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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mahasiswa merupakan salah satu bagian dari sivitas akademika pada perguruan

tinggi yang merupakan calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang.

Problematika mahasiswa seringkali memberikan konsekuensi psikologis yang

berat bagi seseorang sehingga menimbulkan stres. Sumber stres yang sering

dialami oleh mahasiswa adalah tuntutan kehidupan dari dalam maupun dari luar

kampus, menuntut mahasiswa untuk dapat menghadapi masalah yang muncul

dengan lebih dewasa, bertanggung jawab, tangguh dan kuat, desakan untuk

menyelesaikan studi tepat waktu, tuntutan orangtua dan institusi pendidikan yang

terlalu tinggi bagi mahasiswa serta kekhawatiran atau pikiran-pikiran negatif pada

diri individu itu sendiri (Kholidah & Alsa, 2012).

Stres merupakan reaksi penyesuaian diri manusia atau individu dalam segala hal

yang terjadi pada dirinya. Stres dibagi menjadi dua, yakni eustress dan distress.

Eustress merupakan stres positif yang dapat menstimulasi individu menjadi

bertambah kuat sedangkan distress atau stres negatif merupakan stres yang

menyebabkan individu tidak mampu beradaptasi terhadap stressor sehingga dapat

menimbulkan penderitaan atau gangguan. Stres dapat mengakibatkan perubahan
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pada tubuh seperti peningkatan denyut jantung, naiknya tekanan darah dan sekresi

hormon tertentu (Diponegoro, 2006).

Pada beberapa kepustakaan dituliskan beberapa faktor yang dapat dianggap

menyebabkan stres yaitu beban kerja berlebih, tanggung jawab terhadap orang

lain, ketaksaan peran dan konflik peran. Beban kerja berlebih dibagi menjadi dua,

yaitu beban kerja berlebih kuantitatif dan kualitatif. Beban kerja berlebih

kuantitatif merupakan jumlah atau banyaknya pekerjaan yang harus ditanggung

oleh individu, sedangkan beban kerja berlebih kualitatif terjadi jika individu

melakukan suatu pekerjaan yang harus ditanggungnya berdasarkan kualitas

(Gibson et al.,1996). Ketaksaan peran terjadi ketika individu tidak memperoleh

kejelasan mengenai tugas-tugas dari pekerjaannya atau lebih umum dituliskan

tidak tahu apa yang seharusnya dilakukan atau ambiguitas (Luthans, 2001).

Konflik peran ialah konflik yang terjadi dikarenakan adanya ketidaksesuaian, saat

sedang melaksanakan peran-peran tertentu (Pudjiastiti, 2007).

Mahasiswa kedokteran memiliki stressor yang lebih tinggi dibandingkan dengan

mahasiswa umum lainnya. Mahasiswa kedokteran lebih banyak mengalami

tekanan, yang dapat meningkatkan kecemasan dan menimbulkan depresi yang

pada akhirnya dapat memengaruhi prestasi akademik (Loubir et al., 2014).

Berdasarkan penelitian, di Malaysia didapati angka kejadian stres pada mahasiswa

kedokteran pada kisaran 41,9 % (Sherina et al., 2004). Penelitian di Fakultas

Kedokteran Universitas Riau yang melakukan pengukuran pada mahasiswa

kepaniteraan klinik didapati 25 % mahasiswa dengan stres ringan, 65 % stres

sedang dan 10 % untuk stres berat (Dani et al., 2013). Penelitian lain yang
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dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung didapatkan hasil tingkat

depresi pada mahasiswa kepaniteraan klinik sebesar 83,8 % dan mahasiswa

preklinik sebesar 32,3 % (Annida, 2012), dalam penelitian lainnya dituliskan hal

tersebut antara lain disebabkan stressor pada mahasiswa kepaniteraan klinik

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa preklinik (Widosari, 2010).

Tahapan pendidikan kedokteran terdiri dari dua tahapan, yaitu tahap preklinik dan

kepaniteraan klinik. Tahap preklinik ditempuh mahasiswa selama minimal 7

semester dengan masa studi maksimum 12 semester. Mahasiswa yang telah

menyelesaikan tahap preklinik dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan

berhak mendapat gelar Sarjana Kedokteran (S. Ked). Tahap kepaniteraan klinik

merupakan kelanjutan dari tahap preklinik yang ditempuh selama minimal 3

semester aktif dengan masa studi maksimum 6 semester. Mahasiswa yang telah

menyelesaikan tahap kepaniteraan klinik dan memenuhi persyaratan yang

ditentukan berhak mendapat gelar dokter (dr.) (Panduan Program Studi

Pendidikan Dokter Universitas Lampung, 2015).

Mahasiswa kedokteran yang sedang menjalani tahap kepaniteraan klinik wajib

mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan. Kurikulum tersebut terdiri dari

beberapa mata ajar, yakni ilmu penyakit dalam, penyakit syaraf, radiologi,

kebidanan dan penyakit kandungan, bedah, kulit dan kelamin, kedokteran

kehakiman, anestesiologi, penyakit mata, penyakit THT, kedokteran jiwa, dan

kedokteran komunitas (Panduan Program Studi Pendidikan Dokter Universitas

Lampung, 2015). Bagian ilmu bedah terbagi dalam beberapa bagian spesialisasi,
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yaitu bedah cardiothorax, bedah saraf, bedah plastik dan maxillofacial, ortopedi,

otolaringologi dan urologi (Sabiston, 1995).

Mahasiswa kepaniteraan klinik yang menjalani pendidikan di bagian bedah

memiliki beban kerja yang lebih tinggi dibandingkan bagian lainnya. Bagian

bedah menuntut mahasiswa untuk menguasai berbagai bidang atau skill tertentu,

meliputi mengenal, memahami dan melakukan tindakan pembedahan sederhana

berupa menjahit luka, insisi abses, resposisi fraktur sederhana, memasang gips,

vasektomi, memasang kateter, asistensi operasi elektif maupun darurat, tindakan

pembiusan sederhana dengan alat EMO (Epstein Macintosch Oxford) dan

memeriksa status penderita bedah (Panduan Program Studi Pendidikan Dokter

Universitas Lampung, 2015). Mahasiswa pada bagian bedah juga dibebankan

permasalahan kognitif, yakni pembuatan case report, presentasi kasus, batasan

waktu melakukan tindakan, ujian dan berbagai tuntutan dari pihak keluarga pasien

sehingga banyak mahasiswa yang mengalami gangguan psikologis terutama stres.

Menurut salah satu penelitian di Amerika, terdapat 10 pekerjaan yang sering

menyebabkan stres, salah satunya ialah bedah. Hal ini antara lain dikarenakan

pekerjaan bedah memiliki batasan waktu kerja dan tidak dapat menerima adanya

kesalahan (Kaplan & Sadock, 1998).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian mengenai hubungan antara stres dengan beban mahasiswa kepaniteraan

klinik di bagian bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek, Bandar Lampung.
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1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat hubungan antara stres dengan beban kerja berlebih kuantitatif

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

Moeloek, Bandar Lampung ?

2. Apakah terdapat hubungan antara stres dengan beban kerja berlebih kualitatif

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

Moeloek, Bandar Lampung ?

3. Apakah terdapat hubungan antara stres dengan tanggung jawab terhadap orang

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

Moeloek, Bandar Lampung ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara stres dengan beban mahasiswa kepaniteraan klinik

di bagian bedah RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung.

1.3.2 Tujuan Khusus

a. Mengetahui hubungan antara stres dengan beban kerja berlebih kuantitatif pada

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

b. Mengetahui hubungan antara stres dengan beban kerja berlebih kualitatif pada

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

c. Mengetahui hubungan antara stres dengan tanggung jawab terhadap orang lain

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

Moeloek.
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1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang hubungan beban berlebih kuantitatif dan kualitatif

serta tanggung jawab terhadap orang lain pada bagian bedah dengan tingkat

stres pada mahasiswa kepaniteraan klinik.

2. Bagi Institusi

Sebagai bahan masukan bagi Fakultas Kedokteran dalam menyikapi tentang

hubungan beban kerja berlebih kuantitatif dan kualitatif serta tanggung jawab

terhadap orang lain pada bagian bedah dengan tingkat stres mahasiswa

kepaniteraan klinik.

3. Bagi Masyarakat

Memberi informasi kepada masyarakat khususnya bagi mahasiswa

kepaniteraan klinik untuk mengetahui tingkatan stres pada saat menjalani

bagian bedah di rumah sakit serta bagaimana cara memaksimalkan pertahanan

mental (penanggulangan stres).


