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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Stres 

1. Definisi Stres 

Istilah stres pertama kali diperkenalkan oleh Hans Selye (dalam Grandjean, 2000) 

pada tahun 1930 yang mendefiniskan stres sebagai reaksi organisme dalam menghadapi 

situasi yang membahayakan atau mengancam.   

Menurut Hardjana (1994) stres dapat didefiniskan sebagai suatu keadaan atau kondisi 

yang disebabkan oleh transaksi individu dan menyebabkan indvidu melihat 

ketidaksepadanan, baik keadaan atau kondisi nyata maupun tidak nyata, selain itu individu 

juga melihat ketidaksepadanan dari sistem sumber daya biologis, psikologis, dan sosial. 

Menurut Lazarus, dkk (dalam Sarafino & Smith, 2012) stres merupakan suatu 

keadaan berupa transaksi oleh seseorang yang dapat dipengaruhi tuntutan fisik atau 

psikologis dan sistem biologis. 

Menurut Sarafino (dalam Smet, 1994) stres adalah suatu kondisi yang disebabkan 

oleh transaksi antara individu dengan lingkungan yang menimbulkan persepsi jarak antara 

tuntutan-tuntutan yang berasal dari situasi dengan sumber-sumber daya sistem biologis, 

psikologis, dan sosial dari seseorang. 

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan definisi dari tokoh-tokoh diatas, stres adalah 

reaksi individu terhadap lingkungan dalam menghadapi situasi mengancam atau 
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membahayakan yang dapat dipengaruhi oleh tuntutan-tuntutan dari sumber-sumber daya 

sistem biologis, psikologis, dan sosial.  

2. Tahapan Stres 

Stres yang dialami seseorang dapat melalui beberapa tahapan, menurut Priyoto 

(2014) tahapan stres dibagi menjadi enam tahap, yaitu: 

a. Tahap Pertama 

Merupakan tahapan stres yang paling rendah yang ditandai dengan semangat bekerja 

yang besar, penglihatan tajam tidak sebagaimana umumnya, merasa senang dengan 

pekerjaan, akan tetapi tanpa disadari cadangan energi yang dimiliki semakin menipis. 

b. Tahap Kedua  

Pada tahap kedua ini seseorang memiliki ciri-ciri, yakni adanya perasaan letih 

sewaktu bangun pagi yang seharusnya segar, merasa mudah lelah setelah makan siang, 

cepat lelah menjelang sore, sering mengeluh perut atau lambung tidak nyaman, detakan 

jantung lebih keras dari biasanya, otot punggung semakin tegang, dan tidak bisa santai. 

c. Tahap Ketiga 

Pada proses tahap ketiga ini seseorang memiliki ciri-ciri, yakni adanya gangguan 

lambung dan usus seperti maag, buang air tidak teratur, ketegangan otot semakin terasa, 

mengalami gangguan pola tidur (insomnia), perasaan ketidaktenangan semakin meningkat, 

dan koordinasi tubuh terganggu. 
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a. Tahap Keempat 

Pada proses tahap keempat ini seseorang memiliki ciri-ciri tidak mampu 

melaksanakan kegiatan sehari-hari, segala pekerjaan yang menyenangkan terasa 

membosankan, kehilangan kemampuan untuk merespon secara kuat, mengalami gangguan 

pola tidur, dan sering mengalami perasaan ketakutan dan kecemasan yang tidak dapat 

dijelaskan penyebabnya. 

b. Tahap Kelima 

Pada proses tahap kelima ini seseorang memiliki ciri-ciri kelelahan fisik yang 

mendalam, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sehari-hari yang ringan dan sederhana, 

mengalami gangguan sistem pencernaan yang berat, dan kecemasan semakin meningkat. 

f. Tahap Keenam 

Pada proses tahap keenam ini seseorang mengalami panik dan perasaan takut mati 

dengan ditemukan gejala seperti detak jantung semakin tinggi, susah bernafas, 

kemungkinan terjadi kolaps atau pingsan, serta tubuh terasa gemetar dan berkeringat. 

1. Tingkat Stres  

Menurut Priyoto (2014) stres dapat dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu: 

a. Stres Rendah 

Stres rendah adalah stresor yang dihadapi setiap orang secara teratur, seperti terlalu 

banyak tidur, kemacetan lalu lintas, kritikan dari atasan. Situasi seperti ini biasanya 

berlangsung beberapa menit atau jam. Stresor rendah biasanya tidak disertai dengan gejala 

yang berat. 

Ciri-cirinya, yaitu semangat meningkat, penglihatan tajam, energi meningkat, kemampuan 

menyelesaikan pekerjaan meningkat. Stres yang rendah berguna, karena dapat memacu 

seseorang untuk berpikir dan berusaha lebih tangguh untuk menghadapi tantangan hidup. 
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b. Stres Sedang 

Berlangsung lebih lama dari beberapa jam sampai beberapa hari. Situasi perselisihan 

yang tidak terselesaikan dengan rekan, anak yang sakit, atau ketidakhadiran dari anggota 

keluarga merupakan penyebab stres sedang. Ciri-ciri dari stres sedang, yakni sakit perut, 

otot-otot terasa tegang, perasaan tegang, dan gangguan tidur. 

c. Stres Tinggi 

Stres pada kategori tinggi adalah situasi yang lama dirasakan oleh seseorang dapat 

berlangsung beberapa minggu sampai beberapa bulan, seperti perselisihan perkawinan 

secara terus menerus, kesulitan finansial yang berlangsung karena tidak ada perbaikan, 

berpisah dengan keluarga, berpindah tempat tinggal, dan memiliki penyakit kronis. Ciri-

ciri dari stres pada kategori tinggi, yaitu sulit beraktivitas, gangguan hubungan sosial, sulit 

tidur, negativistik, penurunan konsentrasi, takut tidak jelas, keletihan meningkat, tidak 

mampu melakukan pekerjaan sederhana, gangguan sistem meningkat, dan perasaan takut 

meningkat. 

2. Gejala Stres 

Menurut Hardjana (1994) mengatakan, bahwa gejala stres antara lain: 

a. Gejala Fisikal 

Sakit kepala, tidur tidak teratur, sakit punggung, sulit buang air besar, urat tegang 

terutama pada leher dan bahu, sering berkeringat, berubah selera makan, lelah, dan 

kehilangan daya energi.  

b. Gejala Emosional 

Gelisah atau cemas, sedih, mudah menangis, mudah marah, merasa tidak aman, 

mudah tersinggung, gampang menyerang orang atau bermusuhan, dan suasana hati tidak 

stabil. 
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c. Gejala Intelektual 

Susah konsentrasi, sulit membuat keputusan, mudah lupa, pikiran kacau, melamun 

secara berlebihan, hilang rasa humor, dalam bekerja bertambah jumlah kekeliruan yang 

dilakukan, dan produktivitas kerja menurun. 

d. Gejala Interpersonal 

Kehilangan kepercayaan kepada orang lain, mudah menyalahkan orang lain, mudah 

membatalkan janji atau tidak memenuhinya, mendiamkan orang lain, suka mencari-cari 

kesalahan orang lain atau menyerang orang lain dengan kata-kata, dan mengambil sikap 

terlalu membentengi diri atau mempertahankan diri. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan gejala-gejala stres adalah gejala 

fisikal,  gejala emosional, gejala intelektual, dan gejala interpersonal. 

3. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Stres 

Menurut Hardjana (1994), faktor-faktor stres dapat dibagi sebagai berikut: 

a. Faktor Internal 

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dalam diri seseorang. Seseorang 

dapat mengalami stres lewat penyakit (illness) dan pertentangan (conflict). 

1) Penyakit (illness) 

Menderita penyakit membawa tuntutan fisik dan tuntutan psiskologis pada orang 

yang menderitanya. Tinggi-rendah dan berat ringannya tuntutan tergantung dari 

macam penyakit dan umur orang yang menderita. Penyakit ringan pada umumnya 

mendatangkan stres rendah saja. Tetapi penyakit berat seperti operasi jantung serius 

tidak hanya membutuhkan penyembuhan, tetapi juga mengharuskan perubahan cara 

hidup sesudahnya dan pada umumnya mengakibatkan kadar stres yang dialami 

semakin tinggi. Pada usia muda daya tahan terhadap penyakit lebih kuat daripada 
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usia lanjut, maka terhadap penyakit yang sama rasa stres pada usia muda dan usia 

lanjut bisa berbeda. 

2) Pertentangan (conflict) 

Hidup ini berupa berbagai pilihan dan terjadi lewat proses, serta langkah memilih. 

Dalam proses memilih itulah terjadi pertentangan (conflict), karena ada dua 

kekuatan motivasi yang berbeda bahkan berlawanan. Berhadapan dengan dorongan 

memilih yang berbeda dan berlawanan itu orang mengalami stres. Saat membuat 

pilihan, ada dua dorongan: yang satu mendekat (approach) dan yang lain 

menghindar (avoidance). Dua dorongan ini memunculkan tiga macam pertentangan 

konflik. Ada pertentangan antara mendekati dan mendekati (approach-approach 

conflict), konflik ini terjadi bila kita berhadapan dengan dua pilihan yang sama-

sama baik. Bentuk pertentangan kedua adalah pilihan antara dua hal yang sama-

sama tidak diinginkan (avoidance-avoidance conflict). Bentuk konflik ketiga 

adalah pendekatan dan penghindaran (approach-avoidance conflict), yakni pilihan 

antara yang diinginkan dan yang tidak diinginkan. 

b. Faktor Eksternal 

1) Keluarga 

Keluarga dapat menjadi sumber stres. Stres dalam keluarga dapat diakibatkan oleh 

adanya konflik dalam keluarga, seperti keinginan dan cita-cita yang berlawanan, 

sifat-sifat yang tak dapat dipadukan, serta perilaku yang tidak mengenakkan dan 

tidak terkendali. Keluarga juga dapat menjadi sumber stres, karena peristiwa-

peristiwa yang berkaitan dengan anggota keluarga, seperti bertambahnya anggota 

keluarga dengan kelahiran anak, anggota keluarga yang sakit, dan juga kematian 

anggota keluarga dapat mendatangkan stres yang tinggi bagi para anggota keluarga 

yang ditinggalkan. 
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2) Lingkungan 

Individu mempunyai dua lingkungan yang pokok. Yang pertama adalah lingkungan 

kerja dan yang kedua adalah lingkungan hidup. Lingkungan kerja dapat menjadi 

sumber stres, karena beberapa alasan antara lain tuntutan kerja, tanggung jawab 

kerja, lingkungan fisik kerja, rasa kurang memiliki pengendalian (insufficient 

control), kurang pengakuan dan peningkatan jenjang karier, hubungan antar 

manusia yang buruk, dan rasa kurang aman dalam bekerja. Lingkungan tempat 

sehari-hari tinggal juga dapat mempengaruhi tingkat stres. Lingkungan yang tidak 

padat pun bisa menjadi sumber stres bila lingkungan di sekitar individu penuh 

dengan suara bising dan keras di luar yang bisa dikendalikan. Stres juga dapat 

dipengaruhi bila udara di lingkungan tempat tinggal individu tercemar zat beracun 

dan airnya terpolusi zat beracun.  

Menurut Smet (1994) faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap stres dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Variabel dalam kondisi individu: umur, tahap kehidupan, jenis kelamin, temperamen, 

faktor-faktor genetik, intelegensi, pendidikan, suku, kebudayaan, status ekonomi, dan 

kondisi fisik. 

b. Karakteristik kepribadian: introvert-ekstrovert, stabilitas emosi secara umum, tipe A, 

kepribadian „ketabahan‟ (hardiness), locus of control, kekebalan, ketahanan. 

c. Variabel sosial-kognitif: dukungan sosial yang dirasakan, jaringan sosial, kontrol 

pribadi yang dirasakan.  

d. Hubungan dengan lingkungan sosial, dukungan sosial yang diterima, integrasi dalam 

jaringan sosial. 

e. Strategi coping. 
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Jadi dapat disimpulkan berdasarkan penjabaran tokoh-tokoh diatas, faktor-faktor 

yang dapat berpengaruh terhadap stres adalah penyakit (illness), pertentangan (conflict), 

keluarga, lingkungan, variabel dalam kondisi individu, karakteristik kepribadian, variabel 

sosial-kognitif, hubungan dengan lingkungan sosial, dan strategi coping. 

 

B. Dukungan Sosial 

1. Definisi Dukungan Sosial 

Dukungan sosial didefinisikan oleh House (dalam Smet, 1994) sebagai transaksi 

interpersonal yang melibatkan satu atau lebih aspek yang terdiri dari dukungan emosional, 

dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informasi. Dukungan sosial 

sangat bermanfaat, karena dapat membuat individu merasa dicintai, diperhatikan, dihargai, 

dan menjadi bagian dalam kelompok. 

Gottlieb (dalam Smet, 1994) menyatakan, bahwa dukungan sosial terdiri dari 

informasi atau nasehat verbal maupun non verbal, bantuan nyata, atau tindakan yang 

didapat, karena orang lain dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi 

individu yang menerima. Dalam hal ini individu yang memperoleh dukungan sosial secara 

emosional merasa lega, karena merasa diperhatikan, mendapat saran atau kesan 

menyenangkan yang bermanfaat dalam menyelesaikan masalah.   

Sarafino (dalam Smet, 1994) mengatakan, bahwa dukungan sosial mengacu kepada 

kesenangan yang dirasakan, penghargaan akan kepedulian, atau membantu orang 

menerima dari orang-orang atau kelompok-kelompok lain. 

Taylor (2009) mengatakan, bahwa dukungan sosial merupakan bentuk pemberian 

informasi kepada orang lain yang menyebabkan individu yang diberikan merasa dicintai, 
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diperhatikan, terhormat, dan dihargai. Dukungan sosial merupakan bagian dari jaringan 

komunikasi dan kewajiban timbal balik dari orangtua, kekasih atau kerabat, teman, 

jaringan lingkungan sosial, serta lingkungan masyarakat (Taylor, 2009).  

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pemaparan tokoh-tokoh diatas definisi dukungan 

sosial adalah pemberian bantuan atau dukungan yang melibatkan satu atau lebih aspek 

yang terdiri dari dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan 

dukungan informasi yang dapat menjadikan individu yang menerima dukungan sosial 

menjadi bagian dari kelompok, mendapatkan kesan yang menyenangkan, merasa dicintai, 

merasa diperhatikan, dan merasa dihargai. 

2. Sumber-sumber Dukungan Sosial 

Sumber-sumber dukungan sosial banyak diperoleh individu dari lingkungan 

sekitarnya. Sumber dukungan sosial merupakan aspek paling penting diketahui dan 

dipahami. Dengan pengetahuan dan pemahaman, individu akan mengetahui dengan siapa 

akan mendapatkan dukungan sosial yang sesuai dengan keinginannya, sehingga dukungan 

sosial memiliki makna yang berarti. 

Sarafino & Smith (2012) mengungkapkan, bahwa dukungan sosial dapat diperoleh 

dari berbagai sumber yang berbeda, yaitu keluarga, pasangan, rekan kerja, dokter, atau 

komunitas organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dukungan sosial yang diterima individu dapat 

diperoleh dari rekan kerja, anggota keluarga, dan organisasi kemasayarakatan. Pada 

penelitian ini, sumber-sumber dukungan sosial bagi perawat dapat diperoleh dari atasan, 

keluarga, dan rekan kerja. 
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3. Aspek-aspek Dukungan Sosial 

Menurut House (dalam Smet, 1994) dukungan sosial dapat dibagi menjadi 4 aspek: 

a. Dukungan Emosional 

Mencakup ungkapan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap individu yang 

bersangkutan. 

b. Dukungan Penghargaan  

Terjadi lewat ungkapan hormat penghargaan positif untuk individu, dorongan maju 

atau persetujuan dengan gagasan atau perasaan individu, dan perbandingan positif individu 

dengan individu yang lain, seperti perbedaan dengan orang-orang yang kurang mampu atau 

lebih buruk keadaannya. Jenis dukungan ini dapat meningkatkan penghargaan diri.  

c. Dukungan Instrumental  

Mencakup bantuan langsung sesuai dengan yang dibutuhkan seseorang, misalnya 

memberikan pinjaman uang kepada orang lain atau menolong terkait dengan pekerjaan saat 

individu mengalami stres. 

d. Dukungan Informatif 

Mencakup pemberian nasehat, petunjuk-petunjuk, saran-saran atau umpan balik. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa dukungan sosial memiliki 

beberapa aspek antara lain dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental, dan dukungan informatif. 
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C. Self Efficacy 

1. Definisi Self Efficacy 

Bandura (dalam Smet, 1994) menyatakan, bahwa teori self efficacy berasal dari teori 

belajar sosial. Menurut Bandura (1997), “self efficacy refers to beliefs in one’s capability 

to organize and execute of action required to produce given attainments” yang memiliki 

arti self efficacy merupakan keyakinan individu atas kemampuannya untuk mengatur dan 

melaksanakan serangkaian kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil yang ingin 

dicapai. Selain itu Bandura (dalam Smet, 1994) berpendapat, bahwa self efficacy berkaitan 

dengan keyakinan seseorang yang dapat mempergunakan kontrol pribadi pada motivasi, 

perilaku, dan lingkungan sosialnya.    

Menurut Taylor, dkk (2009), self efficacy adalah suatu ekspektasi spesifik yang 

individu yakini tentang kemampuan individu dalam mencapai sesuatu yang dapat 

mempengaruhi bagaimana individu dalam mengerjakan tugas. 

Berdasarkan definisi-definisi dari tokoh-tokoh diatas dapat disimpulkan, bahwa self 

efficacy merupakan keyakinan individu pada kemampuan dirinya sendiri dalam mengatur, 

mengerjakan, dan melaksanakan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan hasil yang 

ingin dicapai.  
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2. Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Self Efficacy 

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap self efficacy. Menurut Bandura 

(dalam Feist & Feist, 2010), bahwa self efficacy seseorang dipengaruhi oleh: 

a. Pengalaman Menguasai Sesuatu (Mastery experience)   

Pengalaman menguasai sesuatu terkait dengan performa masa lalu. Secara umum 

performa masa lalu yang berhasil akan meningkatkan self efficacy individu, sedangkan 

pengalaman pada kegagalan cenderung akan menurunkan self efficacy individu. Hal ini 

memberikan enam dampak pada diri individu. Pertama, performa yang berhasil akan 

meningkatkan self efficacy individu secara proporsional dengan kesulitan yang dihadapi. 

Kedua, tugas yang dapat diselesaikan dengan baik oleh diri sendiri akan lebih efektif 

daripada yang diselesaikan dengan bantuan orang lain. Ketiga, kegagalan sangat mungkin 

menurunkan self efficacy individu, karena individu telah berusaha semaksimal mungkin. 

Keempat, kegagalan dalam kondisi rangsangan atau tekanan emosi yang tinggi tidak terlalu 

merugikan diri dibandingkan kegagalan dalam kondisi maksimal. Kelima, kegagalan 

sebelum mengukuhkan rasa menguasai sesuatu akan lebih berpengaruh buruk pada self 

efficacy. Keenam, kegagalan yang terjadi kadang-kadang mempunyai dampak sedikit 

terhadap self efficacy, terutama pada individu yang mempunyai ekspektasi tinggi terhadap 

kesuksesan. 

b. Persuasi Sosial  

Persuasi dari orang lain dapat meningkatkan atau menurunkan self efficacy. Kondisi 

pertama adalah individu harus mempercayai pihak yang melakukan persuasi. Kata-kata 

dan kritik dari sumber terpercaya mempunyai daya yang lebih efektif dibandingkan dengan 

hal yang sama dari sumber yang tidak terpercaya. Persuasi sosial dapat meyakinkan 

seseorang untuk berusaha dalam suatu kegiatan dan apabila usaha yang dilakukan oleh 

individu berhasil, maka akan meningkatkan self efficacy di masa depan. 
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c. Modeling Sosial 

Self efficacy meningkat saat seseorang mengamati keberhasilan orang lain yang 

mempunyai kompetensi yang setara, namun akan berkurang ketika seseorang melihat 

rekannya gagal. Saat orang lain berbeda dengannya, maka modeling sosial akan memiliki 

efek yang sedikit dalam self efficacy. Dampak dari modeling sosial ini tidak sekuat dampak 

yang diberikan oleh performa pribadi dalam meningkatkan level self efficacy, tetapi dapat 

mempunyai dampak yang kuat saat memperhatikan penurunan self efficacy. 

d. Kondisi Fisik dan Emosional  

Keadaan emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa, saat seseorang 

mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan yang akut, atau tingkat stres yang tinggi, 

kemungkinan akan memiliki self efficacy yang rendah.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan, bahwa faktor yang berpengaruh 

terhadap self efficacy adalah pengalaman menguasai sesuatu (mastery experience), persuasi 

sosial, modeling sosial, dan kondisi fisik dan emosional. 

3. Aspek-aspek Self Efficacy 

Selain faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap self efficacy adapula aspek-

aspek yang terdapat dalam self efficacy. Menurut Bandura (1997) ada tiga aspek self 

efficacy: 

a. Level (Tingkatan) 

Aspek ini berkaitan dengan tingkat kesulitan tugas yang diyakini individu akan 

mampu mengatasinya. Adanya perbedaan self efficacy yang dimiliki oleh masing-masing 

individu dapat dimungkinkan, karena perbedaan tuntutan tugas yang dihadapi. Tuntutan 

tugas memperlihatkan bermacam-macam tingkat kesulitan atau kesukaran untuk mencapai 

performa yang optimal. Apabila halangan untuk mengatasi tuntutan itu sedikit, maka 
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aktivitas lebih mudah untuk dilakukan, sehingga individu akan memiliki self efficacy yang 

tinggi. 

b. Strength (Kekuatan) 

Aspek ini berkaitan dengan tingkat kekuatan atau pengharapan individu mengenai 

kemampuannya. Hal ini berkaitan dengan ketahanan individu dalam menyelesaikan 

tugasnya. Individu yang mempunyai keyakinan yang kuat terhadap kemampuannya untuk 

mengerjakan suatu tugas akan terus bertahan walaupun banyak menemui kesulitan dan 

rintangan. Pengalaman memiliki pengaruh pada self efficacy yang dimiliki seseorang. 

Pengalaman yang lemah akan melemahkan keyakinan individu itu pula. 

c. Generality (Keadaan umum) 

Aspek ini berkaitan dengan luas bidang tugas yang dihadapi, sejauh mana individu 

yakin akan kemampuannya dalam berbagai situasi tugas, mulai dari melaksanakan suatu 

aktivitas yang biasa dilakukan, melaksanakan aktivitas dalam situasi tertentu yang tidak 

pernah dilakukan, hingga melaksanakan serangkaian tugas dalam situasi sulit dan 

bervariasi. 

Berdasarkan hal-hal diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa tiga aspek self efficacy, 

yakni level (tingkat kesulitan tugas), strength (kekuatan atau keyakinan seseorang), dan 

generality (keadaan umum suatu tugas). 

 

D. Perawat 

1. Definisi Perawat 

Berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan, perawat 

merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam 

maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan 
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perundang-undangan (Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan, 2015). 

2. Tugas dan Wewenang Perawat 

Berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan (dalam 

Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015) 

dijelaskan, bahwa saat menyelenggarakan praktik keperawatan perawat bertugas sebagai: 

a. Pemberi Asuhan Keperawatan  

Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya 

kesehatan perorangan perawat berwenang:  

1) Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik 

2) Menetapkan diagnosis keperawatan 

3) Merencanakan tindakan keperawatan 

4) Melaksanakan tindakan keperawatan 

5) Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan 

6) Melakukan rujukan 

7) Memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi 

8) Memberikan konsultasi keperawatan dan berkolaborasi dengan dokter 

9) Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling 

10) Melakukan penatalaksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep 

tenaga medis atau obat bebas dan obat terbatas 

Dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya 

kesehatan masyarakat perawat berwenang:  

1) Melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan 

kelompok masyarakat 
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2) Menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat 

3) Membantu kasus penemuan penyakit 

4) Merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat 

5) Melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat 

6) Melakukan rujukan khusus 

7) Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat 

8) Melakukan pemberdayaan masyarakat 

9) Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat 

10) Menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat 

11) Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling 

12) Melakukan penatalaksanaan keperawatan komplementer dan alternatif 

b. Penyuluh dan Konselor Bagi Klien  

Perawat sebagai penyuluh dan konselor bagi klien perawat berwenang dalam:  

1) Melakukan pengkajian keperawatan secara holistik di tingkat individu dan keluarga 

serta di tingkat kelompok masyarakat 

2) Melakukan pemberdayaan masyarakat 

3) Melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat 

4) Melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling 

c. Pengelola Pelayanan Keperawatan  

Dalam menjalankan perannya sebagai pengelola pelayanan keperawatan perawat 

berwenang dalam:  

1) Melakukan pengkajian dan menetapkan permasalahan 

2) Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan keperawatan 

3) Mengelola kasus  
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d. Peneliti Keperawatan  

Perawat sebagai peneliti keperawatan perawat berwenang dalam:  

1) Melakukan penelitian sesuai dengan standar dan etika 

2) Menggunakan sumber daya pada fasilitas pelayanan kesehatan atas izin pimpinan 

3) Menggunakan pasien sebagai subyek penelitian sesuai dengan etika profesi dan 

ketentuan perundang-undangan 

e. Pelaksana Tugas Berdasarkan Pelimpahan Wewenang  

Perawat sebagai pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang perawat 

berwenang: 

1) Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan 

wewenang delegatif tenaga medis 

2) Melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang 

mandat 

3) Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program pemerintah 

f. Pelaksana Tugas Dalam Keadaan Keterbatasan Tertentu  

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan 

tertentu perawat berwenang: 

1) Melakukan pengobatan untuk penyakit umum dalam hal tidak terdapat tenaga 

medis 

2) Merujuk pasien sesuai dengan ketentuan pada sistem rujukan 

3) Melakukan pelayanan kefarmasian secara terbatas dalam hal tidak terdapat tenaga 

kefarmasian 
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E. Hubungan Antara Dukungan Sosial dan Self Efficacy dengan Tingkat Stres pada 

Perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah 

Pelayanan dan peningkatan derajat kesehatan kepada masyarakat merupakan hal 

penting dan harus diutamakan, serta di perhatikan oleh institusi rumah sakit. Demi 

mewujudkan perannya sebagai institusi rumah sakit, maka Rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah memiliki visi, misi, dan falsafah. Seperti yang tercantum dalam rencana strategi 

bisnis RSUP Sanglah Denpasar tahun 2015-2019 didapat informasi, bahwa visi dari 

Rumah Sakit umum Pusat Sanglah, yakni menjadi rumah sakit rujukan nasional kelas 

dunia tahun 2019 (To Be A World Class National Referral Hospital In 2019) (RSUP 

Sanglah Denpasar, 2014). Misi dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, yaitu 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna bermutu untuk seluruh 

lapisan masyarakat, menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan 

berdaya saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah 

sakit, menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait, dan menciptakan 

lingkungan kerja yang aman dan nyaman (RSUP Sanglah Denpasar, 2014). Falsafah dari 

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah adalah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia 

dalam pelayanan kesehatan, pendidikan, dan penelitian (RSUP Sanglah Denpasar, 2014). 

Sumber daya manusia berperan penting dalam mewujudkan visi, misi, dan falsafah 

dari Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah. Perawat merupakan sumber daya manusia 

terbesar di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah (Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, 2015). 

Menurut undang-undang 38 tahun 2014 perawat adalah orang yang telah lulus dari 

pendidikan perawat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kementrian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 2015). Perawat dalam menjalankan profesinya 

sebagai salah satu sumber daya manusia yang penting di rumah sakit termasuk juga di 
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Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, karena memiliki tugas diantaranya sebagai pemberi 

asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, 

peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan pelaksana 

tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu (Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan, 2015). Dalam menjalankan tugas, perawat berisiko tinggi 

terhadap stres, karena profesi perawat memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat 

tinggi terhadap keselamatan nyawa manusia (Hendarwati, 2015). 

Berdasarkan pemaparan diatas stres merupakan hal yang dapat dialami setiap 

individu tidak terkecuali oleh perawat. Apabila perawat mengalami tingkat stres yang 

tergolong tinggi, maka dapat berdampak pada kinerja dan berpengaruh juga pada 

tercapainya visi, misi, dan falsafah dari sebuah organisasi, yang dalam penelitian ini adalah 

rumah sakit.       

Dukungan sosial merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 

stres (Smet, 1994). Menurut Rook (dalam Smet, 1994) dukungan sosial merupakan salah 

satu fungsi ikatan sosial dan ikatan sosial itu menggambarkan tingkat kualitas umum dari 

hubungan interpersonal. Menurut House (dalam Smet, 1994) dukungan sosial memiliki 

empat aspek, yakni dukungan emosional (empati, kepedulian, dan memberikan perhatian), 

dukungan penghargaan (memberikan penghargaan positif, memberikan dorongan maju, 

dan perbandingan positif individu dengan individu lainnya), dukungan instrumental 

(memberikan bantuan langsung dan memberikan bantuan langsung dengan pekerjaan), dan 

dukungan informatif (memberikan nasehat, memberi petunjuk, dan memberi saran atau 

umpan balik).  

Dukungan sosial dapat memberikan manfaat bagi individu yang menerima. 

Garmenzy & Rutter (dalam Putri, 2011) menyatakan, bahwa dukungan sosial dapat 
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berperan dalam menurunkan kecemasan, dimana kecemasan merupakan salah satu ciri-ciri 

yang berhubungan dengan stres (Priyoto, 2014). Dukungan sosial dapat bermanfaat dalam 

menurunkan tingkat stres, karena dukungan sosial dan stres dapat berhubungan yang 

didukung oleh pernyataan dari Smet (1994) yang menyatakan, bahwa apabila dukungan 

sosial yang diterima seseorang tinggi, maka tingkat stres yang dialami akan rendah. Hal ini 

disebabkan, karena seseorang yang memiliki dukungan sosial yang tinggi merasa, bahwa 

ada seseorang yang dapat membantu saat mengalami masalah (Smet, 1994). 

Faktor kepribadian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stres (Smet, 

1994). Menurut Suharmanto (2014) self efficacy merupakan salah satu bentuk karakteristik 

kepribadian. Bandura (dalam Feist & Feist, 2010) menyatakan, bahwa self efficacy 

merupakan keyakinan individu dalam kemampuannya untuk melakukan suatu bentuk 

kontrol terhadap fungsi individu itu sendiri dan kejadian dalam lingkungan. Menurut 

Bandura (1997) menyatakan, bahwa self efficacy memiliki tiga aspek, yaitu level, strength, 

dan generality. Self efficacy dan stres dapat berhubungan. Hal ini didukung oleh pendapat 

dari Bandura (dalam Lenz & Bagget, 2002) yang mengungkapkan, bahwa apabila individu 

memiliki self efficacy yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat stres dan kecemasan 

dengan cara mengatasi situasi-situasi yang mengancam. 

Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti adalah dukungan sosial dan self efficacy 

memiliki hubungan terhadap tingkat stres pada perawat di rumah Sakit Umum Pusat 

Sanglah seperti yang terlihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Hubungan Dukungan Sosial Dan Self Efficacy Dengan Tingkat Stres Pada 

Perawat Di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah  

 

Keterangan: 

: Garis hubungan variabel bebas terhadap variabel tergantung 

: Variabel yang diteliti 

: Aspek variabel yang diteliti 

 

 

 

Dukungan Sosial 

Self Efficacy 

Aspek : 

1. Level 

2. Strength 

3. Generality 

 

 

Tingkat Stres 

 

Gejala : 

1. Fisikal 

2. Emosional 

3. Intelektual 

4. Interpersonal 

 

 

 

 

 

Aspek : 

1. Dukungan Emosional 

2. Dukungan Penghargaan 

3. Dukungan Instrumental 

4. Dukungan Informatif 
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A. Hipotesis Penelitian 

Berlandaskan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti 

mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

1. Hipotesis Mayor 

Ha: Ada hubungan negatif antara dukungan sosial dan self efficacy dengan tingkat stres 

pada perawat di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah 

2. Hipotesis Minor 

Ha: Ada hubungan negatif antara dukungan sosial dengan tingkat stres pada perawat di 

Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah 

Ha: Ada hubungan negatif antara self efficacy dengan tingkat stres pada perawat di Rumah 

Sakit Umum Pusat Sanglah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


