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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pelayanan kesehatan di rumah sakit sangat komplek yang terdiri dari

beberapa jenis pelayanan. Jenis pelayanan di rumah sakit tidak hanya melayani pasien

secara langsung tetapi ada jenis pelayanan yang melayani pasien secara tidak

langsung. Berbagai jenis pelayanan di rumah sakit meliputi berbagai hal yang

semuanya berkontribusi untuk meningkatkan pelayanan publik secara optimal. Hal ini

seperti yang tercantum dalam Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2020, mendefinisikan

rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan

kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap,

rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit adalah institusi dengan banyak keunikan

yang tidak ditemukan pada organisasi atau badan usaha lainnya. Rumah sakit

merupakan suatu badan usaha yang padat karya, padat modal, padat teknologi dan

padat konflik secara intern dan ekstern. Rumah sakit merupakan sarana pelayanan

kesehatan rujukan (tingkat pertama, kedua, dan ketiga) (Adisasmito 2009). Mengacu

pada hal-hal tersebut rumah sakit wajib untuk memberikan pelayanan publik yang

terbaik. Sedangkan dengan penambahan pasien COVID-19 bukan tidak mungkin akan

merubah kondisi psikologis pegawainya yang akan mempengaruhi stabilitas emosi

dan efikasi diri pegawai.

Saat ini rumah sakit yang menjadi pusat rujukan COVID -19 bertambah, yang

sebelumnya ditetapkan sejumlah 132 rumah sakit rujukan. Selanjutnya pemerintah

menyiapkan 227 tambahan rumah sakit untuk perawatan pasien COVID -19, total

rumah sakit rujukan COVID-19 pada bulan Maret 2020 adalah sebesar 359.

Pertimbangannya karena disebabkan terus bertambahnya jumlah kasus pasien yang

positif di indonesia (Sehat Negeriku Kemenkes 2020).

Data sebaran Virus Corona -19 telah menyebar keseluruh Indonesia, pertama

muncul pada tanggal 2 Maret 2020 dan sampai tanggal 28 Agustus 2020 jumlah
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korban yang terinfeksi telah mencapai 165.887 orang dengan 120.900 orang sembuh

dan 7.169 meninggal (https://www.covid19.go.id/).

Menilik data fenemona sebaran COVID-19 tersebut bukan tidak mungkin

akan mengubah kualitas hidup tenaga kesehatan. Kualitas hidup itu sendiri menurut

World Health Organization adalah persepsi individual terhadap posisinya dalam

kehidupan, dalam konteks budaya, sistem nilai dimana mereka berada dan

hubungannya terhadap tujuan hidup, harapan, standar, dan lainnya yang terkait.

Masalah yang mencakup kualitas hidup sangat luas dan kompleks termasuk masalah

kesehatan fisik, status psikologik, tingkat kebebasan, hubungan sosial dan lingkungan

dimana mereka berada (World Health Organization, 2012). Menilik pengertian

kualitas hidup dari WHO, saat ini tenaga kesehatan sedang mengalami perubahan

kualitas hidupnya akibat dari pandemik COVID-19. Perubahan yang dialami oleh

tenaga kesehatan yaitu perubahan kondisi psikologis, kehidupan, dan cara pandang

tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit rujukan COVID-19. Sedangkan

tingkatan kualitas hidup dipengaruhi beberapa faktor seperti dikutip dalam Damanik

dan Maghfiroh (2017) tingkatan kualitas hidup yang dimiliki seseorang berbeda-beda

dipengaruhi faktor fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan (dalam Rohmah, dkk,

2012). Apalagi banyak tenaga kesehatan yang telah terinfeksi di rumah sakit rujukan

COVID-19. Tentunya hal ini menjadikan lingkungan, situasi sosial dan psikologis

yang tidak mendukung bagi kualitas hidup tenaga kesehatan. Banyak sekali faktor

permasalahan mengenai COVID-19 yang menyebabkan kekhawatiran pada tenaga

kesehatan di Rumah Sakit Rujukan COVID-19. Sehingga berpengaruh pada

perubahan persepsi kualitas hidup para tenaga kesehatan yang bekerja pada rumah

sakit rujukan COVID-19.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak tenaga kesehatan mengalami

Syndrome Bournout yaitu mengalami sindroma psikologis akibat respon kronik

terhadap stressor atau konflik. Terdapat 3 karakteristik gejala burnout ini, yakni

keletihan emosi, kehilangan empati dan rasa percaya diri (lifestyle.bisnis.com).

Bagaimana tenaga kesehatan mengalami masalah psikologis karena pada saat ini
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terjadi peningkatan beban besar di sistem pelayanan kesehatan apalagi tenaga

kesehatan yang sudah menikah akan mengalami penurunan stabilitas emosi karena

ada perasaan khawatir dengan keluarganya, atau kerinduan terhadap keluarganya

(lifestyle.bisnis.com). Apabila keadaan emosi dan efikasi diri mengalami hambatan

maka persepsi kualitas hidupnya juga akan mengalami ketimpangan. Menurut

Thorndike dan Hagen (Chaturvedi, Chander, 2010) mengatakan bahwa kestabilan

emosi seseorang ditandai dengan keseimbangan suasana hati, maksud, kepentingan,

optimis, keceriaan, ketenangan,  merasa sehat, bebas dari perasaan bersalah, khawatir

atau kesepian, tidak melamun, memiliki ide dan suasana hati yang tenang. Pada masa

pandemic COVID-19 apabila tenaga kesehatan mengalami gangguan psikologis

akibatnya akan terjadi perubahan emosi dan mengalami kecemasan, khawatir, takut,

kelelahan. Sedangkan kualitas hidup seseorang yang dianggap mengalami penurunan

apabila individu tersebut tidak dapat mengatasi perubahan lingkungannya akibat

bencana, tidak mampu mengontrol emosi sehingga menjadi stress, terjadi tekanan-

tekanan dalam dirinya akibat tugas yang dijalani, kemampuan mengontrol kondisi

kesehatannya terhadap tugas yang dibebankan (Raebun dan Rootman).

Kualitas hidup tenaga kesehatan akan terjadi ketimpangan apabila tidak siap

menghadapi pandemik COVID-19. Selama pandemik kebiasaan sehari-hari

mengalami perubahan yang berakibat pada menurunnya kualitas hidupnya.

Menurunya kualitas hidup disebabkan karena menyesuaikan hal-hal baru yang

dihadapi yang selama pandemik. Beban kerja tenaga kesehatan semakin berat, dan

merasa tidak aman bekerja dilingkungan tempat kerja. Waktu bersama keluarga tidak

sebebas dari sebelumnya. Banyak membatasi diri untuk bertemu dengan keluarga

besarnya. Anak-anak belajar online yang harus banyak memberikan perhatian

sedangkan pekerjaan di rumah sakit semakin berat. Ada rasa khawatir dan cemas

dengan situasi pandemik, takut terinfeksi yang akan berakibat pada diri dan

keluarganya. Teman sejawat banyak yang terinfeksi sehingga harus lebih banyak

berhati-hati dan hal ini menimbulkan perasaan khawatir pada keselamatan dirinya.

Muncul masalah-masalah baru dalam pelayanan rumah sakit yang harus dihadapi oleh
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tenaga kesehatan. Stigmasisasi pada tenaga kesehatan yang buruk. Ada yang

dikucilkan oleh tetangga karena dianggap bekerja dirumah sakit yang berdekatan

dengan penderita COVID-19. Hubungan sosial dengan teman dan sahabat lain

menjadi terbatas. Hal tersebut semuanya merupakan kasus-kasus yang berakibat pada

kualitas hidup para tenaga kesehatan. Masih banyak lagi kasu-kasus yang terjadi pada

saat ini yang dialami oleh tenaga kesehatan baik secara pribadi, sosial di lingkungan

tepat kerja dan tempat tinggalnya. Akibat ketidaksiapan tersebut maka akan

mengalami perasaan khawatir, takut, cemas dan tidak siap secara mental. Oleh karena

itu efficacy diri atau keyakinan diri untuk menghadapi situasi dan kondisi lingkungan

yang membahayakan sangat diperlukan agar stabilitas emosi juga terjaga begitu juga

sebaliknya.

Masalah yang dialami oleh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit

rujukan COVID-19 diindonesia hampir sama. Seperti yang dimuat dalam trustmedis

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Juli,2020), masalah yang dialami

diantaranya adalah waktu kerja yang panjang, disini semua orang tahu bahwa industri

medis meliputi jam kerja yang panjang untuk mereka yang bekerja di rumah sakit dan

klinik. Tenaga medis, khususnya, perlu memiliki jam kerja yang panjang dan

terkadang mereka diberikan pembagian jam yang berganti-ganti, khususnya jika

mereka harus menggantikan tenaga medis yang tidak masuk. Dalam alur kerja yang

menjemukan ini, tenaga medis harus memiliki kekuatan mental dan pada waktu yang

sama, memiliki sejumlah empati pada pasiennya. Hal ini cukup susah untuk dicapai

jika mereka tidak memiliki waktu untuk beristirahat dan merasa sangat lelah.;

melakukan banyak hal dalam satu waktu; meningkatnya paparan terhadap infeksi;

adanya stigma negatif dari masyarakat, kejadian yang dialami semenjak terjadinya

pandemi, banyak kejadian tidak mengenakkan sempat dialami tenaga medis di tengah

masyarakat. Beberapa waktu lalu kembali terjadi peristiwa yang cukup

meperihatinkan. Perawat di RSUD Bung Karno Solo, Jawa Tengah diusir oleh pemilik

kosnya di kawasan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Ketua Tim Penanggulangan

Bencana RSUP Dr. Kariadi, dr RP Uva Utomo mengungkapkan, adanya stigma
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negatif dari masyarakat turut berdampak pada kondisi tenaga medis. Akibatnya,

mereka tidak maksimal dalam memulihkan energi setelah seharian bekerja mengobati

pasien yang terpapar virus corona. “Di saat istirahatnya kurang maksimal atau

tidurnya di rumah sakit (yang berbeda kenyamanan jika tidur di rumah atau kos),

padahal mereka butuh istirahat. Hal ini tentu berpengaruh”; merasa bersalah

terhadap korban yang tidak dapat diselamatkan,dan pola pikir medan perang disini

maksudnya adalah seperti para pahlawan di medan perang, pekerja layanan kesehatan

diharapkan selalu waspada terhadap ancaman kematian. Mereka mungkin tidak akan

didiagnosis dengan gangguan stres pasca-trauma (PTSD) seperti veteran perang,

tetapi banyak yang akan mengalami kondisi “respon ancaman kronis”. Respons

ancaman kronis didefinisikan oleh peningkatan banyak gejala hyperousousal yang

terkait dengan stres pasca-trauma, seperti kesulitan tidur, banjir kecemasan, lekas

marah, masalah konsentrasi, hingga mengalami emosi meledak-ledak. Semua

kejadian tersebut dapat menurunkan kualitas hidup tenaga kesehatan.

Tenaga kesehatan yang mempunyai kualitas hidup yang baik tidak lepas dari

stabilitas emosi dan efikasi diri yang baik. Sesuai dengan teori yang dikemukakan

oleh Taylor (2019) dalam bukunya “The Pandemic of Psychology” menjelaskan

bagaimana pandemi penyakit mempengaruhi psikologis orang secara luas dan masif,

mulai dari perubahan emosi (takut, khawatir, cemas) dan perilaku sosial (menghindar,

stigmasisasi, perilaku sehat), cara berpikir dalam memahami informasi tentang sehat

dan sakit.Seperti halnya di negara China pada masa pandemi terjadi kasus pandemik

psikologi, kenyataanya menimbulkan prasangka, dan diskriminasi outgroup yang

berpotensi menimbulkan kebencian dan konflik sosial. Misalkan, penamaan Virus

Corona dengan nama Virus Wuhan atau Virus China di awal wabah, telah

menimbulkan prasangka, kebencian dan diskriminasi terhadap warga China di

beberapa negara, seperti di Australia dan Amerika (Tempo.com, 2020).

Dari teori yang dikemukakan oleh Taylor (2019) diatas beserta fenomena

yang terjadi pada tenaga kesehatan di indonesia dan fenomena di negara China dapat

ditarik kesimpulan bahwa pandemi COVID -19 pada kenyataanya telah mengubah
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manusia dalam segala hal diantaranya adalah adalah menurunnya stabilitas emosi,

keyakinan diri (efikasi diri) yang berakibat pada menurunya kualitas hidup.

Menurunnya stabilitas emosi dan efikasi diri apabila tidak segera diatasi akan

menurunkan kualitas hidup.

Secara khusus pegawai di rumah sakit pada kenyataanya banyak yang

mengalami gangguan secara psikologis tidak hanya pada tenaga medis tetapi juga

pada tenaga non medis. Seperti halnya hasil studi di Singapura dan studi Huang dkk

(dikutip dari Agung, 2020) menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak terhadap

pekerja medis dan non medis yang bekerja di rumah sakit, seperti kecemasan, stres,

Post Traumatic Stress Disorder ( PTSD) dan depresi (Tan,dkk., 2020). Sementara

studi Huang, dkk (2020) di China menunjukkan bahwa perawat mengalami emosi

negatif (cemas dan takut). Sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19,

pekerja medis (dokter, perawat, & staff) menghadapi  situasi yang tidak pasti, penuh

risiko, dan tertekan sehingga mudah mengalami gangguan psikologis. COVID-19

memberikan dampak  signifikan terhadap kondisi mental pekerja medis dan non

medis.

Berdasarkan  beberapa hasil penelitian di atas, bahwa pegawai di rumah

sakit baik medis dan non medis mengalami gangguan psikologis. Gangguan

psikologis akibat pandemik COVID -19 yang terjadi pada individu akan

menyebabkan terjadinya penurunan stabilitas emosi, efikasi diri dan kualitas hidup.

Stabilitas emosi terganggu apabila mengalami stress. Stress terjadi karena memang

lebih cenderung berkaitan dengan sesuatu yang negatif. Kondisi stress yang berlebih

biasanya menimbulkan efek fisiologis dan kebanyakan setiap orang tidak merasa

nyaman dengan perubahan fisiologis yang mengganggu. Stress yang berlebihan

menimbulkan efek kepada setiap orang (Lin & Huang, 2014).

Stabilitas emosi itu sendiri adalah keadaan yang mencirikan seseorang yang

dewasa/matang secara emosi, yang reaksi-reaksi emosinya tepat bagi situasi dan

konsisten dari suatu kondisi dengan kondisi yang lain (kamus psikologi, Reber, 2010).

Menurut Thorndike dan Hagen (Chaturvedi, Chander, 2010) mengatakan bahwa
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kestabilan emosi seseorang ditandai dengan keseimbangan suasana hati, maksud,

kepentingan, optimis, keceriaan, ketenangan, merasa sehat, bebas dari perasaan

bersalah, khawatir atau kesepian, tidak melamun, memiliki ide dan suasana hati yang

tenang.

Schneiders (1964) menjelaskan kestabilan emosi merupakan suatu

kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu dalam mengontrol emosinya dengan

cara menampilkan reaksi yang tepat atas rangsang yang diterima, sehingga individu

mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang sedang dialami maupun berhubungan

dengan orang lain. Menurut Schneider (dalam Surya,2016), kestabilan emosi ditandai

dengan adanya aspek-aspek dalam individu yang meliputi adekuasi emosi,

kematangan emosi, dan kontrol emosi. Jadi ketika individu mempunyai stabilitas

emosi yang baik emosinya adekuat atau sesuai dengan ransang yang diterima,

mempunyai kematangan emosi dalam arti emosi yang ditampakkan sesuai dengan

perkembangan umurnya. Kontrol emosi yang baik apabila mampu menampilkan

emosi dalam kaitannya dengan penyesuain diri terhadap lingkunganya. Emosi yang

ditampilkan melihat kondisi pada siapa dan dalam keadaan lingkungan yang

bagaimana dirinya harus menampilkan emosi yang sesuai.

Setiap individu dalam melakukan suatu tindakan, perbuatan, dan perilaku

lainnya tidak lepas dari emosi. Seperti yang di ungkapkan oleh Golemen (1995)

menyebutkan emosi dasar manusia meliputi marah, sedih, takut, perasaan nyaman,

cinta, terkejut, jijik, dan malu. Melalui perasaan-perasaan tersebut, manusia akan

mengekspresikannya dalam sikap dan tingkah laku misalnya terbuka, antusias, ramah,

apatis, tidak percaya, bermusuhan, bersahabat dan lain sebagainya. Orang yang

mampu untuk mengekspresikan emosi-emosi tersebut dengan baik akan dapat hidup

dengan tenang dan bahagia.

Berdasarkan beberapa uraian dan pendapat para ahli, dapat disimpulkan

bahwa kestabilan emosi pegawai tidak lepas dari bagaimana pegawai tersebut bisa

mengendalikan emosinya, tidak mudah rapuh, dan dalam kondisi stabil menghadapi

setiap permasalahan. Sehingga akan merasakan ketentraman dalam menjalani hidup.
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Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Susanti (2013) bahwa kestabilan emosi

memberikan kontribusi pengaruh yang positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini

membuktikan bahwa kestabilan emosi sangat penting bagi individu dalam upaya

untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan kerjanya.

Individu yang mampu mengendalikan reaksi yang berlebihan atas stimulus

yang diterima dapat dikatakan bahwa individu tersebut mempunyai emosi yang stabil.

Individu tersebut mampu mengendalikan ekspresi yang akan dikeluarkan atau

ditampilkan melalui berbagai cara dengan cara yang tepat. Kestabilan emosi dikutif

dalam Yenisa (2019) kestabilan emosi menunjukkan emosi yang tetap tidak

mengalami perubahan, atau cepat terganggu dalam menghadapi masalah. Artinya,

emosi yang stabil mampu menempatkan reaksi emosi yang tepat sesuai dengan

kondisi. Selain itu kestabilan emosi membuat seseorang tidak terganggu. Seperti yang

dikemukakan oleh Hurlock (1997) bahwa kestabilan emosi adalah keadaan yang tidak

berubah dari satu emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain dalam periode

sebelumnya.

Ayat Al-Qur’an menyebutkan bahwasanya An-nafs Mutmainah adalah

mereka yang memiliki nafsu mutmainah dapat menguasai diri dalam keadaan apapun,

berfikir rasional, hatinya tenang, mampu menciptakan keseimbangan dalam dirinya.

Jiwa yang tenang akan senantiasa ridho menghadapi apapun keadaan, selalu ridha

dengan takdir yang Allah berikan. Hal-hal tersebut terdapat dalam Qs Al-Fajr ayat 28-

29 yang berbunyi : Yaa Aiyuhan Nafsu Mutmainah (28) Arji’i Illa Robbika

Raadhiyatam Mardhiyah (29) Artinya : Hai jiwa yang tenang. Kembalilah kepada

Tuhanmu dengan hati yang puas lagi di Ridhai-Nya.

Pegawai yang mempunyai emosi stabil tidak lepas dari keyakinan diri (efikasi

diri) dalam menentukan sikap menghadapi perubahan situasi yang baru yang

mengancam dirinya seperti pada kondisi pandemi COVID-19. Efikasi diri adalah

merupakan keyakinan individu akan kemampuannya dalam mengatur dan melakukan

suatu tugas tertentu demi tercapainya tujuan. Efikasi diri atau keyakinan diri menurut

Feist (2010) berkaitan dengan pengalaman berhasil, orang yang berhasil
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menyelesaikan suatu masalah,  maka efikasi dirinya akan meningkat. Oleh karena itu

dengan stabilitas emosi yang baik maka akan meningkat juga keyakinan dirinya

sehingga bisa menjalankan tugas-tugasnya di tempat kerja.

Meskipun Bandura menggangap bahwa efikasi diri terjadi pada suatu

fenomena situasi khusus, para peneliti yang lain telah membedakan efikasi diri khusus

dari efikasi diri secara umum atau generalized self-efficacy (Chen & Gully,2001).

Efikasi diri secara umum menggambarkan suatu penilaian dari seberapa baik

seseorang dapat melakukan suatu perubahan pada situasi yang beraneka ragam

(dikutip dari Ghufron & Risnawati, 2012).

Dalam kehidupan sehari-hari, efikasi diri memimpin kita untuk menentukan

cita-cita yang menantang dan tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan-kesulitan,

memperlihatkan bahwa efikasi diri meramalkan produktifitas pekerja (Stajkovic dan

Luthan, 2002). Ketika masalah-masalah muncul, perasaan efikasi diri yang kuat

mendorong para pekerja untuk tetap tenang dan mencari solusi daripada merenungkan

ketidakmampuanya, hal itu akan menyebabkan tumbuhnya kepercayaan diri. Efikasi

diri, seperti harga diri, tumbuh bersama pencapaian prestasi (Ghufron & Risnawati,

2012).

Pandemik COVID-19 ini diharapkan tenaga kesehatan yang bekerja di rumah

sakit rujukan COVID-19 bisa tetap kuat dalam menghadapinya dengan mempunyai

efikasi diri yang baik. Agar terus berkembang efikasi diri pada diri individu, maka

individu harus tetap bertahan dan tangguh menghadapi situasi baru. Seperti  yang

dikatakan oleh Bandura (1997)  bahwa persepsi terhadap efikasi diri pada setiap

individu berkembang dari pencapaian secara berangsur-angsur akan kemampuan dan

pengalaman tertentu secara terus-menerus (Ghufron & Risnawati, 2012).

Seperti halnya yang terdapat pada penelitian sebelumnya bahwa efikasi diri

sangat mempengaruhi individu dalam menyelesaikan tugas –tugasnya. Penelitian

tersebut diteliti oleh Nur (2013) dengan judul penelitian, Hubungan Antara Kestabilan

Emosi Dan Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional.

Dimana hasil penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa berdasarkan uji linieritas
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hubungan variabel kestabilan emosi dengan kecemasan menghadapi ujian nasional

mempunyai korelasi linier. Hal ini menunjukkan bahwa kestabilan emosi dan efikasi

diri mempunyai pengaruh bagi individu dalam mengatasi kecemasannya dalam

menghadapi situasi baru.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kestabilan emosi dan efikasi

diri mempunyai pengaruh terhadap individu dalam mengatasi kecemasan menghadapi

situasi baru. Kali ini peneliti akan melihat bagaimana hubungan antara stabilitas

emosi, efikasi diri dengan kualitas hidup tenaga kesehatan menghadapi pandemi

COVID-19.

Rasa cemas, khawatir dapat memepengaruhi efikasi diri seseorang begitu juga

sebaliknya, apabila efikasi diri rendah maka individu tersebut akan mudah cemas dam

apabila stabilitas emosi dan efikasi diri rendag maka kualitas hidup seseorang juga

akan rendah. Dimana kesemuanya itu akan menyebabkan menurunnya kesehatan

fisiologis dan psikis seseorang. Hal ini juga keberadaanya sama dengan tenaga

kesehatan dalam menghadapi  situasi pandemik COVID-19 apabila dalam keadaan

stabilitas emosi dan efikasi diri yang baik. Seperti yang dikemukakan oleh Bandura

(1997) bahwa individu dalam keadaan emosional positif akan melihat dirinya dan hal-

hal lain secara positif, individu dalam keadaan emosional yang negatif akan melihat

segala sesuatu hal secara pesimis. Sehingga berakibat pada kualitas hidupnya. Apabila

kualitas hidup baik maka tenaga kesehatan akan lebih bersemangat, termotifasi dan

lebih bergairah dalam hidupnya dan mampu menjalankan fungsi-fungsi hidupnya

dengan baik.

Disebutkan dalam buku karya Bapak Alwisol (2004) tingkat efficacy diri

yang  rendah  dan  lingkungan yang tidak  mendukung akan menjadi apatis, pasrah

atau  merasa  tidak  mampu  untuk mengatasi  keadaan. Efikasi diri membantu

seseorang dalam menentukan pilihan, kegigihan, berusaha untuk maju, serta

kegigihan dan ketekunan dalam mempertahankan tugas-tugas yang mencakup

kehidupan mereka. Bandura (1982 dalam Kott 2008) menegaskan bahwa seseorang

yang memiliki efikasi diri yang kuat akan menetapkan tujuan yang tinggi dan
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berpegang teguh pada tujuannya. Efikasi diri mempengaruhi bagaimana seseorang

berfikir, merasa, memotivasi diri sendiri dan bertindak. Apabila di situasi pandemik

COVID-19 menurunkan kualitas efikasi diri para tenaga kesehatan, maka individu

tersebut akan merasa tidak yakin akan kemampuannya, pasrah, tidak bersemangat,

tidak mampu memotifasi dirinya maka yang terjadi kualitas hidupnya akan

mengalami hambatan

Menilik teori dan uraian tentang stabilitas emosi, efikasi diri dengan kualitas

hidup dapat disimpulkan bahwa stabilitas emosi dan efikasi diri mempunyai peran

besar terhadap  kualitas hidup tenaga kesehatan dalam menghadapi situasi pandemik

COVID-19. Kualitas hidup yang baik akan memberikan dorongan yang besar pada

tujuan hidupnya

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait

hubungan stabilitas emosi dan efikasi diri dengan kualitas hidup tenaga kesehatan

menghadapi pandemik COVID-19 khususnya di rumah sakit rujukan COVID-19.

Kestabilan emosi dan efikasi diri merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia

kerja dan dalam kehidupan sehari-hari karena akan mempengaruhi kualitas hidup

seseorang. Sehingga tenaga kesehatan dapat lebih yakin terhadap dirinya dalam

menetukan sikap dan menjalani tugas-tugas yang diberikan apabila mempunyai

stabilitas emosi yang baik. Kestabilan emosi dan efikasi diri yang baik akan membuat

tenaga kesehatan siap untuk menghadapi situasi apapun nantinya yang akan dihadapi.

Jika tenaga kesehatan tidak siap menghadapi situasi pandemik seperti ini maka akan

mengakibatkan menurunnya motivasi, kreatifitas, kinerja dan kesehatan fisiologis dan

psikis pegawai.

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada hubungan antara stabilitas emosi, efikasi diri dengan kualitas hidup

tenaga kesehatan di masa pandemik COVID-19.

2. Apakah ada hubungan antara stabilitas emosi dengan kualitas hidup tenaga

kesehatan dimasa pandemik COVID-19.
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3. Apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan kualitas hidup dimasa pandemik

COVID-19 pada tenaga kesehatan.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara stabilitas emosi, efikasi diri

terhadap kualitas hidup tenaga kesehatan di masa pandemik COVID-19.

b. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara stabilitas emosi dengan kualitas

hidup tenaga kesehatan di masa pandemik COVID-19

c. Untuk mengetahui apakah ada hubungan antara efikasi diri dengan kualitas

hidup tenaga kesehatan di masa pandemik COVID-19.

2. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan,

khususnya dalam bidang psikologi klinis mengenai hubungan stabilitas emosi

dan efikasi diri dengan kualitas hidup tenaga kesehatan menghadapi

pandemik COVID-19.

b. Manfaat Praktis
1. Secara praktis dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu

psikologi untuk mengetahui hubungan stabilitas emosi dan efikasi diri

dengan kualitas hidup tenaga kesehatan menghadapi pandemik COVID-

19.

2. Bisa untuk memberikan bantuan bagi pegawai rumah sakit pada masa

pandemik COVID-19 menyiapkan kondisi dirinya dalam menghadapi

pandemik COVID-19 sehingga berusaha untuk meningkatkan stabilitas

emosi dan efikasi diri kualitas hidup semakin baik dan dapat bekerja

dengan nyaman dan bahagia.
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3. Menjadi acuan bagi para mahasiswa, dan praktisi psikologi sehingga

dapat mengembangkan khasanah ilmu psikologi dalam penelitian-

penelitian selanjutnya.

D. Keaslian Penelitian
Penelitian terdahulu tentang efikasi diri, stabilitas emosi serta tentang kualitas

hidup ada beberapa yang penulis temukan diantaranya yaitu :

1. Andrews, Filnk M.; Withey, Stephen B.(1973). Menulis judul Developing

Measures of Perceived Life Quality: Results from Several National Surveys.

Metode yang digunakan dengan *Tes Afektif; Inventaris Biografis; Pengaruh

lingkungan; Berpikir Evaluatif; Teknik Pengukuran; * Survei. Nasional; Opini;

*Nilai-nilai pribadi; Kuesioner; Persepsi Peran; Pengalaman Sosial; *Nilai sosial;

Sosiologi; Analisis statistik; * Uji Konstruksi. Hasil penelitianya dihipotesiskan

bahwa situasi peran dievaluasi dalam kaitannya dengan nilai-nilai, dan -

sebaliknya. Namun, salah satu hasil penting yang dilaporkan adalah bahwa

kombinasi aditif dari tanggapan afektif ke domain memberikan penjelasan yang

cukup baik tentang rasa kualitas hidup orang secara keseluruhan. Dalam upaya

untuk mengidentifikasi sekumpulan domain yang sesuai, pemindaian ekstensif

dari beberapa jenis sumber akhirnya mengarah pada penulisan 123 item yang

orang-orang telah diminta untuk memberikan tanggapan afektif. Data berasal dari

beberapa survei orang dewasa Amerika. Masing-masing survei didasarkan pada

sampel probabilitas perwakilan nasional yang menghasilkan antara 1000 dan 1500

responden. Melalui berbagai teknik pemetaan dan pengelompokan, 80 item ganjil

dari total kumpulan ini yang telah dimasukkan dalam survei pada bulan Mei atau

November 1972 dikelompokkan ke dalam sejumlah kecil cluster semi-independen.

"Kluster" ini; banyak di antaranya hanya menyertakan satu item) merupakan

domain mode.

2. Delwien Esther Jacob, Sandjaya (2018) dengan judul penelitian Faktor Faktor

Yang Mempengaruhi Kualitas Hidup Masyarakat Karubaga District Sub District

Tolikara Propinsi Papua. Dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
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Masyarakat Universitas Hasanuddin. Termuat dalam Jurnal Nasional Ilmu

Kesehatan (Jnik) Volume 1. Edisi Juni 2018. Metodenya menggunakan cross

sectional dengan mengidentifikasi dan mengukur kualitas hidup masyarakat

Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara pada waktu hanya satu kali tanpa melakukan

follow up. Data diperoleh menggunakan kuesioner dan dianalisis mengunakan chi

square dan regresi binari logistic. Hasil penelitianya didapatkan hasil diantaranya

:

(a) Ada pengaruh faktor fisik terhadap kualitas hidup di Kelurahan Karubaga

Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Bila dilihat dari nilai (p-value <0,001;

RP = 4,030; CI95% = 2,120 – 7,664).

(b) Ada pengaruh faktor psikologis terhadap kualitas hidup di Kelurahan

Karubaga Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Bila dilihat dari nilai (p-

value <0,001;RP = 4,788; CI95% = 2,560 – 8,955).

(c) Ada pengaruh faktor sosial terhadap kualitas hidup di Kelurahan Karubaga

Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Bila dilihat dari nilai (p-value <0,001;

RP = 7,875; CI95%= 4,342 – 14,282)

(d) Ada pengaruh faktor lingkungan terhadap kualitas hidup di Kelurahan

Karubaga Distrik Karubaga Kabupaten Tolikara. Bila dilihat dari nilai (p-

value <0,001; RP = 23,324; CI95% = 5,591 – 89,125) Faktor dominan

terhadap kualitas hidup di Kelurahan Karubaga Distrik Karubaga Kabupaten

Tolikara adalah faktor lingkungan..

3. Leny Andika Damanik*, Maqhfirah DR*(2017). Judul penelitianya “Hubungan

Antara Kecerdasan Emosi dengan Kualitas  Hidup Pada Pasien Terapi

Hemodialisa di Unit Rumah Sakit Pabatau”. Dimuat dalam Jurnal Diversita, 3  (1)

Juni (2017) p-ISSN: 2461-1263 e-ISSN: 2580-6793. Metode yang digunakan pra

experimental yaitu dengan bentuk rancangan one group pre test dan post test

without control. Didapatkan hasil Hasil penelitiannya yaitu jumlah sampel pada

penelitian ini sebanyak 40 responden dengan teknik pengambilan sampel

menggunakan concecutive sampling. Hasil analisis deskriptif nilai efikasi diri
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rendah sebanyak 4 responden, efikasi diri sedang sebanyak 28 responden, dan

efikasi diri tinggi 8 responden. Hasil analisis uji wilcoxon didapatkan p value 0.000

maka ada pengaruh yang bermakna teknik relaksasi afirmasi terhadap efikasi diri

pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi.

4. Mabsusah. (2016). Kualitas hidup (quality of life) pasien diabates mellitus di

RSUD. Dr. H. Slamet Martodirdjo kabupaten Pamekasan Madura.

Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan

untuk Menggambarkan kualitas hidup pasien diabetes mellitus di RSUD. DR. H.

Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan Madura. Penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif. Sampel penelitian berjumlah 50 responden. Instrumen

penelitian yang digunakan yaitu lembar kuesioner WHOQOL-BREEF digunakan

untuk mengukur kualitas hidup pasien diabetes mellitus (DM) di RSUD di RSUD.

DR. H. Slamet Martodirdjo Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian ini

menunjukkan kualitas hidup penderita Diabetes Melitus secara keseluruhan adalah

baik dan persepsi penderita terhadap status kesehatannya adalah memuaskan. Dari

dimensi kesehatan fisik, responden merasa banyak membutuhkan obat-obatan/

terapi medis (X=4.480). Tetapi dari dimensi kesehatan psikolologis responden

merasa sering memiliki perasaan negatif (X=4.520). Dari dimensi hubungan sosial

responden merasa puas mampu melakukan aktivitas seksual (X=3.740). Dari

dimensi lingkungan responden merasa puas terhadap sumber financial yang

dimiliki (X=3.760) dan terhadap keamanan, keselamatan fisiknya (X=3.720).

5. Fatimah (2018) dengan judul penelitian Hubungan Stabilitas Emosi dengan

Kualitas Hidup Lansia Dimoderasi oleh Status Aktivitas. Tesis

alaydrussyarifah@gmail.com.2018. Universitas Muhammadiyah Malang.

Pengambilan data dilakukan dengan menyebar skala Emotion Reactivity Scale

(ERS-21) untuk mengukur stabilitas emosi, dan World Health Organization

Quality of Life (WHOQOL) untuk mengukur kualitas hidup lansia. Analisis data

menggunakan Moderated Regression Analysis. Hasil penelitian ditemukan bahwa

terdapat hubungan positif dan signifikan antara stabilitas emosi dengan kualitas
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hidup lansia (β=0,17; p=0,04). Status aktivitas dalam penelitian ini berfungsi

memperkuat hubungan antara stabilitas emosi dengan kualitas hidup (β=1,82;

p=0,01).

6. Yurhansyah, Anha Fachri (2016). Hubungan Antara Efikasi Diri Dengan Kualitas

Hidup Pada Penderita Penyakit Kanker.Thesis.2016. Universitas Islam Indonesia.

Skala yang digunakan pada penelitian ini adalah World Health Organization

Quality of Life (WHOQOL-BREF) oleh WHO (1996) dan general self-efficacy

scale yang dibuat oleh Barn, Schwarzer dan Jerusalem (1995). Hasil penelitiannya

Penelitian ini melibatkan 52 subjek yang menderita penyakit kanker. Hipotesis

pada penelitian ini adalah semakin tinggi Efikasi Diri yang dimiliki maka semakin

tingga juga Kualitas Hidup yang dimiliki. Skala pada penelitian ini memiliki

nilaialpha cronbach 0.061 untuk skala World Health Organization Quality of Life

(WHOQOL-BREF) dan 0.000 untuk skala general self-efficacy scale. Hasil

penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara Efikasi Diri

dengan Kualitas Hidup dengan nilai r = 0. 326 dan p = 0.005. Penelitian ini juga

mendiskusikan kelemahan dan implikasi pada penulisan ini.


