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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemampuan perawat dalam berkomunikasi dengan orang lain 

baikdengan sesama perawat, atau tenaga medis yang lain, serta pasien maupun 

keluarga, dalam lingkungan kerja sangat mendukung kinerja perawat 

(Kusminarti, 2013). Tidak hanya memiliki pengetahuan umum keperawatan 

dan keterampilan dalam profesi mereka sendiri, perawat juga harus 

mempunyai kemampuan khusus dalam berkomunikasi karena salah satu tugas 

penting perawat adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dari pasien melalui 

komunikasi, memberikan bantuan, dan pertolongan selama perawatan (Parvan 

et al., 2014). Penguasaan dalam komunikasi keperawatan memberikan 

dampak kepada kepuasan pasien, dimana kepuasan pasien adalah alat ukur 

untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat 

(Nugroho & Aryati, 2009). 

Empati termasuk kedalam komunikasi terapeutik yang diterima secara 

umum sebagai komponen penting dalam mendukung terbentuknya suatu 

hubungan perawat dan pasien. Empati memberikan para professional 

kesehatan kecakapan dalam meningkatkan kesehatan pasien.  Idealnya empati 

harus diajarkan untuk membentuk orang-orang yang berprofesi dibidang 

kesehatan agar lebih responsif dan perhatian kepada kebutuhan pasiennya 
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(Bujack, McMillan, Dwyer, & Hazelton, 1991; Cunico, Sartori, Marognolli, & 

Meneghini, 2012). 

Empati adalah kemampuan untuk menyadari, memahami dan 

merasakan rasa iba pada penderitaan orang lain, dan mendorong untuk 

memberikan tindakan kepada orang yang menderita (Brugel, Postma-

Nilsenova, & Tates, 2015; Steinkopf, 2017). 

Konsep empati dari beberapa literature memliki beberapa komponen. 

Morse et al. (1992)menjelaskan empati terdiri atas empat kunci komponen 

diantaranya emotive, moral, cognitive, dan behavioural. Faktanya terdapat 

perdebatan diantara para ilmuan mengenai penetapan komponen empati ini. 

Akan tetapi beberapa teori dari para peneliti telah menyepakati bahwa empati 

tersusun atas dua komponen utama yaitu komponen cognitive dan 

affective(Batchelder, 2015; Carré, Stefaniak, D’Ambrosio, Bensalah, & 

Besche-Richard, 2013; Dal santo, Pohl, Saiani, & Battistelli, 2013; Parvan et 

al., 2014). Dasar dari praktek keperawatan adalah empati, yang dimana juga 

merupakan dasar untuk dapat memahami kebutuhan, perasaan dan 

permasalahan pasien (Mcmillan & Ellison, 2012). Zarzycka et al. (2016) 

dalam jurnalnya menuliskan empati memiliki pengaruh positif atas kualitas 

hubungan antara perawat dan pasien, serta kualitas asuhan keperawatan. 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan yang 

lurus atau linear antara komunikasi keperawatan terhadap kesehatan pasien 

dan kepuasan pelayanannya (Reynolds & Scott, 1999). Dalam penelitian 
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Abdul, Saleh, & Sjattar (2013) yang dilakukan diruang rawat inap, 

menunjukan adanya hubungan yang signifikan antara perilaku perawatan 

dengan kepuasan pasien ruang rawat inap di Rumah Sakit. Empati 

berhubungan dengan tingginya tingkat kepuasan pasien dan menurunkan 

kesedihan dan penderitaan pasien (Lelorain, Brédart, Dolbeault, & Sultan, 

2012). Hubungan yang efektif antara pekerja kesehatan dan pasien mengarah 

kepada lebih akuratnya diagnosa yang ditetapkan, pemenuhan kebutuhan 

perawatan pasien yang lebih baik, dan kepatuhan pasien terhadap terapi 

pengobatan menjadikan pengeluaran biaya untuk pengobatan lebih sedikit, 

sehingga meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan kesehatan, hasil 

kesehatan klinis dan keadaan psikologis pasien yang lebih baik(Bauchat, 

Seropian, & Jeffries, 2016; Hojat, 2013; Lelorain, Brédart, Dolbeault, & 

Sultan, 2012; Reynolds & Scott, 1999). 

Sejalan dengan itu, hasil penelitian dari Moghaddasian, Lak Dizaji, & 

Mahmoudi (2013) menggambarkan secara statistik adanya hubungan 

signifikan antara empati perawat dan pemenuhan kebutuhan keluarga pasien. 

Penemuan tersebut menjelaskan bahwa kebanyakan perawat yang memiliki 

tingkat empati yang tinggi kepada pasien (38%), akan mampu menyediakan 

kebutuhan keluarga pasien dalam perawatan pasien.Mcmillan & Ellison(2012) 

menyebutkan empati adalah sikap yang memberikan perawat kemampuan 

untuk memahami dengan sesungguhnya bagaimana perasaan orang lain. 
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Dalam penelitian yang lainnya juga menyebutkan bahwapara profesi 

kesehatan yang telah mengikuti pelatihan empati,dalam memberikan 

perawatan menunjukan  adanya peningkatan dalam kemampuan untuk 

menafsirkan isyarat non-verbal pasien (91%), kepedulian yang lebih besar dan 

kemampuan dalam mengendalikan pengaruh fisiologis mereka (kelelahan, 

ketidak berdayaan, dan lain-lain) (96%), serta  kemampuan menyadari dan 

mengelola perasaan mereka kepada pasien yang lebih baik (91%) (Riess, 

2015). Penggunaan empati dalam perawatan dapat membantu perawat 

meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dan memahami perasaan serta 

kondisi pasien. Ketika perawat berhasil mengelola perasaan atau emosi dalam 

berinteraksi dengan pasien, perawat akan lebih senang, puas, dan mampu 

mempertahankan pekerjaan mereka(Dal santo et al., 2013). 

Empati memiliki hubungan yang spesifik terhadap aspek bio-psiko-

sosial, dan dengan tegas empati harus ditempatkan dalam konteks perawatan 

pasien (Hojat, 2007). Menjadi empatetik dengan pasien adalah aspek yang 

penting dalam melakukan perawatan medis yang baik (Malpas & Corbett, 

2012). Dalam menunjukan empati, perawat dibantu dengan kemampuan 

berkomunikasi yang efektif dan pembentukan hubungan yang baik dengan 

pasien (Mcmillan & Ellison, 2012). Untuk mahasiswa keperawatan, 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi dapat meningkatkan 

kemampuan dalam mengkaji pasien menjadi lebih baik(Setyonugroho, 

2016).Selain itu, juga dianggap berguna untuk meningkatkan kemampuan saat 
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berkerja dalam tim, serta dalam memahami keadaan dari sudut pandang 

pasien (Wright et al., 2014). 

Akan tetapi, empati masih muncul sebagai sebuah fenomena yang 

problematik dan tantangan untuk para praktisi, peneliti, dan pendidik. 

Masalahnya yaitu beberapa professional atau ahli yang memberikan 

pertolongan dibidang kesehatan termasuk perawat tidak memperlihatkan 

empati dengan seharusnya (Reynolds, 2000). Ditunjukan melalui sikap 

perawat yang acuh terhadap orang lain, serta perawat merasa penat (Stephany, 

2014; Terezam et al., 2017); perawat tampak pasif dalam keterlibatannya 

dengan pasien (Tobiano, Marshall, Bucknail, & Chaboyer, 2015); serta 

tampak memaksakan memberikan perawatan medis yang tidak efektif (Austin 

et al., 2016). Terbukti oleh hasil penelitian dari Astarani & Pradianata (2015), 

menunjukan 60,3% pasien merasa empati yang diberikan oleh perawat adalah 

rendah, dapat menimbulkan pasien merasa perawat tidak peduli dan tidak 

perhatian kepada mereka, serta pasien menjadi tidak termotivasi dalam proses 

penyembuhan. Masalah yang lainnya juga ditemukan dari hasil penelitian 

Park et al. (2015), yang memperlihatkan terjadinya penerunan tingkat empati 

mahasiswa dari waktu ke waktu yang ditunjukan dengan hasil tingkat empati 

pada tahun pertama (106.80), dan ke-tiga (105.32) lebih tinggi dibandingkan 

dengan empati pada mahasiswa ditahun ke-dua (104.46). Hasil serupa juga 

ditunjukan pada penelitian oleh Ferri et al. (2017) dengan hasil pengukuran 
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mahasiswa tahun pertama memiliki skor lebih tinggi (mean=37.1±19.5 SD) 

dibandingkan dengan tahun kedua (mean=33.5±22.6 SD). 

Penuruan tingkat empati adalah akibat dari “Personal distrees” 

(penderitaan/kesengsaraan dalam diri) yang dirasakan terus – menerus akibat 

dari stress, rendahnya kualitas hidup, kurang tidur, dan depresi (D. L. 

Neumann, Chan, Wang, & Boyle, 2016; M. Neumann et al., 2011, 2012). 

Rendahnya dukungan sosial (low social support) juga ikut berperan terhadap 

penurunan tingkat empati, yang mana berhubungan dekat dengan stress (Park 

et al., 2015). Menurut Sarafis et al.(2016) rendahnya empati yang ditimbulkan 

dari stress terhadap pekerjaan memiliki dampak negatif terhadap perawat. 

Diantaranya berhubungan dengan rendahnya kepuasan kerja, perilaku kerja 

yang negatif, dan kualitas pemberian perawatan kesehatan yang tidak baik 

pula. Selain itu, rendahnya empati dalam proses perawatan juga menurunkan 

tingkat kepuasan dalam penerimaan perawatan (Stephany, 2014; Terezam et 

al., 2017) 

Temuan – temuan tersebut menunjukan pengelolaan emosi atau 

perasaan perlu diperhitungkan dalam pendidikan dan pelatihan dan 

disampaikan melalui penelitian (Dal santo et al., 2013). Adanya penggunaan 

pendekatan pendidikan yang sesuai memungkinkan mahasiswa dengan efektif 

melatih kemampuan berkomunikasi dan ber-empati mereka selama beberapa 

periode waktu (Berragan, 2013). Kompetensi empati perawat dapat diperoleh 

melalui sistem pendidikan dan pengembangan tingkat ke-profesionalan 
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dengan menggunakan pelatihan dan bentuk aktif lainnya (Vanlaere, Coucke, 

& Gastmans, 2010; Zarzycka et al., 2016). Dalam menggabungkan strategi 

mengajar yang inovatif dan interaktif penggunaan simulasi dalam pegajaran 

adalah solusi yang dibutuhkan dalam pendidikan keperawatan untuk 

menghubungkan antaran teori dan praktek Mohamedet al., (2014). Metode 

pendidikan dengan simulasi diyakini sangat bermanfaat dan yang terbaik 

untuk mahasiswa dikarenakan metode tersebut memberi mahasiswa 

kesempatan untuk membandingkan kemampuan yang mereka pelajari melalui 

buku teks dengan tindakan yang dilakukan dalam simulasi (Oerman & 

Gaberson, 2009).  

Dalam simulasi dari berbagai jenis situasi, ObjectivedStructured 

Clinical Examination (OSCE) adalah metode yang valid untuk digunakan 

dalam menilai kompetensi mahasiswa (Mohamed et al., 2014). OSCE sebagai 

metode pengukuran dalam program medis dan program lainnya dikenalkan 

pertama kali oleh Harden dan Gleeson kedalam pendidikan kedokteran di 

Scotland pada tahun 1975 (Ibrahim, Rahayu, Lukman, & Fatimah, 2011; 

Mohsen & El-abbassy, 2015; Selim, Ramadan, El-Gueneidy, & Gaafer, 2012; 

Stunden, Halcomb, & Jefferies, 2015; Turner & Dankoski, 2008). Harden, 

(1988) menyatakan “objective structured clinical examination (OSCE) 

didefinisikan sebagai sarana untuk menilai keterampilan klinik, yang mana 

komponen keterampilan tersebut dinilai dengan cara yang terencana atau 

terstruktur dan diamati secara objektif”. OSCE/OSCA digunakan untuk 
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menguji dan menilai keterampilan klinik mahasiswa yang diantaranya 

kemampuan psikomotor, pengetahuan, ataupun perilaku yang dinilai 

bersamaan pada waktu yang sama (Bouchoucha, Wikander, & Wilkin, 2013; 

Hati, 2017; Stunden et al., 2015). Dalam hubngannya dengan empati, 

penelitian yang dilakukan oleh Casas et al. (2017) dan Wright et al. (2014) 

menunjukan hasil penilaian pada OSCE dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan empati dikarenakan adanya hubungan yang timbale balik antara 

tingkat empati dan kemampuan klinik yang ditunjukan saat OSCE. Penelitian 

dari Wright et al. (2014) menunjukan bahwa mahasiswa yang melakukan 

banyak kesalahan dalam ujian adalah mahasiswa dengan kemampuan empati 

yang buruk ketika melakukan interaksi dengan pasien menurut penilaian dari 

penguji dan pasien simulasi. Setyonugroho (2016) emnyimpulkan bahwa 

OSCE adalah cara terbaik untuk menilai kemampuan praktik mahasiswa 

dikarenakan OSCE dapat membantu mahasiswa dalam memberikan gambaran 

kondisi lingkungan kerja di klinik nantinya. 

Berdasarkan manfaat dan pentingnya empati dari berbagai teori 

membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Selain itu, penelitian 

mengenai tingkat empati mahasiswa keperawatan di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ketika OSCA juga belum pernah dilakukan. Ujian 

simulasi (OSCA) digunakan penulis sebagai media untuk membantu 

pengukuran kemampuan empati mahasiswa ketika berinteraksi dan 

memberikan asuhan keperawatan. Berdasarkan data studi pendahuluan yang 
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telah didapatkan dari wawancara terhadap 20 mahasiswa keperawatan, 

keseluruhan mahasiswa juga menyatakan bahwa mereka belum tahu persis 

bagaimana kemampuan empati yang dimiliki dan bagaimana mengukur 

kemampuan empati mereka. Karenanya, dari poin permasalahan tersebut 

penulis tertarik untuk menyelidiki lebih lanjut bagaimana penilaian mhasiswa 

terhadap kemampuan empati mereka ketika melakukan prosedur tindakan 

klinik saat OSCA. Penelitian ini akan menggambarkan kemampuan empati 

mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta ketika OSCA. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah gambaran tingkat empati mahasiswa keperawatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta ketika melakukan prosedur 

tindakan klinik terhadap pasien (probandus) ketika OSCA? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mennggambarkan tingkat empati mahasiswa 

keperawatanketika memberikan prosedur keperawatan kepada 

pasien simulasi (probandus) atau manikin saat OSCA. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk menggambarkantingkat empati berdasarkan jenis 

kelamin, dan umur responden. 
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b. Untuk menggambarkanpersepsi mahasiswa dalamberempati 

yang digunakan saat melakukan tindakan didalam tiap item 

kuesioner. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu dalam mengetahui 

bagaimana kualitas empati mahasiswa keperawatan ketika 

memberikan intervensi kepada pasien. 

2. Praktis  

a. Untuk Institusi 

Memberikan informasi kepada dosen lainnya tingkat 

kemampuan dan keterampilan empati mahasiswa keperawatan. 

Kemudian penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau 

dasar dalam peningkatan atau pembaruan mutu pembelajaran 

praktek atau teori yang lebih baik dikedepannya. 

b. Untuk Mahasiswa Keperawatan 

Hasil penelitian dapat membantu dalam peningkatan dan 

pengukuran kemampuan empati yang dapat mendukung 

terbentuknya perawat yang berkualitas dan professional.  

c. Untuk Peneliti yang lainnya 
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Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian 

berikutnya khususnya tentang tingkat empati mahasiswa 

Program Studi S1 Keperawatan ketika pelaksanaan OSCA. 

E. Keaslian Penelitian 

Adapun penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini adalah: 

1. Hidayah, Sinta Kristanti, & Sedyowinarso (2013) dengan judul 

“Perbedaan Kemampuan Empati Mahasiswa Keperawatan Di 

Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran UGM”. 

Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan kemampuan 

empati mahasiswa keperawatan antar angkatan di PSIK FK UGM. 

Hasil penelitian didapatkan rata-rata nilai kemampuan mahasiswa 

PSIK UGM adalah 113,26 dengan standar deviasi 10,45. Terdapat 

perbedaan kemampuan empati antara angkatan 2007 hingga 2012 

(p=0,014). Mahasiswa angkatan 2007 memilki nilai kemampuan 

empati paling rendah, sedangkan angkatan 2012 memiliki nilai 

paling tinggi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

penulis buat terdapat pada metode penelitian yang dilakukan. 

Penelitian ini menilai tingkat kemampuan empati mahasiswa 

dengan konsep penilaian terhadap diri sendiri dengan 

menggunakan instrument Jefferson Scale of Empathy-Nursing 

Student Version (JSPE-R). Sedangkan yang penelitian yang 

dilakukan oleh penulis menggunakan konsep penilaian 
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kemampuan empati mahasiswa melalui penilaian diri sendiri 

dengan menggunakan alat ukurConsultation and Relational 

Empathy (CARE) yang pengukuran empati dilakukan saat 

mahasiswa telah selesai melakukan ujian OSCA, sehingga 

mahasiswa dapat menyesuaikan antara perilaku dan tindakan yang 

dilakukan terhadap pasien dengan pernyataan pada alat ukur, dan 

diharapkan hasil analisis yang didapat bisa menunjukan 

kemampuan empati mahasiswa yang sesuai realita. 

2. O’Connor, King, Malone, & Guerandel (2014) yang berjudul 

”Clinical Examiners, Simulated Pstients, and Student Self-

assessed Empathy in Medical Students During a Psychiatry 

Objective Structured Clinical Examination”. Tujuan penelitian 

untuk menilai dan membandingkan secara objektif dan subjektif 

nilai empati pada tahun terakhir mahasiswa kedokteran 

berdasarkan penilaian pribadi mahasiswa tersebut ketika OSCE 

dengan menggunakan Jefferson Scale of Physician Empathy-

Student version (JSPE-S), dan membandingkan nilai tersebut 

dengan penilaian dari penguji klinik dan penilaian dari pasien 

simulasi dengan menggunakan Global Rating of Empathy Scale 

(GRE) ketika OSCE. Hasil penelitian ini menujukanmahasiswa 

perempuan memilki nilai signifikan JSPE-S lebih tinggi 

dibandingkan laki-laki (t= 3.3.4, p= 0.001). Penilaian empati dari 
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pasien simulasi dan penguji menggunakan GRE juga tinggi yaitu 

(F= 0.868 (df=171, 171), p value <0.001). Perbedaan penelitian ini 

dengan yang penulis lakukan yaitu dari kuesioner yang digunakan 

dan proses penelitian yang dilakukan. Penulis melakukan 

penelitian hanya melibatkan penilaian dari mahasiswa itu sendiri 

terhadap tingkat empati mahasiswa ketika OSCA dengan 

menggunakan CARE kuesioner yang hasil analisisnya dijabarkan 

berdasarkan perbandingan tingkat empati pada jenis kelamin, usia, 

dan empat komponen yang terdapat pada kuesioner yaitu 

connecting, assessing, responding, dan empowering. 

3. Bernardo et al.(2018) dengan judul “Physicians’ self-assesssed empathy 

levels do not correlate with patients’ assessments”. Tujuan penelitian ini 

untuk mencari tau hubungan antara pengukuran empati terhadap diri 

sendiri dan hasil pengukuran pasien menggunakan JSE dan JSPPPE, IRI 

dan CARE kuesioner, hasil yang didapat yaitu terdapat hubungan diantara 

keduanya (0,56;p<0,001). Selain itu, penelitian ini juga mencari faktor 

yang dapat mempengaruhi empati berdasarkan hasil ukur JSPPPE yang 

mana menunjukan jenis kelamin dan bidang pekerjaan memberikan 

pengaruh, sedangkan pada pengukuran yang mengunakan CARE 

menunjukan faktor bidang pekerjaan dapat mempengaruhi nilai 

pengukuran. Perbedaan penelitian ini dengan milik penulis adalah pada 

hasil akhir yang menunjukan gambaran empati pada responden tanpa 
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membandingkan hasil ukur dari CARE kuesioner dengan kuesioner 

lainnya, selian itu hasil ukur dijelaskan lebih rinci melalui hasil distribusi 

serta presentase dari tiap variabel dalam penelitian yang dilakukan 

penulis. 


