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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Praktik klinik dalam keperawatanadalah kesempatan kepada semua

mahasiswa untuk menerjemahkan  pengetahuan teoritis ke dalam tindakan

yang sesungguhnya(Emilia, 2008). Pembelajaran klinik tidak hanya

menerapkan teori-teori yang telah diperoleh dari kampus(Munthe,

2009).Praktik klinik harus dimanfaatkan dengan baik sehingga mahasiswa

memiliki kemampuan untuk berhubungan langsung ke dalam masalah nyata

tersebut(Syahreni & waluyanti, 2007). Lingkungan belajar klinik yang

kondusif merupakan wadah atau tempat yang dinamis tempat dengan

sumberdaya yang dinamis bagi para mahasiswa, lingkungan klinik yang

dipilih penting untuk mencapaiobjektifdan tujuan praktek klinik dalam sebuah

program pendidikan keperawatan (Emilia, 2008).

Instalasi gawat darurat (IGD) adalah instalasi yang memberikan pelayanan

pertama yang bersifat bahaya terhadap pasien dengan ancaman kematian dan

kecacatan secara terpadu dengan melibatkan multi disiplin ilmu. Pelayanan

pada instalasi gawat darurat IGD merupakan layanan yang bersifat inte gratif

dengan melibatkan sejumlah tenaga kesehatan secara bersama-sama untuk

memberikan pelayanan kepada pasien. Apabila kematian di IGD tinggi, hal ini

berarti mutu rumah sakit rendah atau kurang baik, kepercayaan masyarakat

menurun, pencitraan rumah sakit menurun, sehingga dapat menurunkan
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kunjungan ulang pasien dan menurunya pendapatan rumah sakit

(KeputusanMenteri Kesehatan, 2009).

Intensive Care Unit (ICU) adalah suatu bagian dari rumah sakit yang

mandiri, dengan staf yang khusus dan perlengkapan yang khusus yang

ditunjukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien yang menderita

penyakit akut, cedera atau penyulit-penyulit yang berpotensi mengancam

nyawa. ICU menyediakan kemampuan dan sarana, prasarana serta peralatan

khusus untuk mendukung fungsi-fungsi vital dengan menggunakan

keterampilan staf medik, perawat dan staf lain yang berpengalaman dalam

pengelolaan keadaan-keadaan tersebut(KEPMENKES

No1778/MENKES/SK/XII, 2010)

Perawat Intensive Care Unit (ICU) berbeda dengan perawat dibagian lain

di rumah sakit, tingkat pekerjaan dan pengetahuan perawat Intensive Unit Care

(ICU) lebih banyak dan komplek, perawat bertanggung jawab untuk

mempertahankan homeostasis pasien dan perawat bertanggung jawab untuk

memenuhi kebutuhan pasien yang kritis. Perawatan dilakukan oleh perawat

yang terlatih dengan pemilihan khusus minimal memiliki sertifikat bantuan

hidup dasar dan bantuan hidup lanjut. Dinamika perawat Intensive Unit Care

(ICU) yang komplek dan kondisi pasien yang kritis/terminal itu yang biasanya

memicu terjadinya stresor terjadinya stress di ICU (Hudak & Gallo, 2010).

Mahasiswa mengalami kesulitan dengan masalah-masalah nyata saat

melakukan praktek klinik. Penyebabmasalah dalam menjalani praktek klinik

sangat bervariasi di antaranya karenapertama kalinya menjalani pembelajaran
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praktek klinik, lingkungan yang baru dan pengalaman pertama dengan pasien,

keberhasilan pembelajaran praktek klinik ditentukan oleh lingkungan

pembelajaran yang kondusif, mental, emosi dan kesiapan

pengetahuan(Syahreni & waluyanti, 2007).

MenurutSharif & Masoumi,(2005)Mahasiswa keperawatan yang menjalani

praktek klinik di rumah sakit akan mendapatkan banyak kesulitan dan akan

mengalami kecemasan di awal praktek. Penyebab lain kecemasan mahasiswa

yang baru melakukan praktek klinik di rumah sakit adalah ketakutanmahasiswa

dengan kemungkinan-kemungkinan bisa membahayakanpasien melalui

kurangnya pengetahuan mereka.Hal ini diperkuat oleh Emilia, (2008) bahwa

pembelajaran praktek klinik langsung di rumah sakit kurang tertata

dibandingkan dengan perkuliahan di kampus. Oleh karena itu mahasiswa

mungkin lebih banyak menghadapi kecemasan, stress dan tekanan.

Berdasarkanhasilpenelitian yang dilakukan oleh Putri (2012)pada 10 orang

mahasiswa program (A dan B) Ners PSIK UNAND pada siklus ke VIII yaitu

KGD dan KMB, lingkungan klinik di RSUP. Dr. M. Djamil & RS. Siti

Rahmah yang sedang menjalani pembelajaran praktek klinik keperawatan pada

tanggal 2 Agustus 2011, mereka mengatakan cemas selama pembelajaran

klinik, mahasiswa merasa khawatir karena kurangnya pengalaman sehingga

takut terjadi kesalahan saat melaksanakan tindakan keperawatan.  Hal tersebut

dirasakan karena pembimbing memberi tanggung jawab pasien secara penuh

kepada mahasiswa. Mahasiswa merasa tidak percaya diri, hal lain yang

dirasakan oleh mereka adalah jatung berdebar-debar karena jika mahasiswa
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memerlukan bantuan dalam situasi tertentu, sangat sulit untuk menemukan

seseorang yang dapat membantu.Pada  mahasiswa yang mengikuti program

profesi Ners sering kali mengalami kecemasan apabila kecemasan terus

menerus dialami mahasiswa akan mengganggu konsentrasinya bahkan dapat

mempengaruhi jiwa dan mentalnya(Mulyadi & Hidayat, 2014).

Studi pendahuluan dari mahasiswa program profesi Nersdi Universitas

Muhammadiyah Surakarta pada tanggal 14 oktober 2016, 10 mahasiswa yang

diwawancara diantaranya mengatakan bahwa mereka merasa panikpada saat

kedatangan pasien baru, mereka bingung untuk memberikan tindakan pertama

kepada pasien baru dan bingung dalam berkomunikasi dengan petugas

kesehatan diruang ICU, mahasiswa mengatakan bingung ketika harus

melakukan tindakan asuhan keperawatan kepada pasien,

B. RUMUSAN MASALAH

Praktek klinik memberikan kesempatan mahasiswa untuk mengetahui teori-

teori dari kampus benar-benar diaplikasikan di klinik (rumah sakit). Tetapi

praktek klinik di ruang IGD/ICU yang biasanya kondisi pasien-pasiennya

banyak yang mengalami penurunan kesadaran, membutuhkan bantuan total,

banyak terpasang alat alat medis seperti ventilator, devibilator, dan banyak

pasien yang kemungkinan hidupnya sangat kecil, biasanya memicu terjadinya

kecemasan yang dirasakan oleh mahasiswa. Berdasarkan latar belakang diatas,

maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang gambaran rentang

respon kecemasan mahasiswa Ners Universitas Muhammadiyah Surakarta saat

melakukan praktek stase keperawatangadar dan kritiS
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C. TUJUAN PENELITIAN

a. Tujuan Umum

1. Untuk mengetahuigejala rentang respon kecemasan mahasiswa Ners

Universitas Muhammadiyah Surakarta saat melakukan praktek stase

keperawatan gadar dan kritis

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui karakteristik mahasiswa Ners Universitas

Muhammadiyah Surakarta saat melakukan praktek stase keperawatan

gadar dan kritis

2. Untuk mengetahui rentang respon kecemasan mahasiswa Ners

Universitas Muhammadiyah Surakarta saat melakukan praktek stase

keperawatan gadar dan kritis

a. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengetahui rentang

respon kecemasan mahasiswa Ners Universitas Muhammadiyah Surakarta

saat melakukan praktek stase keperawatan gadar dan kritis

2. Manfaat praktis

a. Bagi mahasiswa keperawatatan

penelitian ini dapat menjadi masukan untuk dapat mengontrol

kecemasan pada saat praktek klinik.

b. Bagi institusi pendidikan keperawatan
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penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pendidik untuk memberikan

pelatian, khususnya untuk menambah mental sebelum melakukan

praktek klinik di rumah sakit.

c. Bagi peneliti lain

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya,

khususnya pada penelitian tentang rentang respon kecemasan

mahasiswa Ners Universitas Muhammadiyah Surakarta saat

melakukan praktek stase keperawatan gadar dan kritis

b. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik penelitian ini adalah :

1. Wijayanti (2015) meneliti tentang hubungan tingkat kecemasan dengan

mekanisme koping mahasiswa Semester II D-III keperawatan dalam

menghadapi praktek klinik keperawatan di Universitas nusantara PGRI

kediri.Jenis penelitian deskriptif korelasi, teknik pengumpulan data

kuesioner, teknik pengambilan simple random sampling, teknik analisis

data Spearman Rho melalui bantuan SPSS. Sampel penelitian 80

mahasiswa, hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian besar responden

mengalami tingkat kecemasan ringan (56,7%). Sebagian besar responden

memiliki mekanisme koping adaptif (67,2%) dalam menghadapi praktik

klinik. Perbedaan dengan peneliti yang sekarang ini adalah sample

mahasiswa ners, jenis penelitian deskriptif kuantitatif ,teknik pengumpulan

data menggunakan istrumen Hamilton Rating scale for Anxiety (HAM-A).
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2. Suhendra (2012) meneliti tentang faktor penyebab stres kerja di ruang icu

pelayanan jantung terpadu Dr. Cipto mangun kusumo jakarta.Jenis

penelitian deskriptif sederhana, instrumen yang digunakan buatan sendiri

berdasarkan modifikasi kuisioner Dwijayanti (2010) dan Rahmaniaty

(2010) kemudian  dikembangkan berdasarkan teori Greenberg (2002) dan

NIOSH (2008), pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling.

Hasil diperoleh gambaran 60.7% perawat mengalami stres kerja ringan dan

39.3% mengalami stres sedang. Faktor intrinsik pekerjaan berupa beban

kerja yang dipersepsikan berat merupakan faktor penyebab terjadinya stres

kerja yang dominan. Sehingga diperlukan adanya penilaian kembali

kembali beban kerja secara lebih objektif sesuai dengan kompetensi

perawat ICU khusus cardiothoraxic. Perbedaan dengan peneliti yang

sekarang ini adalah terletak pada sample penelitian yaitu mahasiswa Ners,

jenis penelitian deskriptif kuantitatif,teknik pengumpulan data

menggunakan istrumen Hamilton Rating scale for Anxiety (HAM-A).

3. Hyesun (2015) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi stress yang

dialami mahasiswa keperawatan selama praktik klinik. Jenis penelitian

diskriptif survei, instrumen yang digunakan diadopsi dari Kim dan Lee

tentang stres praktek klinik, dan modifikasi dari Jo tentang emosi dalam

ketertarikan mendapatkan tugas, dan modifikasi dari Jung tentang

kecerdasan emosional. Pengambilan sampel menggunakan teknik stratitied

proportional random sampling. Hasil penelitian menujukan bahwa jens

kelamin, sistem pembelajaran, lingkungan hidup, kemauan mengerjakan
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tuga serta kepuasan dengan praktek klinik, intruksi dosen dan intruksi

CI/kepala ruang ini adalah faktor yang mempengaruhi stres saat praktek

klinik. Perbedaan dengan peneliti yang sekarang ini adalah terletak pada

sample penelitian yaitu mahasiswa ners, jenis penelitian deskriptif

kuantitatif,teknik pengumpulan data menggunakan istrumen Hamilton

Rating scale for Anxiety (HAM-A).

4. Nelwati (2011) meneliti tentang hubungan lingkungan belajar klinik

dengan tingkat kecemasan mahasiswa pada program pendidikan Ners.

Penelitian ini bersifat korelatif dengan pendekatan cross

sectional,penelitianya menggunakan metode total saampling, jumlah

sampel 69 orang menggunakan kuesioner SECEE dan DASS. Hasil

penelitianmenunjukan 49% mahasiswa program Ners mengatakan

lingkungan belajar klinik buruk dan 56% memiliki tingkat kecemasan

sedang.Perbedaan dengan peneliti yang sekarang ini adalahjenis penelitian

deskriptif kuantitatif teknikteknik pengumpulan data menggunakan

istrumen Hamilton Rating scale for Anxiety (HAM-A)


