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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keperawatan saat ini telah mengalami perkembangan yang cukup 

signifikan. Sebagai profesi keperawatan dituntut mampu mengikuti 

perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) sehingga dapat 

memberikan pelayanan keperawatan yang maksimal dan profesional. 

Menghadapi tantangan perkembangan IPTEK yang semakin berkembang, 

dunia keperawatan memerlukan perawat dengan kemampuan professional 

yang dihasilkan melalui sistem pendidikan yang tertata. Pendidikan 

keperawatan sebagai pendidikan profesi harus ditata dan dikembangkan secara 

terarah, berencanaan dan terkendalikan sebagai bagian dari sistem pendidikan 

tinggi nasional. Munculnya sistem pendidikan tinggi keperawatan di 

Indonesia, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, 

pengetahuan dan keterampilan profesional keperawatan sehingga 

berkemampuan untuk menjalankan perannya dalam memberikan pelayanan 

keperawatan. Upaya meningkatkan pendidikan perawat dengan program 

profesi ners. 

Program profesi merupakan proses transformasi mahasiswa menjadi 

seorang perawat professional. Seorang peserta didik dengan perilaku awal 

sebagai mahasiswa keperawatan, akan memiliki perilaku sebagai perawat 
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profesional setelah menjalani program profesi. Mahasiswa mendapat 

kesempatan beradaptasi pada perannya sebagai perawat profesional dalam 

masyarakat dan lingkungan pelayanan/asuhan keperawatan. Melalui 

pendidikan program profesi diharapkan dapat terbentuk kemampuan akademik 

dan professional serta kemampuan mengembangkan keterampilan dalam 

memberikan pelayan/asuhan keperawatan profesional dan dapat bersosialisasi 

dengan peran profesionalnya. Dalam mewujudkan hal tersebut, berbagai 

metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan fasilitas 

belajar serta membentuk komunitas professional yang konduktif (Nursalam 

2008). Dan salah satu metode pembelajaran profesi adalah degan praktik 

klinik.  

Praktik klinik adalah bagian penting dalam pendidikan keperawatan. 

Praktik klinik ini memungkin mahasiswa memiliki kesempatan untuk 

menghubungkan teori dengan praktik merawat klien. Praktik klinik juga dapat 

mengembangkan kompetensi siswa keperawatan, dan praktik klinik 

memberikan wawasan yang lebih untuk mengembangkan strategi mengajar 

klinik yang efektif dalam pendidikan keperawatan. Tujuan dari praktik klinik 

adalah sebagai kunci pembentukan mahasiswa keperawatan karena dapat 

meningkatkan kemampuan siswa keperawatan klien, dengan memperoleh 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam perawatan 

(Yang, 2012). 

Praktik klinik dikatakan sebagai kunci dalam pembentukan mahasiswa 

keperawatan karena mahasiswa dapat menerapkan teori pengetahuan dan 
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mengembangkan keterampilan untuk memberikan perawatan kepada pasien 

mereka secara langsung. Dalam memberikan perawatan kepada pasien, 

mahasiswa praktik klinik seringkali menghadapi situasi sulit, penderitaan, 

kecacatan, dan kematian pasien. Hal ini adalah faktor membuat mahasiswa 

profesi ners menglami stres (Nicholas, et, al, 2013). 

Mahasiswa akan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan 

lingkungan baru ketika mereka memasuk tahap pendidikan profesi. Hal ini 

dapat menimbulkan stressor tersendiri yang akan menghabat proses praktik 

mahasiswa di klinik. Saat menjalani program profesi, mahasiswa lebih 

ditekankan untuk belajar melalui praktik langsung, baik di rumah sakit, 

puskesmas maupun di komunitas. Menghadapi praktik klinik ini tidak jarang 

membuat mahasiswa menjadi stres, sebab pada umumnya merupakan 

pengalaman yang baru bagi mereka. Mahasiswa merasa tidak berdaya ketika 

harus berhadapan dengan situasi nyata yang mereka hadapi ketika menjalani 

praktik klinik. Akibatnya muncul rasa tidak percaya diri saat berhadapan 

dengan kondisi nyata di lapangan dan mahasiswa mudah untuk mengalami 

stres. 

Hasil penelitian Chapman & Orb (2008), menyimpulkan bahwa banyak 

mahasiswa mengalami kesulitan dan mengalami kondisi stres saat berhadap 

masalah nyata selama menjalani pembelajaran profesi ners. Pembelajaran pada 

program profesi membuat mahasiswa menjadi stres karena kegiatan pada 

masalah interpersonal, tidak teridentifikasi dengan baik, serta situasi nyata di 

lapangan yang tidak sekadar menggambarkan situasi di teori. 
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Beberapa stresor mungkin akan dihadapi oleh mahasiswa profesi 

keperawatan, karena pada tahap profesi mahasiswa melakukan asuhan 

keperawatan dan keterampilan profesionalnya dalam situasi nyata, 

menampilkan sikap dan tingkah laku profesional, dan menerapkan hasil 

belajar di kelas tentang proses keperawatan (Nursalam, Efendi, 2009; 

Nursalam, 2011). Stresor yang dialami oleh mahasiswa keperawatan di klinik 

antara lain adalah pengetahuan klinis dan pengalaman mahasiswa tidak 

mencukupi, ketakutan membuat kesalahan terhadap klien, tidak terbiasa 

dengan lingkungan klinis dan peralatan yang ada, ketakutan mencederai klien 

secara fisik maupun psikis, dan hal penting dari stresor mahasiswa 

keperawatan adalah tanggungjawab yang dimiliki oleh profesi perawat yang 

besar untuk memberikan pelayanan kesehatan yang kritis dan beragam 

(Changiz, Malekpour, Boroujeni, 2012). Untuk mengatasi stresor individu 

dengan mekanisme koping. 

Strategi koping merupakan cara yang dilakukan oleh individu dalam 

menyelesaikan masalah, yang sesuaikan diri terhadap perubahan. upaya 

individu yang bertujuan kognitif, dan perubahan perilaku, lingkungan untuk 

menyelesaikan stres yang dihadapi. Koping merupakan pemecahan masalah 

dimana seseorang menggunakan untuk mengola kondisi stres (Keliat, 2007). 

Berdasarkan dari studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 

bulan Desember 2016, peneliti mengambil 13 mahasiswa profesi ners Fakultas 

Ilmu Kesehatan, angkatan 2016. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

didapatkan hasil studi pendahuluan adalah, mahasiswa mengatakan bahwa 
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praktik klinik merupakan stresor bagi mereka, dan mahasiswa mengatakan 

bahwa pertama kali masuk praktik klinik mahasiswa merasa khawatir, faktor 

stres yang sering kali mahasiswa rasakan yaitu mahasiswa merasa stres jika 

tidak bisa memberi perawat yang baik dan benar kepada pasien dan merasa 

khawatir jika tidak bisa menjawab pertanyaan pasien, marasa stres dengan 

tugas-tugas dan beban kerja, stres dengan sifat perawat dan pembimbing 

klinis, stres karena lingkungan yang berpindah-pindah menjadi stres ketika 

mahasiswa belum mengenal lingkungan baru dan membutuhkan waktu untuk 

beradaptasi. Selama menjalan praktik klinik, mahasiswa tidak hanya 

ditempatkan satu rumah sakit, namun berpindah-pindah. Hal ini menjadi salah 

satu stres bagi mahasiswa profesi ners karena sering berpindah-pindah tempat 

berarti menambah pengeluaran biaya hidup.  

 

B. Rumusan Masalah 

Pembelajaran klinik merupakan bagian dari pembelajaran di 

keperawatan. Pembelajaran klinik tidak jarang membuat mahasiswa 

mengalami stres, karena berhadapan langsung dengan pasien, keluarga, 

pembimbing, dan team kesehatan yang lain serta lingkungan rumah sakit yang 

berbeda dengan di kelas dan laboratorium. Berdasarkan data di atas peneliti 

tertarik untuk mengetahui “Bagaimanakah gambaran tingkat stres dengan 

mekanisme koping pada mahasiswa program profesi ners, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta?” 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tingkat 

stres dengan mekanisme koping pada mahasiswa profesi ners di 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik responden terhadap stres pada 

mahasiswa program profesi ners di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS). 

b. Mengidentifikasi tingkat stres pada mahasiswa profesi ners, 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

c. Mengidentifikasi gambaran mekanisme koping pada mahasiswa 

profesi ners, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Mahasiswa Profesi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk 

mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan profesi, sehingga mereka akan 

melakukan mekanisme penyesuaian yang baik dalam menghadapi stres. 
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2. Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi institusi 

pendidikan yang menyelenggarakan program profesi ners, dan dalam 

menentukan metode pembelajaran program pre klinik yang efektif dan 

konduktif sebagai persiapan mahasiswa memasuki kegiatan kegiatan klinik 

(program profesi ners) 

3. Bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang 

berkaitan dengan persiapan kebutuhan mahasiswa dalam menjalankan 

praktik pendidikan profesi ners. 

4. Bagi Penelitian 

Penelitian ini sebagai sumber pengetahuan bagi peneliti dan data 

dasar bagi penelti selanjutnya yang membahas tentang topik yang sama. 

 

E. Keaslian penelitian 

1. Kurniawati (2005), dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi stres 

dan mekanisme koping pada mahasiswa profesi PSIK (Program Studi Ilmu 

keperawatan), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di stase Jiwa di 

RDJ magelang. Subyek penelitian adalah mahasiswa PSIK UMY program 

A (program regular) yang sudah melaksanakan profesi di stase keperwatan 

jiwa di rumah sakit jiwa Magelang, dengan total sampling yaitu 30 

responden. Penelitian menggunakan metode deskriptif non eksperimen 

dengan pendekatan retrospektif. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan 
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bahwa faktor tertinggi yang menyebab stres adalah peryataan ketika tidak 

mengtauhi bagaimana cara mempelajari suatu masalah atau subyek di 

rumah sakit jiwa sebesar 53%, sedangkan faktor terendah yang 

menyebabkan stres adalah kurangnya dukungan dari dosen pembimbing 

sebesar 40%. Mekanisme yang digunakan mahasiswa profesi adalah 

mekanisme mal adaptif. 

2. Widodo (2004), dengan judul perbedaan tingkat kecemasan mahasiswa 

program A dan B pada PSIK UGM dalam melaksanakan praktik klinik 

tahap profesi ners. Subyek penelitian adalah mahasiswa PSIK UGM 

program A dan B. Penelitian dilakukan dengan rancangan diskriptif analitik 

study komparatif secara cross sectional. Hasil penelitian menunjukan 

kesimpulan bahwa terdapat perbedaan tinggat kecemasan yang bermakna 

antara mahasiswa program A dan program B dalam melaksanakan praktek 

klinik tahap profesi ners 2004 (X
2
 = 8,16) dengan nilai C = 0,29 dan tingkat 

kecemasan mahasiswa program B. Perbedaan terdapat pada metode 

penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif correlative dengan 

pendekatan cross sectional. Subyek penelitian adalah mahasiswa program 

study keperawatan yang akan melaksanakan Pratek di RS. Penelitian 

meneliti tentang tingkat stress mahasiswa koping yang digunakan saat 

mengalami stres. 

3. Sulasmi (2006), dengan judul studi komperatif faktor-faktor yang 

mempengaruhi stres pada mahasiswa program A dan B dalam menghadapi 

ujian skll’s Lab di PSIK FK-UGM Yogyakarta. Subyek penelitian adalah 
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mahasiswa program A dan B angkatan 2005 dengan jumlah sample 108 

orang. Jenis penelitian ini adalah penelitian komperatif dengan cross 

sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada program A sebagai 

sebagian besar menglami tingkat stres sedang (35,2%), sedang pada 

program B sebagian besar mengalami tingkat stres ringan (38,9). 

Kesimpulan terdapat perbedaan yang bermakna secara signifikan pada 

faktor usia, ekonomi, dan lingkungan antara program A dan B dalam 

menghadapi ujian skill’s LAB. Perbedaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah metode penelitian dan subyek penelitian. 

4. Nicky Anelia (2012), dengan judul hubungan tingkat stres dengan 

mekanisme koping pada mahasiswa regular program ners FIK UI tahun 

akademik 2011/2012. Subyek penelitian adalah mahasiswa program profesi 

FIK UI yang berjumlah 86 orang, dengan mengunakan desain penelitian 

adalah deskriptif korelatif. Pembilan sampel dalam penelitian dengan 

mengunakan total sampling. Perbedaan dalam penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah metode penelitian. 

 


