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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Moewardi merupakan salah satu 

rumah sakit terbesar yang berada di Surakarta. RSUD Dr. Moewardi yang 

mempunyai visi   “ Menjadi Rumah Sakit Terkemuka di Dunia ” saat ini giat 

berupaya mewujudkan visi tersebut. Salah satu upaya nyata rumah sakit dalam 

mewujudkan visi untuk menjadi rumah sakit dengan kualitas dan standar berkelas 

dunia yaitu dengan meningkatkan sumber daya manusia dalam parameter yang 

mewajibkan bahwa seluruh staf harus memiliki kompetensi dalam melaksanakan 

tugas. Kompetensi yang tinggi dalam menjalankan tugas tersebut juga harus 

dimiliki oleh perawat karena tenaga perawat merupakan sumber daya manusia 

terbesar dalam keperawatan di RSUD Dr. Moewardi yang dikelompokkan dalam 

medikal, bedah, anak, maternitas dan kritis.  Kompetensi perawat yang diharapkan 

adalah kompetensi perawat dalam memberikan pertolongan kesehatan bagi semua 

orang yang membutuhkan pertolongan.  

Perawat merupakan seseorang yang telah lulus pendidikan perawat dan 

memiliki kemampuan serta kewenangan melakukan tindakan keperawatan 

berdasarkan bidang keilmuan yang dimiliki dan memberikan pelayanan kesehatan 

secara holistik dan profesional untuk individu sehat maupun sakit (Asmadi, 2005). 

Perawat dituntut untuk mampu memberikan penanganan yang terbaik bagi 

masyarakat. Seorang perawat tidak hanya dapat menjaga dan merawat  pasien 
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saja, tetapi perawat juga dituntut agar mampu memberikan pertolongan  kesehatan 

terhadap pasien dan keluarganya di rumah sakit secara menyeluruh baik dari 

aspek sosial, biologis, psikologis, dan spiritual.  

Pengetahuan perawat tentang kode etik perawat untuk selalu memberikan 

pertolongan tanpa memandang perbedaan status pasiennya diharapkan perawat 

akan mampu bersikap positif  terhadap  tugasnya tersebut. Sikap positif perawat 

terhadap tugas  tersebut akan mempengaruhi intensi untuk ikut serta memberikan 

pertolongan kepada pasiennya. Menurut Tjahjono (1985) intensi diartikan sebagai 

niat seseorang untuk melakukan suatu perilaku. Perilaku merupakan wujud intensi 

yang sudah terealisasi dalam bentuk perbuatan nyata, perawat yang mempunyai 

intensi yang kuat untuk menolong akan mewujudkan niatnya dalam bentuk 

perbuatan nyata yaitu salah satunya perilaku prososial. Intensi prososial  akan 

terwujud dalam bentuk perilaku prososial jika sikap dan pengetahuan tentang 

nilai-nilai sosial ada dalam diri pribadi. Seorang yang mempunyai intensi 

prososial yang tinggi dapat terwujud dalam perilaku prososial yang tinggi pula 

yang ditandai dengan kemampuan untuk berbagi dengan orang lain, mau bekerja 

sama dengan orang lain, mau menolong orang yang sedang kesusahan, mau 

berderma dan bertindak jujur 

Gunarsa dan Gunarsa (1995) menyatakan bahwa keberhasilan seorang 

perawat tergantung pada pemahaman diri sendiri, kekuatan dan kelemahan serta 

pengaruh orang lain, dengan mempunyai ciri-ciri sebagai seorang perawat adalah 

ramah, mudah kerja sama, pandai menimbang perasaan, dan pandai bergaul 

dengan menunjukkan intensi prososial dengan diwujudkan dalam menangani 
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pasien secara baik. Nurita (2012) menyatakan bahwa perawat sering pula 

ditugaskan secara bergiliran di ruangan lain dan dalam shift kerja yang berbeda. 

Selain harus memiliki sikap telaten serta penuh perhatian, perawat harus selalu 

bersedia menolong dengan penuh semangat, maka diperlukan pula kesediaan 

untuk selalu mengikuti segala yang ada hubungannya dengan masalah per-

tolongan  kesehatan pada umumnya.  

Seorang perawat yang menolong pasien karena tuntutan pekerjaan apabila 

pekerjaannya telah selesai dan ada pasien yang harus ditangani maka perawat 

akan menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain untuk menolong  atau telah 

ada orang-orang yang mengambil tanggung jawab atau mengatasi situasi tersebut. 

Hal tersebut menjadikan perawat merasa tidak mempunyai tanggung jawab untuk 

membantu meskipun hal tersebut merupakan tanggung jawab seorang perawat. 

Selain itu, adanya orang lain yang menonton menyebabkan seseorang merasa 

khawatir tentang pendapat orang lain menilai tindakan dan tugas yang dilakukan 

yang dilakukan terasa sulit sehingga cenderung terganggu atau kurang berhasil 

dalam bertindak (Abraham & Shanley, 1996). Perawat dalam menangani pasien 

kadang belum secara maksimal, hal ini terbukti masih banyaknya keluhan pasien 

dan keluarganya terhadap sikap dan perilaku perawat dalam memberikan 

pertolongan kesehatan.   

Kasus yang terjadi di RSUD dr R. Koesma Tuban, seorang pasien yang 

bernama ZL diopname karena menderita diabetes dan paru-paru. Sejak awal 

pasien dirawat, keluarga sudah mengeluhkan buruknya penanganan perawat 

rumah sakit. Puncaknya terjadi pada hari ketiga opname. Pukul 10.00 pasien 
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disuntik obat penenang. Secara medis, obat itu akan menidurkan pasien selama 6-

7 jam.  Sekitar pukul 21.00 atau setelah tertidur sebelas jam, ZL terbangun. 

Setelah minta makan dan disuapi, pasien mengalami sesak napas. Meski keluarga 

sudah memberitahukan kepada perawat, namun tidak segera ada upaya untuk 

melancarkan pernapasan pasien. Pasien mulai kritis kemudian keluarga lantas 

mencoba mencari perawat, tetapi semua tertidur di ruang sebelah pasien. Pihak 

keluarga berkali-kali datang ke ruang piket lain dan tidak mendapati seorang pun 

perawat yang mau membantu. Akhirnya pasien meninggal karena seluruh perawat 

tidur dan lambannya penanganan dari pihak rumah sakit (Dwi, 2013)  

Kasus diatas menunjukkan bahwa perawat di RSUD dr R. Koesma Tuban 

tersebut memiliki intensi prososial yang rendah. Perawat yang mempunyai intensi 

prososial yang rendah untuk menolong maka tidak akan terwujud dalam bentuk 

perilaku prososial. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya kesediaan perawat untuk  

menolong pasien yang kritis karena rendahnya intensi prososial perawat yang 

menganggap menolong pasien hanya bagian dari tugas sehingga apabila pasien 

tersebut bukan bagian dari tugasnya maka perawat tidak akan berusaha 

menolongnya.  

Perawat sebagai profesi yang berorientasi kepada pelayanan kesehatan 

memerlukan suatu keterampilan dalam mengelola emosinya. Emosi yang 

mempengaruhi suasana hati merupakan salah satu faktor dari intensi prososial 

untuk mewujudkan perilaku prososial. Perawat dituntut untuk memiliki 

kecerdasan emosi yang tinggi. Secara khusus para perawat rumah sakit 

membutuhkan kecerdasan emosi yang tinggi karena mereka mewakili organisasi 
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untuk berinteraksi dengan banyak orang baik di dalam maupun di luar organisasi.  

Menurut Goleman (1999) kecerdasan emosi adalah kemampuan seseorang untuk 

mengelola perasaan emosinya, antara lain bagaimana seseorang dapat memotivasi 

dirinya sendiri dan orang lain, dapat tegar menghadapi frustasi, sanggup 

mengatasi dorongan-dorongan primitif dan menunda kepuasan-kepuasan sesaat, 

mengatur suasana hati yang reaktif, mampu berempati kepada orang lain. 

Seorang perawat yang tidak mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi dapat 

ditandai dengan  hal-hal berikut: mempunyai emosi yang tinggi, cepat bertindak 

berdasarkan emosinya, dan tidak sensitif terhadap perasaan orang lain. Orang 

yang tidak mempunyai kecerdasan emosi tinggi biasanya mempunyai 

kecenderungan menyakiti dan memusuhi orang lain. Dalam dunia kerja, orang-              

orang yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi sangat diperlukan terlebih 

dalam tim untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk memberikan pelayanan 

kepada konsumen (Goleman, 2001). 

Sosok perawat yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi sangat 

diperlukan dalam pemberian pertolongan pada pasien. Menurut Bar-On (Stein & 

Book, 2002) mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang 

tinggi memiliki kemampuan dalam mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan, 

berbagai masalah atau tantangan yang muncul dalam hidupnya daripada seseorang 

yang lebih rendah kecerdasan emosinya, seperti masalah yang terjadi dalam 

lingkungan kerja, baik masalah dalam tuntutan kerja menghadapi masalah fisik 

dan psikososial. Masalah fisik berupa terdapatnya berbagai jenis penyakit, 

merawat pasien kritis atau gawat dan banyaknya jumlah pasien yang datang 
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menjadikan beban kerja meningkat, sedangkan masalah psikososial berupa 

hubungan antara perawat lain, dokter, tim kesehatan lain dan hubungan antara 

pasien serta keluarga pasien sehingga untuk membina hubungan tersebut 

diperlukan keterampilan emosi yaitu kemampuan untuk mengenali emosi diri, 

mengelola emosi, memotivasi diri, mengenali emosi orang lain dan membina 

hubungan sosial dengan orang lain. Keberhasilan mengelola emosi ini akan 

membuat perawat yang bersangkutan menjadi lebih fokus dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya.  

Berdasarkan  latar belakang diatas maka timbul permasalahan “Apakah ada 

hubungan antara kecerdasan emosi dengan intensi  prososial pada perawat?”, 

maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan Antara Kecerdasan Emosi Dengan Intensi Prososial Pada Perawat” 

 

B.  Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  :   

1.  Untuk mengetahui hubungan antara kecerdasan emosi dengan intensi   

prososial pada perawat   

2. Untuk mengetahui tingkat kecerdasan emosi pada perawat 

3. Untuk mengetahui tingkat intensi prososial pada perawat 

4. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan efektif kecerdasan emosi 

terhadap intensi prososial pada perawat 
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C.  Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1.  Bagi perawat khususnya di RSUD Dr. Moewardi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perawat untuk memahami 

tentang pentingnya kecerdasan emosi dalam meningkatkan intensi prososial dalam 

menjalankan tugas  

2. Bagi pihak RSUD Dr. Moewardi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

upaya pembekalan serta pembinaan para perawat tentang pentingnya kecerdasan 

emosi dalam meningkatkan intensi prososial perawat. 

3. Bagi peneliti lain  

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan ilmiah sebagai 

wacana pemikiran dan informasi serta menambah wawasan pengetahuan psikologi 

khususnya tentang hubungan antara kecerdasan emosi dengan intensi prososial 

pada perawat sehingga dapat mengembangkan di penelitian selanjutnya. 


