan tersebut sebagai stressor dan

menimbulkan beban pada individu tersebut. Keterampilan behavioural atau

perilaku adalah memberikan keterampilan yang diperlukan individu dalam

menghadapi berbagai stressor sehingga stressor tidak lagi menjadi beban.

d) Pendekatan perubahan lingkungan

Pendekatan perubahan lingkungan dapat membantu individu agar tetap sehat

dengan memodifikasi lingkungan menjadi bentuk dukungan sosial (Davison et

al., 2006).



15

2.1.5 Pengukuran Stres

Pengukuran stres dapat dilakukan dengna berbagai cara, pada penelitian ini

menggunakan SRQ-20 dan SDS.

2.1.5.1 SRQ-20 (Self Reporting Questionnaire 20)

Tahap pengembangan instrumen SRQ-20 dimulai dengan penapisan sejumlah

pertanyaan oleh panel aktif di WHO (World Health Organization), terhadap

instrumen SRQ-20 yang dikembangkan di beberapa negara. Pada tahap lanjut

instrumen tersebut dibandingkan dengan empat instrumen penilaian lainnya, yaitu

PASSR (The Patient Self Report Symtom Farm), The Post Graduate Institute

Health Quetionnaire N2, GHQ (The General Health Quetionnaire), PSE (The

Present State Examintaion). Hasil dari perbandingan tersebut didapati 32

pertanyaan dan akhirnya setelah dilakukan berbagai penelitian lanjut menjadi 20

pertanyaan.

Kuesioner SRQ-20 memiliki pembagian klasifikasi diagnosis yang sesuai dengan

ICD 10 (International Classification of Disease). Pembagian klasifikasi SRQ-20

tersebut terdiri dari :

1. Depression:

 Depressive episodic

 Recurent depressive disorder

 Dysrithimia

2. Anxiety Related Disorder:

 Phobic anxiety disorders

 Panic disorder
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 Generalized anxiety disorder

 Mixed anxiety-depressive disorder

 Obsesiv compulsive disorder

 Adjustmen disorder

3. Somatoform disorder

 Somatization disorder

 Undifferentiated somatoform disordes

 Other neurothic disorder: neurasthenia

Kuesioner ini dapat dipakai individu yang telah terlatih untuk mengetahui adanya

tanda dan gejala gangguan mental kearah depresi dan ansietas. Proses pengisian

kuesioner ini memiliki beberapa peraturan yang dapat memengaruhi  hasil

pengisian diantaranya ialah:

1. Saat melakukan pengisian kuesioner, responden tidak boleh mendiskusikan

pertanyaan baik sesama responden maupun ke pewawancara.

2. Responden dianjurkan hanya menjawab pertanyaan dengan jawaban ya atau

tidak.

3. Responden yang tidak yakin dalam menjawab pertanyaan, maka diharapkan

tetap memberikan jawaban yang terbaik menurut dirinya.

4. Pertanyaan yang dibacakan oleh pewawancara boleh diulang jika, responden

belum mendapatkan jawaban.

5. Pemberian informasi tambahan yang diijinkan adalah bahwa pertanyaan dapat

didiskusikan satu kali ketika semua pertanyaan sudah terjawab.

6. Jawaban kuesioner bersifat rahasia (Tiana S, 2010).
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2.1.5.2 SDS (Survei Diagnosis Stres)

SDS (Survei Diagnosis Stres) merupakan alat ukur stres yang dikembangkan oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Kesehatan RI (Afrianti et al.,

2007). Kuesioner ini terdiri dari 30 pertanyaan yang mencakup macam-macam

sumber stressor kerja, yaitu:

a) Ketaksaan peran

Ketaksaan peran terjadi pada individu yang tidak memiliki cukup informasi

untuk dapat melaksanakan tugasnya, atau tidak mengerti perannya dalam tugas

yang diberikan. Sasaran yang tidak jelas mengarah pada ketidakpuasan kerja,

kurang memiliki kepercayaan diri, rasa tak berguna, rasa harga diri menurun,

penurunan suasana perasaan dan motivasi rendah untuk bekerja (Hermita,

2011). Poin penilaian ketaksaan peran pada pertanyaan nomor 1, 7, 13, 19 dan

25.

b) Konflik peran

Konflik peran merupakan keadaan dimana terdapat tugas yang sama pada dua

atau lebih individu dalam kegiatan (Hermita, 2011). Poin penilaian pada

konflik peran terdiri dari pertanyaan nomor 2, 8, 14, 20 dan 26.

c) Beban kerja berlebih kuantitatif

Beban kerja berlebih kuantitatif yaitu jumlah atau banyaknya pekerjaan yang

harus ditanggung oleh individu. Poin penilaian pada beban kerja berlebih

kuantitatif terdiri dari pertanyaan nomor 3, 9, 15, 21 dan 27.

d) Beban kerja berlebih kualitatif
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Beban kerja berlebih kualitatif merupakan suatu pekerjaan yang harus

ditanggung oleh individu berdasarkan kualitas. Poin penilaian pada beban kerja

berlebih kualitatif terdiri dari pertanyaan nomor 4, 10, 16, 22 dan 28.

e) Pengembangan karir

Pengembangan karir merupakan proses peningkatan kemampuan kerja individu

yang dilakukan dalam rangka mencapai suatu rencana karir yang diinginkan.

Poin penilaian pada pengembangan karir terdiri dari pertanyaan nomor 5, 11,

17, 23 dan 29.

f) Tanggung jawab terhadap orang lain.

Tanggung jawab terhadap orang lain merupakan kewajiban yang berhubungan

dengan orang lain. Poin penilaian pada tanggung jawab terhadap orang lain

terdiri dari pertanyaan nomor 6, 12, 18, 24 dan 30 (Setyawan et al., 2008)

2.2 Mahasiswa Kepaniteraan Klinik

Kepaniteraan klinik merupakan kelanjutan pendidikan preklinik di Fakultas

Kedokteran. Program ini bertujuan mendidik Sarjana Kedokteran (S. Ked) untuk

menjadi dokter melalui proses belajar kepaniteraan klinik sesuai dengan

kurikulum pendidikan kedokteran sehingga memiliki cukup pengalaman dan

ketrampilan klinik, memiliki kemampuan memecahkan masalah serta bersifat

profesional. Kegiatan tersebut dilakukan dengan cara mengikuti pendidikan

berbasis SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) yang dirangkum dalam

pedoman pelaksanaa pendidikan kepaniteraan klinik di rumah sakit pendidikan.
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Adapun kompetensi, keilmuan dan keterampilan klinis yang harus dikuasai pada

kepaniteraan klinik adalah ilmu penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, ilmu

penyakit syaraf, radiologi, ilmu kebidanan & penyakit kandungan, ilmu bedah,

ilmu penyakit kulit dan kelamin, ilmu kedokteran kehakiman, anestesiologi, ilmu

penyakit mata, ilmu penyakit THT (Telinga, Hidung, dan Tenggorokan), ilmu

kedokteran jiwa dan IKAKOM (Ilmu Kedokteran Komunitas). Lamanya

pendidikan serta jumlah SKS (Satuan Kredit Semester) pelaksanaan pendidikan

kepaniteraan klinik di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek untuk melaksanakan

kepaniteraan klinik Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dibagi menjadi 3

yaitu:

1. RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung : 12 bagian: 35 SKS, 64

pekan (59 pekan efektif).

2. Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung : 2 SKS, 4 pekan efektif.

3. IKAKOM : 3 SKS, 4 pekan efektif (Panduan Program Studi Pendidikan Dokter

Universitas Lampung, 2015).

2.3 Bagian Bedah

Ilmu bedah adalah ilmu kedokteran yang mengembalikan fungsi anatomi tubuh

normal dengan cara pembedahan. Pendidikan di bagian bedah berlangsung selama

10 minggu yang terdiri dari 9 minggu aktif dan 1 minggu ujian. Keterampilan

terapeutik yang harus dicapai pada bagian bedah ialah :

a) Bedah umum: perawatan luka (pemasangan dressing, bandage), menasehati

pasien tentang gaya hidup, peresepan rasional, lengkap dan dapat dibaca,

menyiapkan preoperasi lapangan operasi untuk bedah minor, asepsis,
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antisepsis, anastesi lokal, persiapan untuk melihat atau menjadi asisten di

kamar operasi (cuci tangan, menggunakan baju operasi, menggunakan sarung

tangan steril dan lain-lain), dekompresi jarum, pemasangan WSD (Water

Sealed Drainage), perawatan WSD (Water Sealed Drainage), pungsi pleura,

desinfeksi kulit, bedah minor (insisi/ drainase abses, bursa/ ganglion, eksisi

tumor), injeksi ( intrakutan, IV, subkutan, IM), anestesia infiltrasi, blok saraf

lokal, jahit luka, pengambilan/ pelepasan benang jahitan, menggunakan

anestesi topikal (tetes, semprot), pemberian analgesik dan terapi oksigen.

b) Bedah urologi: pemasangan kateter uretra, clean intermitten chatetheterization

(Neurogenic Blader), sirkumsisi dan pungsi suprapubik.

c) Bedah ortopedi/ bedah tulang: reposisi fraktur tertutup, stabilisasi fraktur

(tanpa gips), reduksi dislokasi, melakukan dressing (sling, bandage),

mengobati ulkus tungkai dan removal of splinter.

d) Kegawatdaruratan bedah: pemasangan kateter uretra, pemasangan pipa

orofaring, tatalaksana anak/ dewasa dengan tersedak, tatalaksana pembukaan

jalan nafas, cara pemberian oksigen, tatalaksana anak/ dewasa dengan kondisi

tidak sadar, tatalaksana pemberian infus pada anak/ dewasa dengan syok,

tatalaksana pemberian cairan, bantuan hidup dasar, ventilasi masker, intubasi,

transport pasien (transport casualty), manufer heimlich, resusitasi cairan, pijat

jantung luar, tatalaksana dehidrasi berat pada kegawatdaruratan setelah

penatalaksanaan syok dan lainnya (Buku Panduan Kepaniteraan Klinik Ilmu-

Ilmu Bedah Universitas Lampung, 2015).
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2.4 Kerangka Pemikiran

2.4.1 Kerangka Teori

2.4.2 Kerangka Konsep

Variabel Bebas Variabel Terikat

Stres

Stres :
1. Terdapat stres
2. Tidak terdapat

Stres

SDS

1. Beban kerja kuantitatif
2. Beban kerja kualitatif
3. Tanggung jawab

terhadap orang lain
4. Ketaksaan peran
5. Konflik peran
6. Pengembangan karir

SRQ-20

 Stressor Fisik
 Stressor Psikologis
 Respon fisiologi
 Respon kognitif
 Respon emosi
 Respon Tingkah

laku
 Stressor Sosial

Stres yang dialami
pada mahasiswa
kepaniteraan
klinik

 Beban kerja
kuantitatif

 Beban kerja
kualitatif

 Tangguung jawab
terhadap orang lain
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2.5 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis kerja (Ha) pada penelitian ini adalah

1. Terdapat hubungan yang bermakna antara stres dengan beban kerja kuantitatif

pada mahasiswa kepaniteraan klinik di bagian bedah RSUD Dr. H. Abdul

Moeloek Bandar Lampung.

2. Terdapat hubungan yang bermakna antara stres dengan beban kerja kualitatif

pada mahasiswa kepaniteraan klinik di bagian bedah RSUD Dr. H. Abdul

Moeloek Bandar Lampung.

3. Terdapat hubungan yang bermakna antara stres dengan tanggung jawab

terhadap orang lain pada mahasiswa kepaniteraan klinik di bagian bedah

RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.


