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I.  PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar belakang 

 

Stres disebabkan oleh transaksi antara individu dengan lingkungan yang 

menimbulkan respon yang berbeda terhadap stres sehingga menghasilkan 

adaptasi yang juga berbeda pada setiap individu baik secara biologis, 

psikologis dan sosial (Ntoumanis, Edmunds & Duda, 2009). 

 

Penelitian pada Fakultas Kedokteran di beberapa perguruan tinggi 

menunjukkan beberapa aspek dari sistem pembelajaran di Fakultas 

Kedokteran memiliki konsekuensi merugikan dalam prestasi akademik, 

kompetensi, profesionalitas dan kesehatan. Fakultas Kedokteran 

bertanggung jawab untuk memastikan lulusan-lulusannya memiliki 

pengetahuan luas, ketrampilan dan sikap profesional. Untuk dapat mencapai 

sasaran ini, Fakultas Kedokteran umumnya menggunakan kurikulum 

perkuliahan yang bersifat mendidik, praktek, mentoring dan pengalaman 

langsung untuk menambah hasil belajar individu (Labuz-Roszak et al, 

2007).
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Stres yang dilaporkan pada mahasiswa kedokteran berkisar dari 25 % 

hingga 75 %. Penelitian mengenai prevalensi stres pada mahasiswa 

kedokteran telah dilakukan pada beberapa universitas. Di Amerika Serikat, 

sebuah survei yang dilakukan pada 9 Fakultas Kedokteran mendapatkan 

bahwa 47 % dari mahasiswa yang berpartisipasi memiliki sedikitnya 1 

masalah besar yang berhubungan dengan kesehatan mental dan 

penyalahgunaan zat dan 26 % dari grup ini mengalami stres. Di Amerika 

Utara, penelitian yang dilakukan terhadap 100 mahasiswa menunjukkan 

bahwa prevalensi stres pada mahasiswa adalah 38 % (Alosaimi et al, 2012). 

 

Penelitian sejenis pada salah satu Fakultas Kedokteran di Inggris yang 

melibatkan 165 partisipan menunjukkan prevalensi stres pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran adalah 31,2 % (Firth, 2004) sementara itu, penelitian 

yang dilakukan di Asia menunjukkan hasil sebagai berikut: di Pakistan 

dengan 161 partisipan, prevalensi stres mahasiswa Fakultas Kedokteran 

adalah 30,84 % (Shah et    al,2010), di Thailand dengan 686 partisipan 

prevalensi stres  mahasiswa  Fakultas Kedokteran adalah 61,4 % (Saipanish 

2008), di Malaysia, dengan 396 partisipan prevalensi  stres   mahasiswa 

Fakultas Kedokteran adalah 46,3 %  (Al-Dubai et al, 2011), di Saudi Arabia 

dengan 494 partisipan prevalensi stres  pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran adalah 57 %  dimana 21,5 % diantaranya merupakan stres 

ringan, 15,8 % stres sedang, dan 19,6 % stres berat (Abdulghani et al, 

2011).  
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Di Indonesia sendiri pada sebuah kepustakaan dituliskan stres ringan 

dialami oleh mahasiswa kedokteran sebanyak 82 (61,7 %) responden dari 

133 responden, dan stres sedang dialami oleh 51 (38,3 %) responden 

(Anggraeni, 2010). Berdasarkan penelitian Mahasiswa preklinik dan 

dokter muda di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret didapatkan 

hasil bahwa tingkat depresi pada dokter muda lebih tinggi dibandingkan 

dengan mahasiswa preklinik. Hal ini disebabkan stresor pada seorang 

dokter muda relatif lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa 

preklinik. Stresor tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 

tuntutan untuk lebih aktif dalam proses belajar mengajar, jadwal 

pendidikan yang padat, dan bahan yang dipelajari sangat luas dan aplikatif 

(Widosari, 2010). 

 

Dokter muda dalam menjalani studi kepaniteraan klinik akan mempelajari 

semua bagian kedokteran. Bagian tersebut dibagi menjadi dua berdasarkan 

lamanya waktu, yaitu bagian minor dan bagian mayor. Kepaniteraan klinik 

di bagian minor yang terdiri dari bagian anestesi, saraf, mata, gigi, forensik, 

ilmu kesehatan masyarakat, radiologi, ilmu kedokteran jiwa dan kulit 

kelamin berjalan selama 4 minggu. Bagian bedah, bagian ilmu kesehatan 

anak, bagian ilmu penyakit dalam, dan bagian ilmu kebidanan merupakan 

kepaniteraan klinik di bagian mayor yang harus dilalui oleh dokter muda 

selama 10 minggu. Di bagian mayor, seorang dokter muda antara lain harus 

mengikuti perkembangan pasien, membantu konsulen untuk melakukan 

tindakan operasi, jaga malam dengan jumlah pasien yang banyak, materi 
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pembelajaran kasus yang sulit dan tugas lainnya. (Panduan program Studi 

Pendidikan Dokter Universitas Lampung, 2010). 

 

Pada Kepaniteraan klinik di bagian ilmu kesehatan anak, selain mempelajari 

penyakit ilmu kesehatan anak, ada 4 hal dasar yang harus didalami yaitu 

imunisasi, tumbuh-kembang, kegawatdaruratan, dan nutrisi. Semua yang 

dipelajari pada bagian ilmu kesehatan anak berbeda dengan ilmu yang 

kedokteran pada orang dewasa, selain perbedaan secara fisik dengan orang 

dewasa pada ilmu kesehatan anak didapatkan adanya proses tumbuh dan 

berkembang selanjutnya sistem kerja fisiologis dan patologis yang berbeda 

serta adanya aspek psikologis dimana orang tua atau care giver ikut 

berperan kuat (Departemen Ilmu Kesehatan Ilmu kesehatan anak FK UI). 

 

Tugas-tugas yang dilakukan pada kepaniteraan klinik di bagian ilmu 

kesehatan anak seperti melakukan terapi cairan pada anak, cara perawatan 

bayi baru lahir, laporan jaga malam, presentasi kasus, presentasi jurnal, 

laporan status poli, dan status pasien pribadi dan juga sulitnya 

menganamnesis serta menginterpretasikan apa yang dirasakan anak 

merupakan tantangan tersendiri pada kepaniteraan klinik di bagian ilmu 

kesehatan anak karena pasien yang dihadapi memiliki aspek fisiologis dan 

beban yang berbeda dengan bagian-bagian yang lainnya. Tantangan lain 

yang harus dihadapi dan memungkinkan untuk menjadi stressor utama 

adalah interaksi sosial dengan teman sesama dokter muda yang saat 

bersamaan sedang mengikuti kepaniteraan klinik di bagian yang sama, 
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selanjutnya kemampuan beradaptasi terhadap konsulen serta tenaga 

kesehatan lain yang ada di bagian ilmu kesehatan anak. 

 

Seperti yang telah diungkapkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti 

tingkat stres pada mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi 

dokter khususnya pada kepaniteraan klinik di bagian ilmu kesehatan anak di 

RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung. 

 

1.2 Perumusan masalah 

 

Sesuai dengan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, bahwa 

program studi pendidikan dokter sangat menuntut dan memiliki lingkungan 

yang sangat syarat dengan stres. Terlebih lagi saat menjalani program 

pendidikan profesi dokter di rumah sakit pendidikan, para mahasiswa akan 

menghadapi berbagai hal yang dapat menimbulkan stres. Pada kepaniteraan 

klinik di bagian ilmu kesehatan anak, yang merupakan bagian mayor 

dengan rentang waktu 10 minggu banyak aspek yang harus lebih 

diperhatikan secara detail oleh mahasiswa program profesi kedokteran. Oleh 

karena itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

 

Bagaimana hubungan beban kerja kepaniteraan klinik di bagian ilmu 

kesehatan anak dengan tingkat stres pada mahasiswa program pendidikan 

profesi dokter di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung? 
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1.3 Tujuan penelitian 

 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan beban kerja pada kepaniteraan klinik di bagian 

ilmu kesehatan anak dengan stres pada mahasiswa program 

pendidikan profesi dokter di RSUD Abdul Moeloek Bandar Lampung 

 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui hubungan beban kerja kualitatif pada kepaniteraan 

klinik di bagian ilmu kesehatan anak dengan stres pada mahasiswa 

program pendidikan profesi dokter di RSUD Abdul Moeloek 

Bandar Lampung  

b. Mengetahui hubungan beban kerja kuantitatif pada kepaniteraan 

klinik di bagian ilmu kesehatan anak dengan stres pada mahasiswa 

program pendidikan profesi dokter di RSUD Abdul Moeloek 

Bandar Lampung 

c. Mengetahui variabel yang paling berhubungan dengan stres pada 

mahasiswa program profesi kedokteran kepaniteraan klinik di 

bagian ilmu kesehatan anak di RSUD Abdul Moeloek Bandar 

Lampung. 
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1.4 Manfaat penelitian 

 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:  

 

1. Bagi peneliti, untuk mengetahui tentang hubungan beban kerja pada 

mahasiswa program profesi kedokteran dengan tingkat stres di RSUD 

Abdul Moeloek Bandar Lampung 

2. Bagi institusi pendidikan, untuk menambah pengetahuan dan 

menambah bahan kepustakaan dalam lingkungan Fakultas Kedokteran 

Universitas Lampung 

3. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan khususnya 

mahasiswa program profesi yang sedang menjalani kepaniteraan 

klinik di bagian ilmu kesehatan anak dan pihak terkait untuk 

mengetahui tingkat stres dan memungkinkan untuk melakukan coping 

4. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi yang penting bagi ilmu pengetahuan mengenai kejadian 

stres pada mahasiswa program profesi kedokteran pada kepaniteraan 

klinik di bagian ilmu kesehatan anak. 


