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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kualitas Hidup
B.1. Penjelasan Teoritis Kualitas Hidup

Kualitas hidup dikutip (dalam Nofitri, 2009) menurut Lauer mengatakan

bahwa tidak terdapat satu pun definisi kualitas hidup yang dapat diterima secara

universal. Secara awam, kualitas hidup berkaitan dengan pencapaian kehidupan

manusia yang ideal atau sesuai dengan yang diinginkan (Diener dan Suh, dalam

Kahneman, Diener, & Schwarz, 1999). Felce dan Perry (1995) menyebutkan tiga

komponen dalam pengukuran kualitas hidup yakni komponen objektif, komponen

subjektif, dan komponen kepentingan. Komponen objektif berkaitan dengan data

objektif atau kondisi kehidupan yang sebenarnya pada berbagai aspek kehidupan,

komponen subjektif merupakan penilaian individu mengenai kondisi kehidupannya

saat ini pada berbagai aspek kehidupan, dan komponen kepentingan merupakan

seberapa penting suatu aspek kehidupan dalam mempengaruhi kualitas hidup

individu. Komponen subjektif dan komponen kepentingan dari kualitas hidup saling

berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain sedangkan perubahan komponen

objektif yang berupa perubahan kondisi objektif dari berbagai aspek kehidupan dapat

mempengaruhi perubahan pada komponen subjektif maupun komponen kepentingan

dari kualitas hidup (dalam Nofitri,2009).

Renwick, Brown, dan Nagler (1996) mengemukakan kualitas hidup dari sudut

pandang individu terhadap kepuasan, kebahagiaan, moral, dan kesejahteraan

hidupnya. Kualitas hidup sebagai evaluasi subjektif dan objektif terhadap

kesejahteraan fisik, material, sosial, dan emosional, serta pengembangan dan aktivitas

individu sesuai dengan nilai hidup yang dianut. Evaluasi objektif berupa deskripsi

kondisi hidup individu yaitu kesehatan, pendapatan, perumahan, jaringan teman,

kegiatan dan aktivitas sosial. Evaluasi subjektif berhubungan dengan kepuasan
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pribadi terhadap kondisi kehidupan. Signifikansi keduanya ditafsirkan dalam

kaitannya dengan nilai atau pentingnya tempat individu pada masing-masing wilayah

yang bersangkutan.

Menurut World Health Organization mendefinisikan kualitas hidup adalah

persepsi individu terhadap posisinya dalam hidup, dalam konteks budaya, sistem nilai

dimana mereka berada dan hubungannya terhadap tujuan hidupnya, harapan, standar,

dan lainnya yang terkait. Masalah yang mencakup kualitas hidup sangat luas dan

kompleks termasuk masalah kesehatan fisik, status psikologis, tingkat kebebasan,

hubungan sosial dan lingkungan dimana mereka berada (World Health Organization,

2012).

Pentingnya informasi tentang kualitas hidup, maka banyak yang mencoba

untuk mengukur kualitas hidup dari berbagai aspek kehidupan, banyak peneliti yang

mencoba untuk meneliti kualitas hidup dari berbagai aspek. Sedangkan WHO sendiri

telah membuat instrumen alat ukur untuk mengukur kualitas hidup manusia yang

kemudian dikenal dengan nama World Health Organization Quality Of Life

(WHOQOL) serta versi pendeknya yaitu World Health Organization Quality Of Life-

BREF (WHOQOL-BREF). Intrumen WHOQOL-BREF fungsinya untuk mengukur

kualitas hidup manusia dari beberapa domain yaitu fisik, psikologis, hubungan sosial

dan lingkungan. Instrumen ini telah digunakan secara luas, terutama untuk menilai

kualitas hidup seseorang dengan beberapa penyakit tertentu.

Menurut Cohan & Lazarus (dalam Mabsusah,2016) kualitas hidup adalah

tingkatan yang menggambarkan keunggulan seseorang individu yang dapat dinilai

dari kehidupan mereka. Keunggulan individu tersebut biasanya dilihat dari tujuan

hidupnya, kontrol pribadinya, hubungan interpersonal, perkembangan pribadi,

intelektual dan kondisi materi. Sedangkan Ghozali juga mengungkap faktor-faktor

yang mempengaruhi kualitas hidup diantaranya adalah mengenali diri sendiri,

adaptasi, merasakan perhatian orang lain, perasaan kasih dan sayang, bersikap

optimis, mengembangkan sikap empati.
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Kesimpulan yang dapat diambil dari teori yang dikemukakan oleh beberapa

ahli dan makna menurut akar katanya dari kualitas hidup yang sudah di uraikan diatas,

kualitas hidup adalah pandangan individu terhadap tingkatan arti hidupnya yang

sesuai dengan yang diharapkan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor baik itu dari

segi kebebasan dalam berhubungan sosial, psikologis, lingkungan, dan kesehatan

fisik, merasakan perhatian orang lain, perasaan kasih sayang, optimis dan

mengembangkan sikap empati. Kualitas hidup juga dapat diukur dengan

menggunakan beberapa domain dan komponen kehidupan. Komponen tersebut

diantaranya adalah komponen subyektif, obyektif , komponen kepentingan dan bisa

diukur juga dengan menggunakan domain psikologis, kesehatan fisik, lingkungan,

dan kebebasan dalam berhubungan sosial. Keunggulan kualitas hidup juga bisa dilihat

dari tujuan hidupnya, kontrol pribadinya, hubungan interpersonal, dan perkembangan

pribadi, intelektual dan kondisi materinya.

B.2. Dimensi-dimensi Kualitas Hidup
Menurut berbagai sumber penelitian dan pengertian kualitas hidup yang

beragam dari berbagai pendapat teori maka ada berbagai aspek dan dimensi yang

dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya yaitu yang pertama menurut WHO

(1996) terdapat empat dimensi mengenai kualitas hidup, diantaranya sebagai berikut,

WHOQOL Group mendefinisikan domain kualitas hidup (dalam Fitriana, Ambarini,

2012)) terdapat domain-domain yang merupakan bagian penting untuk mengetahui

kualitas hidup individu. Domain-domain tersebut adalah kesehatan fisik, psikologis,

sosial, dan lingkungan. Berikut ini adalah hal-hal yang tercakup dalam 4 domain

tersebut:

1. Domain kesehatan fisik, hal-hal yang terkait di dalamnya meliputi: aktivitas

sehari-hari, ketergantungan pada bahan-bahan medis atau pertolongan medis,

tenaga dan kelelahan, mobilitas, rasa sakit dan ketidaknyamanan, tidur dan

istirahat, serta kapasitas bekerja.
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2. Domain psikologis terkait dengan hal-hal seperti body image dan penampilan;

perasaan-perasaan negatif dan positif; self-esteem ; spiritualitas atau kepercayaan

personal; pikiran; belajar; memori; dan konsentrasi.

3. Domain sosial meliputi hubungan personal, hubungan sosial serta dukungan

sosial dan aktivitas seksual. Dukungan sosial adalah keberadaan, kesediaan,

kepedulian dari orang-orang yang dapat diandalkan, menghargai, dan

menyayangi kita. Dukungan sosial yang diterima seseorang dalam

lingkungannya, baik berupa dorongan semangat, perhatian, penghargaan,

bantuan maupun kasih sayang membuatnya akan memiliki pandangan positif

teradap diri dan lingkungannya.

4. Domain lingkungan berhubungan dengan sumber-sumber finansial; kebebasan,

keamanan dan keselamatan fisik; perawatan kesehatan dan sosial (aksesibilitas

dan kualitas); lingkungan rumah; kesempatan untuk memperoleh informasi dan

belajar keterampilan baru; berpartisipasi dan kesempatan untuk rekreasi atau

memiliki waktu luang; lingkungan fisik (polusi, kebisingan, lalu lintas, iklim);

serta tranportasi.

Sedangkan menurut Felce (1996) aspek-aspek kualitas hidup terdiri dari 6

(enam) dimensi yaitu : (1) kesejahteraan Fisik, (2) kesejahteraan sosial, (3)

kesejahteraan materi, (4) kesejahteraan produktif, (5) kesejahteraan emosional, (6)

kesejahteraan hak atau warga negara.

Aspek kualitas hidup yang lain yang dikemukakan oleh Hagerty et al (2001)

ada 7 (tujuh) dimensi inti : (1) kesehatan, (2) kesejahteraan Material, (3) merasa satu

bagian dari masyarakat setempat, (4) pekerjaan dan aktifitas produktif, (5)

kesejahteraan emosional, (6) hubungan keluarga dan teman-teman, (7) keselamatan

pribadi.

Uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek atau dimensi kulitas

hidup meliputi 4 material yang dibutuhkan oleh manusia sebagai pribadi dan mahluk

sosial yaitu kesehatan fisik, keadaan psikologis, hubungan sosial dan kondisi

lingkungannya.
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Penelitian kali ini akan menggunakan domain kulitas hidup menurut World

Heath Organization Quality 16 of Life Bref version (WHOQoL-BREF) karena sudah

mencakup beberapa aspek kehidupan manusia yang ada pada teori lain yang

dikemukakan oleh para ahli. Dimana menurut WHOQoL-BREF terdapat 4 (empat)

aspek kualitas hidup yaitu kesehatan fisik, keadaan psikologis, hubungan sosial, dan

keadaan lingkungan.

B.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Hidup
Beberapa faktor kualitas hidup juga dikemukakan oleh beberapa teori

diantaranya menurut World Health Organization mendefinisikan kualitas hidup

adalah suatu persepsi individu tentang harkat dan martabatnya didalam konteks

budaya dan sistem nilai dimana individu berada dan berhubungan dengan tujuan dan

target dalam hidupnya. Menurut WHO dalam (Mabsusah, 2016) kualitas hidup diukur

dan dipengaruhi 4 (empat) faktor yaitu :

1. Kesehatan fisik

Kesehatan fisik dapat mempengaruhi individu untuk melakukan kegiatan atau

aktifitas

2. Kesehatan Psikologi

Kesehatan psikologis mengacu pada kekuatan mental individu tersebut yaitu

bagaimana individu bisa menyesuaikan tuntutan dari dalam maupun dari luar

dirinya

3. Hubungan sosial

Hubungan sosial terjadi antara dua individu atau lebih, dimana tingkah laku

individu satu akan saling mempengaruhi tingkah laku individu lainya.

4. Lingkungan

Keterkaitan kualitas hidup individu dengan lingkungannya sangat besar yang

mana berhubungan dengan finansial, kebebasan, keamanan dan keselamatan

fisik; perawatan kesehatan dan sosial (aksesibilitas dan kualitas); lingkungan

rumah; kesempatan untuk memperoleh informasi dan belajar keterampilan
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baru; berpartisipasi dan kesempatan untuk rekreasi atau memiliki waktu luang;

lingkungan fisik (polusi, kebisingan, lalu lintas, iklim); serta tranportasi.

Raebun dan Rootman dalam (Mabsusah,2016) mengemukakan bahwa

terdapat delapan faktor yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang, yaitu:

1. Kontrol, berkaitan dengan kontrol terhadap perilaku yang dilakukan oleh

seseorang, seperti pembahasan terhadap kegiatan untuk menjaga kondisi tubuh.

2. Kesempatan yang potensial, berkaitan dengan seberapa besar seseorang dapat

melihat peluang yang dimilikinya.

3. Keterampilan, berkaian dengan kemampuan seseorang untuk melakukan

keterampilan lain yang mengakibatkan ia dapat mengembangkan dirinya,

seperti mengikuti suatu kegiatan atau kursus tertentu.

4. Sistem dukungan, termasuk didalamnya dukungan yang berasal dari

lingkungan keluarga, masyarakat maupun sarana-sarana fisik seperti tempat

tinggal atau rumah yang layak dan fasilitas-fasilitas yang memadai sehingga

dapat menunjang kehidupan.

5. Kejadian dalam hidup, hal ini terkait dengan tugas perkembangan dan stress

yang diakibatkan oleh tugas tersebut. Kejadian dalam hidup sangat

berhubungan erat dengan tugas perkembangan yang harus dijalani, dan

terkadang kemampuan seseorang untuk menjalani tugas tersebut

mengakibatkan tekanan tersendiri.

6. Sumber daya, terkait dengan kemampuan dan kondisi fisik seseorang. Sumber

daya pada dasarnya adalah apa yang dimiliki oleh seseorang sebagai individu.

7. Perubahan lingkungan, berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada

lingkungan sekitar seperti rusaknya tempat tinggal akibat bencana.

8. Perubahan politik, berkaitan dengan masalah Negara seperti krisi moneter

sehingga menyebabkan orang kehilangan pekerjaan/mata pencaharian.

Faktor-faktor yang mempegaruhi kualitas hidup menurut Moons, Marquet,

Budst, & de Geest (dalam, Salsabila 2012) diantaranya

a. Jenis kelamin
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Kualitas hidup dipengaruhi oleh jenis kelamin, dimana jenis kelamin laki-laki

lebih tinggi kualitas hidupnya dibanding perempuan.

b. Usia

Usia seseorang akan mempengaruhi tingkat kualitas hidup individu dalam

rentang kehidupannya.

c. Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh secara positif pada kualitas hidup

individu, semakin tinggi pendidikan maka akan semakin baik kulitas hidupnya.

d. Pekerjaan

Pekerjaan seseorang yang mapan dan tidak mapan, berstatus pelajar, atau

pekerja, atau tidak punya pekerjaan akan mempengaruhi kualitas hidup

seseorang.

e. Status pernikahan

Antara yang berstatus bercerai atau janda, menikah atau mempunyai pasangan

mempengaruhi kualitas hidup.

Kesimpulan dari teori dari berbagai sumber ahlinya tentang kualitas hidup

maka kualitas hidup dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu faktor

kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Sedangkan dari teori

Raebun dan Rootman faktor yang mempengaruhi kualitas hidup adalah kontrol,

kesempatan yang potensial, ketrampilan, sistem dukungan, kejadian dalam hidup,

sumber daya, dan perubahan lingkungan. Dalam teori Moons, Marquet, Budst, & de

Geest kualitas hidup dipengaruhi oleh jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan, dan

status pernikahan.

Menilik sumber berbagai teori kualitas hidup maka dalam hal ini peneliti akan

melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup tenaga kesehatan

menggunakan standar WHO yaitu kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial dan

lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup menurut WHO telah

mewakili kejadian yang dialami oleh manusia dalam hidupnya.
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B.4. Pengukuran Kualitas Hidup
Para ahli banyak yang telah melakukan pengukuran tentang kualitas hidup

akan tetapi belum mencapai standar dan metoda untuk mengukur nilai kualitas hidup

yang sesuai. Pengukuran kualitas hidup yang telah di buat oleh WHO yang sampai

saat ini lebih banyak dipakai karena telah mengukur dari berbagai sudut pandang

aspek lain yang ada pada kehidupan manusia diantaranya yaitu aspek  spiritual atau

keyakinan,  dan pekerjaan sehingga dengan tambahan aspek tersebut menjadi lebih

lengkap. Secara umum pengukuran kualitas hidup dapat dengan cara kuantitatif

maupun pengukuran kualitatif.

World Health Organization pada tahun 1991 telah melakukan penelitian

untuk mengembangkan alat ukur sebagai instrumen untuk mengukur kualitas hidup.

Instrumen pengukuran kualitas hidup yang dipakai pada skala nasional dan skala antar

budaya dinamai QOL. Kemudian dikembangkan oleh pusat-pusat kesehatan dunia

secara kolaborasi kemudian Instrumen WHOQOL dinamai menjadi WHOQO sampai

saat ini dari sejumlah negara banyak mengadopsi dan diterjemahkan diberbagai

negara untuk melakukan sejumlah penelitian kualitas hidup.

Penelitian kualitas hidup bisa dilakukan secara kuantitatif maupun kualitatif

yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) item. Walaupun termasuk jenis instrumen paling

sedikit dan sederhana tetapi mampu mengukur kualitas hidup dan instrumen ini

mampu menampung aspirasi ukuran ungkapan kualitas kehidupan individu.

Dari beberapa teori yang digunakan oleh para peneliti untuk mengukur

kualitas hidup sepertinya yang paling banyak digunakan adalah memakai standar dari

WHO karena aspek-aspek kehidupan yang digunakan cukup mewakilli hal-hal yang

terjadi dalam kehidupan manusia. Instrumen yang digunakan tersebut di kenal dengan

nama WHOQOL.

B. Stabilitas Emosi
B.1. Pengertian Stabilitas

Stabilitas emosi berasal dari gabungan dua kata yaitu stabilitas yang dalam

kamus besar bahasa indonesia adalah kemantapan, keseimbangan, kata emosi adalah



25

keadaan atau reaksi psikologis dan fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan,

keharuan, kecintaan, keberanian yang bersifat subyektif.

Pengertian lain dari stabilitas emosi menurut kamus psikologi (Reber,2010)

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.

Menurut Thorndike dan Hagen (Chaturvedi, Chander, 2010:2) 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.

Sedangkan menurut Hurlock (2002) stabilitas emosi dipengaruhi kematangan

emosi, sedangkan kematangan emosi adalah suatu kontrol diri yang baik dan dapat

mampu mengekspresikan emosinya dengan tepat sesuai dengan kondisi yang sedang

dihadapinya.

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.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengertian stabilitas emosi menurut

perbendaharaan katanya dan  beberapa teori yang telah diuraikan dapat diartikan

bahwa emosi yang dalam keadaan stabil tidak mudah berubah dan konsisten mampu

untuk menguasai dan mengendalikan emosinya dan apa yang harus diekspresikan

sesuai ketika menghadapi sesuatu hal. Sehingga individu yang mempunyai emosi

yang stabil dapat hidup dengan nyaman dan bahagia

B.2. Ciri-Ciri Stabilitas Emosi
Emosi yang stabil dan emosi yang tidak stabil menurut Morgan dan King

dalam (Surya, 2016) mempunyai beberapa karakteristik diantaranya yaitu :
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(1) Individu yang stabil mempunyai kreatifitas; (2) Produktif; (3) Tidak mudah cemas;

(4) Mandiri; (5) Memiliki semangat yang tinggi, dan (6) Efisien. Sedangkan individu

yang tidak memiliki stabilitas emosi yaitu : (1) Tidak produktif; (2) Mudah cemas dan

tegang; (3) Mudah Frustasi; (4) Kurang hati-hati; (5) Tergantung pada orang lain; (6)

Kurang semangat; dan (7) Kurang efisien.

Menurut Jersild (dalam Fitri, 2017) individu dikatakan mempunyai

kematangan emosi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : (a) Penerimaan diri yang baik

Individu yang memilki kematangan emosi dapat menerima kondisi fisik maupun

psikisnya, baik pribadi maupun secara social, (b) Objektif Individu memandang

kejadian berdasarkan dunia orang lain dan tidak hanya dari sudut pandang pribadi.

Menurut Aderson (dalam Fitri, 2017)) ciri-ciri kematangan emosi, yaitu: (a)

Kasih sayang adalah individu yang memilki rasa kasih sayang, seperti didapatkan dari

orang tua atau keluarga, sehingga dapat diwujudkan secara wajar terhadap orang lain

sesuai dengan norma sosial yang ada, (b) Emosi Terkendali individu, yaitu dapat

mengontol perasaan-perasaan terutama terhadap orang lain, dapat mengendalikan

emosi dan mengekspresikan emosi dengan baik, (c) Emosi Terbuka adalah individu

dapat menerima kritik dan saran orang lain.

Beberapa uraian teori diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri seseorang yang

mempunya kestabilan emosi yang baik adalah ketika orang tersebut mampu untuk

mengelola emosinya ketika menghadapi sesuatu yang baru, lingkungan yang baru

membuatnya tertekan sehingga individu tersebut tidak mudah cemas dan dapat

melakukan sesuatu hal yang produktif dan kreatif . Sehingga bagi tenaga medis yang

sedang menghadapi pandemik COVID-19 diharapkan mempunyai stabilitas emosi

agar dapat menghadapi hidupnya lebih yakin dan bisa optimis dalam menjalankan

tugas dan menjalani aktifitas sehari-hari yang akan membuat hidupnya lebih

berkualitas.
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B.3. Aspek – aspek Stabilitas Emosi
Menurut Schneider (dalam Surya,2016), Kestabilan emosi ditandai dengan

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

emosi, dan kontrol emosi. Aspek-aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut :

a. Adekuasi emosi adalah reaksi dalam emosi yang sesuai dengan rangsang yang

diterimanya, reaksi ini menyangkut isi emosi, atau semacamnya dan kemana

arah emosi itu atau kepada siapa emosi itu tertuju.

b. Kematangan emosi adalah individu yang matang emosinya yang mampu

melaksanakan reaksi emosi sesuai dengan tingkat perkembangan pribadinya.

Contoh pada saat anak kecil menangis, berteriak karena menuntut untuk bisa

dibelikan sepatu itu hal yang wajar, akan tetapi pada saat orang dewasa

menangis dan berteriak ketika minta dibelikan sepatu oleh orang terdekatnya

adalah suatu hal yang tidak wajar.

c. Kontrol Emosi merupakan dasar dari kematangan emosi, adanya kontrol emosi

juga sangat penting dalam penyesuaian diri dan kesehatan mental. Kontrol

emosi itu sendiri adalah pengaturan emosi yang sesuai dengan tuntutan

lingkungan, nilai-nilai, cita-cita, dan prinsip-prinsip dalam kehidupan individu.

Konsep aspek-aspek kestabilan emosi yang disampaikan oleh Ekman &

Friesen (dalam Fadhillah, 2016) disamping aspek-aspek yang dikemukakan oleh para

ahli yang lain, bahwa ada tiga macam emosi yang dikenal dengan display rules, yaitu

adanya tiga macam aturan penggambaran emosi yang terdiri dari :

a. Masking adalah keadaan seseorang yang dapat menyembunyikan atau

menutupi emosi yang dialaminya. Emosi yang dialaminya tidak tercetus keluar

melalui ekspresi kejasmaniannya.

b. Modulasi adalah dimana orang tidak dapat meredam secara tuntas mengenai

gejala kejasmaniannya, tetapi hanya mengurangi saja.

c. Simulasi adalah keadaan dimana orang tidak mengalami suatu emosi, tapi

seolah- olah mengalami emosi dengan menampakkan gejala kejasmanian.
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Sedangkan menurut Hurlock (2002) sendiri aspek stabilitas emosi adalah

kematangan emosi yang ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut terdiri dari :

a. Emosinya dapat diterima secara sosial, menunggu saat yang tepat dan dengan

cara yang bisa diterima oleh orang lain.

b. Berpikir terlebih dahulu sebelum bereaksi secara emosional sehingga tidak

terkesan seperti anak-anak atau orang yang belum matang.

c. Memberikan reaksi emosional yang stabil, tidak mudah berubah-ubah dari satu

emosi atau suasana hati ke suasana hati yang lain

Berdasarkan teori tentang stabilitas emosi yang telah  dipaparkan diatas maka

akan ada berbagai aspek stabilitas emosi sesuai dengan pemdapat teiri yang

dikemukakan oleh para ahlinya. Dapat disimpulkan bahwa aspek kestabilitas emosi

merupakan kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya dalam

kehidupan sehari-harinya bisa menyesuaikan kondisi dimana individu tersebut

berada, pada siapa dan harus bagaimana.

B.4. Faktor-faktor Stabilitas Emosi
Kestabilan emosi di peroleh melalui pengalaman dalam hidup, kemampuan

tersebut melalui sebuah proses. Pencapaian kestabilan emosi pada seseorang ada

beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya menurut Young (1950) yaitu :

(a) Faktor lingkungan, (b) Faktor pengalaman, (c) Faktor individu.

Sedangkan menurut beberapa ahli yang lainya, kematangan emosi dipengaruhi

oleh :

1. Pola asuh orang tua, menurut Golemen (2001) pengalaman berinteraksi dengan

keluarga, bagaimana keluarga memperlakukan seseorang anak akan

mempengaruhi kematangan emosinya.

2. Jenis kelamin, laki-laki mempunyai kematangan emosi yang lebih baik

daripada perempuan (Santrock,2003)

Menurut Hurlock (1997) kematangan emosi dipengaruhi beberapa faktor

diantaranya :

a. Gambaran situasi yang mempengaruhi reaksi emosional
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b. Membicarakan masalah pribadi dengan orang lain

c. Lingkungan sosial yang memberikan kenyamanan

d. Belajar menyalurkan emosi dengan katarsis

e. Kebiasaan memahami emosi dan mengendalikan nafsu

Menurut uraian teori yang telah disebutkan diatas kestabilan emosi adalah

merupakan sebuah proses belajar yang terjadi dalam hidupnya di masa-masa

perkembangannya dan dalam rentang hidupnya. Disamping itu sebuah kemampuan

dalam mengendalikan emosi merupakan kemampuan individu untuk mempunyai rasa

empati, pengertian dan kemampuan dalam memahami terhadap sesuatu hal kejadian

yang ada dalam lingkungannya.

C. Self Efficacy (efikasi diri)
C.1. Pengertian Self Efficacy (efikasi diri)

Pengertian Self Efficacy secara harfiah dalam kamus psikologi (Arthur &

Reber,2010) apabila dilihat dari akar suku katanya terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu

“Self” dan “Efficacy”. Self atau “diri”  itu sendiri dalam bahasa inggris merupakan

awalan dari susunanya, sedangkan dalam bahasa indonesia merupakan sebuah

akhiran. Sifatnya adalah reflektif yaitu mencerminkan dan kembali memantul ke diri

penggunanya apabila digabungkan dengan suku kata lain.  “Efficacy” adalah sebuah

istilah yang digunakan untuk pengalaman kognitif sangat primitif dimana seseorang

mengangsumsikan emosi dan perasaanya dalam upaya bertanggung jawab bagi

munculnya kejadian tertentu di dunia.Selanjutnya dalam serapan bahasa indonesia

“Self Efficacy” di sebut juga dengan Efikasi Diri

Menurut tokoh teori belajar Bandura (Gufron & Risnawati, 2012)

mendefinisikan efikasi diri merupakan keyakinan individu mengenai kemampuan

dirinya dalam melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil

tertentu. Sementara Baron dan Byrne (1991) mengemukakan efikasi diri adalah

evaluasi seseorang atas kemapuan dirinya atau kompetensinya untu melakukan suatu

tugas, mencapai sebuah tujuan, dan mengatasi hambatan hidup.
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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).

Efikasi diri dalam kehidupan sehari-hari 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 kepercayaan diri tumbuh. Efikasi diri,

seperti harga diri, tumbuh bersama pencapaian prestasi (Ghufron&Risnawati,2012).

Efikasi diri menurut Santrock (2007) adalah kepercayaan seseorang atas

kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang

menguntungkan.
Menilik beberapa teori tentang self efficay yang telah diuaraikan, efikasi diri

dapat diartikan merupakan keyakinan diri seseorang atas kemampuanya menghadapi

tantangan dan perubahan yang terjadi dalam lingkunganya sehingga individu tersebut

dapat menyelesaikan tugas-tugas dan pencapaian dalam hidupnya karena individu

merasa yakin atas kemampuan dirinya.

C.2. Ciri-ciri Seseorang Mempunyai Efikasi Diri Tinggi
Seseorang dapat disebut mempunyai efikasi diri tinggi menurut S.P.Robbins,

disebutkan dalam (Gufron & Risnawati, 2012) apabila mempunyai kriteria sebagai

berikut  :

1. Individu tersebut percaya mampu mengubah kejadian disekitarnya

2. Individu dalam situasi yang sulit tidak mudah menyerah

3. Mempunyai motifasi yang tinggi
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Individu yang dikatakan mempunyai efikasi diri tinggi menurut Bandura

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

a. Dapat menangani secara efektif situasi yang mereka hadapi

b. Yakin akan kesuksesan yang dalam menghadapi rintangan

c. Ancaman dianggap sebagai suatu rintangan yang tidak perlu dihindari

d. Gigih dalam berusaha

e. Percaya akan kemampuan yang dimiliki

f. Sedikit menampakkan ragu-ragu

g. Suka mencari situasi baru

Ciri-ciri orang mempunyai efikasi diri tinggi sumber dari Anwar (2009) yaitu:

a. Dapat menangani secara efektif situasi yang mereka hadapi

b. Yakin terhadap kesuksesan dalam mengatasi rintangan

c. Ancaman dianggap sebagai suatu tantangan yang tidak perlu dihindari

d. Gigih dalam berusaha

e. Percaya akan kemampuan yang dimiliki

f. Hanya sedikit menampakkan keragu-raguan

g. Suka mencari situasi baru

Dari teori yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, seseorang dikatakan

mempunyai efikasi diri yang tinggi apabila individu tersebut yakin dengan apa yang

dilakukan dan optimis, bersemangat dan mempunyai motivasi untuk melakukan suatu

hal dan tidak mudah menyerah apabila mengalami kesulitan.

C.3. Dimensi Efikasi diri
Dimensi Efikasi diri menurut Bandura (dalam Ghufron (2012), efikasi diri

setiap individu berbeda-beda, perbedaan tersebut berdasarkan 3 (tiga) dimensi

diantaranya yatu :

a. Dimensi Tingkat (Level)

Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa

mampu untuk melakukannya. Apabila individu dihadapkan pada tugas-tugas

yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi diri individu mungkin
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akan terbatas pada tugas yang mudah, sedang, bahkan paling sulit sesuai

dengan batas kemampuannya untuk memenuhi tuntutan perilaku yang

dibutuhkan pada masing-masing tingkat. Dimensi ini memiliki implikasi

terhadap pemilihan tingkah laku yang akan dicoba atau dihindari. Individu akan

mencoba tingkah laku yang dirasa mampu dilakukannya dan menghindari

tingkah laku yang berada diluar batas kemampuan yang dirasakannya.

b. Dimensi Kekuatan (Strength)

Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau

pengharapan individu mengenai kemampuannya. Pengharapan yang lemah

mudah digoyahkan oleh pengalaman-pengalaman yang tidak

mendukung.Sebaliknya, pengharapan yang mantap mendorong individu tetap

bertahan dalam usahanya meskipun mungkin ditemukan pengalaman yang

kurang menunjang. Dimensi ini berkaitan langsung dengan dimensi level yaitu

semakin tinggi taraf kesulitasn tugas, semakin lemah keyakinan yang dirasakan

untuk menyelesaikannya.

c. Dimensi Generalisasi (Generality)

Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku dimana individu merasa

yakin akan kemampuannya dan bagaimana seseorang mampu

menggeneralisasikan tugas dan pengalaman sebelumnya ketika menghadapi

suatu tugas atau pekerjaan, misalnya apakah ia dapat menjadikan pengalaman

sebagai hambatan atau sebagai kegagalan.

Brown dkk (Manara,2008) merumuskan beberapa indikator efikasi diri

mengacu pada dimensi level, strength, dan generality :

a. Yakin dapat menyelesaikan tugas tertentu.

b. Yakin dapat memotifasi diri untuk melakukan suatu tindakan yang diperlukan

dalam menyelesaikan tugas.

c. Yakin bahwa diri mampu berusaha dengan keras, gigih dan tekun.

d. Yakin bahwa diri mampu bertahan dalam menghadapi hambatan dan kesulitan.
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e. Yakin dapat menyelesaikan tugas yang memiliki range yang luas ataupun

sempit (spesifik).

Berdasarkan uraian teori tentang aspek-aspek efikasi diri diatas, didasarkan

pada dimensi tingkat/level dimana individu bisa memilah tugas-tugas yang sekiranya

mampu dilakukan sesuai dengan kemampuanya. Kemudian pada dimensi

kekuatan/strength disini individu yakin akan kekuatan bahwa dirinya mampu

melakukan hal-hal yang sulit dan tetap akan berusaha walaupun menurutnya sulit.

Sedangkan dimensi yang ke tiga adalah dimensi generalisasy dimana individu merasa

yakin akan kemampuanya apabila dihadapkan pada situasi yang terbatas ataupun

situasi dan aktifitas yang beragam.

C.4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efikasi diri
Effikasi diri seseorang bisa didapatkan, ditingkatkan dan berkurang bisa

melalui salah satu faktor dibawah ini ataupun kombinasi dari beberapa faktor (Feist

& Feist, 2010) :

a. Pengalaman-Pengalaman Tentang Penguasaan (Mastery Experience)

Sumber paling berpengaruh bagi efikasi diri adalah pengalaman pengalaman

tentang penguasaan (Mastery Experience), yaitu performa-performa yang

sudah dilakukan dimasa lalu (Bandura,1997). Secara umum, performa yang

berhasil akan meningkatkan ekspektasi mengenai kemampuan; kegagalan

cenderung akan menurunkan hal tersebut. Pernyataan umum ini mempunyai

enam konsekuensi praktis. Pertama, Individu yang mempunyai performa

berhasil adalah yang bisa mengerjakan tugas yang lebih sulit. Sehingga

kesuksesan kinerja akan membangkitkan efikasi diri dalam menghadapi

kesulitan tugas. Kedua, tugas individu yang di kerjakan sendiri, lebih

membangkitkan efikasi diri dibandingkan dengan kesuksesan tugas yang

dikerjakan dengan bantuan orang lain atau dengan kelompok. Ketiga,

kegagalan atas usaha yang dilakukan dengan gigih akan menurunkan efikasi

diri daripada kegagalan atas usaha yang tidak dilakukan dengan gigih.

Keempat, kegagalan dibawah tekanan emosi yang tinggi tidak terlalu
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merugikan diri dibandingkan kegagalan yang dirasakan pada kondisi maksimal.

Kelima, kegagalan pada saat diperoleh sebelum menguasai sesuatu akan sangat

mempengaruhi efikasi diri daripada kegagalan setelah memperolehnya.

Keenam, kegagalan yang terkadang tidak terlalu mempengaruhi efikasi diri,

terutama pada mereka yang mempunyai ekspetasi yang tinggi terhadap

kesuksesan.

b. Pemodelan sosial (social modeling)

Sumber kedua efikasi diri adalah pemodelan sosial, yaitu pengalaman

pengalaman tak terduga (vicarious experience) yang disediakan orang lain.

efikasi diri meningkat ketika manusia mengamati pencapaian orang lain yang

setara kompetensinya, tetapi menurun ketika melihat kegagalan seorang rekan.

Apabila orang lain tidak setara dengan kita, pemodelan sosial hanya

memberikan efek kecil saja bagi efikasi diri. Secara umum, efek-efek

pemodelan sosial dalam meningkatkan efikasi diri tidak sekuat performa sosial.

Sebaliknya, pemodelan sosial, dapat memiliki efek kuat jika berkaitan dengan

ketidak percayaan diri.

c. Persuasi sosial (social persuasion)

Efikasi diri dapat dikuatkan atau dilemahkan dengan persuasi sosial. Efek dari

sumber ini agak terbatas namun, dalam kondisi yang tepat, persuasi orang lain

dapat meningkatkan atau menurunkan efikasi diri. Kondisi pertama adalah

seseorang harus percaya terhadap sang pembicara, penolakan atau kritik dari

sumber yang dipercaya ini memiliki efek yang lebih kuat pada efikasi diri dari

pada sumber yang tidak dipercaya. Meningkatkan efikasi diri lewat persuasi

sosial akan efektif hanya jika aktifitas yang diperkuat termaktub dalam daftar

perilaku yang diulang-ulang. Bandura berhipotesis bahwa efek sebuah nasihat

bagi efikasi diri berkaitan erat dengan status dan otoritas pemberi nasihat.

Status disini tidak sama dengan otoritas. Sebuah persuasi sosial terbukti lebih

efektif jika berkombinasi dengan keberhasilan performa.
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d. Kondisi fisik dan emosi (fisical and emotional state). Emosi yang kuat dari

seseorang akan mempengaruhi performa, saat seseorang mengalami ketakutan

yang kuat, kecemasan akut, atautingkat stres yang tinggi, kmeungkinan akan

mempengaruhi ekspektasi efikasi yang rendah

Menurut Bandura (1997) faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri

individu diantaranya adalah :

a. Budaya

Budaya mempengaruhi penilaian terhadap efikasi diri yakni melalui unsur nilai

(values), kepercayaan (beliefe), dalam proses pengaturan diri (self regulation

proces), dan juga sebagai konskewensi keyakinan diri.

b. Gender

Menurut penelitian Bandura wanita yang mempunyai peran lebih akan semakin

meningkat self effikasinya dibanding wanita yang hanya sebagai ibu rumah

tangga. Wanita yang mempunyai peran sebagai ibu rumh tangga dan

merangkap sebagai wanita karir keyakinan dirinya akan lebih besar dibanding

laki-laki.

c. Sifat dari tugas yang dihadapi

Tingkat keseulitan tugas yang diberikan oleh individu juga akan mempengaruhi

tingkat efikasi diri. Semakin sulit tugas yang diberikan maka seseorang akan

merasa tidak yakin dengan kemampuannya dalam menyelesaikan tugas

tersebut. Semakin mudah tugas tersebut makan akan meningkatkan efikasi diri

seseorang dalam menyelesaikan tugas tersebut.

d. Intensif Eksternal

Menurut Bandura salah satu faktor yang dapat meningkatkan efikasi diri

seseorang adalah competence continges incentive yaitu insentif yang diberikan

oleh seseorang sebagai penghargaan atas keberhasilannya.

e. Status atau peran individu dalam lingkungan
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Individu yang mempunyai status yang tinggi dalam lingkungan sosial akan

mempunyai derajat kontrol yang lebih besar sehingga akan mempengaruhi

efikasi dirinya yang lebih tinggi

f. Informasi tentang kemampuan diri

Individu akan mempunyai efikasi diri yang baik bilamendapatkan informasi

yang positif tentang dirinya, dan begitu juga sebaliknya.

Ketegangan fisik dalam situasi yang menekan dipandang individu sebagai

tanda ketidakmampuan karena dapat melemahkan performansi kerja individu.

Kesimpulan yang dapat diambil dari faktor –faktor yang mempengaruhi

efikasi diri adalah pengalaman yang pernah dilakukan oleh individu, pemodelan sosial

dengan mengamati pencapaian keberhasilan atau mencontoh pengalaman orang lain

untuk mencapai kesuksesan, persuasi sosial dapat digunakan untuk meningkatkan

efikasi diri yaitu dengan menerima nasihat, motivasi dan sarang orang lain, kondisi

fisik dan emosi apabila mengalami ketegangan akan melemahkan performa individu

untuk mencapai keyakinan diri.

C.5. Fungsi Efikasi diri

Seperti dikutip dari (Andini, 2008) teori self-efficacy menyatakan bahwa

persepsi mengenai kemampuan seseorang akan mempengaruhi pikiran, perasaan,

motivasi, dan tindakannya. Bandura (1995) menjelaskan bahwa ketika perasaan

efficacy telah terbentuk, maka akan sulit untuk berubah. Kepercayaan mengenai

efikasi diri merupakan penentu yang kuat dari tingkah laku. Terdapat beberapa fungsi

dari efikasi diri, yaitu (Bandura, 1986):

a. Untuk menentukan pemilihan tingkah laku. Orang cenderung akan melakukan

tugas tertentu dimana ia merasa memiliki kemampuan yang baik untuk

menyelesaikannya. Jika seseorang memiliki keyakinan diri yang besar bahwa

ia mampu mengerjakan tugas tertentu, maka ia akan lebih memilih

mengerjakan tugas tersebut daripada tugas yang lainnya. Ini menunjukkan

bahwa efikasi diri juga menjadi pendorong timbulnya suatu tingkah laku.
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b. Sebagai penentu besarnya usaha dan daya tahan dalam mengatasi hambatan

atau pengalaman aversif. Bandura (1986) mengatakan bahwa efikasi diri

menentukan berapa lama individu dapat bertahan dalam mengatasi hambatan

dan situasi yang kurang menyenangkan. efikasi diri yang tinggi akan

menurunkan kecemasan yang menghambat penyelesaian tugas, sehingga

mempengaruhi daya tahan individu. Dalam belajar, orang dengan efikasi diri

tinggi cenderung menunjukkan usaha yang lebih keras daripada orang-orang

dengan tingkat efikasi diri yang rendah.

c. Mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosional. Beck (dalam Bandura, 1986)

menyatakan bahwa efikasi diri mempengaruhi pola pikir dan reaksi emosional

individu, baik dalam menghadapi situasi saat ini maupun dalam mengantisipasi

situasi yang akan datang. Orang-orang dengan efikasi diri yang rendah selalu

menganggap dirinya kurang mampu menangani situasi yang dihadapinya.

Dalam mengantisipasi keadaan, mereka juga cenderung mempersepsikan

masalah-masalah yang akan timbul jauh lebih berat daripada yang

sesungguhnya. Collins (dalam Bandura, 1986) menyatakan bahwa efikasi diri

yang dipersepsikan membentuk cara berpikir kausal seseorang. Dalam mencari

pemecahan masalah yang rumit, individu dengan efikasi diri yang tinggi akan

mempersepsikan dirinya sebagai orang yang berkompetensi tinggi. Ia akan

merasa tertantang jika dihadapkan pada tugas-tugas dengan derajat kesulitan

dan resiko yang tinggi. Sebaliknya, orang dengan efikasi diri yang rendah akan

menganggap dirinya tidak kompeten dan menganggap kegagalan akibat dari

ketidakmampuannya. Individu seperti ini lebih sering merasa pesimis terhadap

hasil yang akan diperoleh, mudah mengalami stres dan mudah putus asa.

d. Sebagai peramal tingkah laku selanjutnya. Individu dengan efikasi diri tinggi

memiliki minat dan keterlibatan yang tinggi dan lebih baik dengan

lingkungannya. Demikian juga dalam menghadapi tugas, dimana keyakinan

mereka juga tinggi. Mereka tidak mudah putus asa dan menyerah dalam

mengatasi kesulitan dan mereka akan menampilkan usaha yang lebih keras lagi.
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Sebaliknya individu dengan efikasi diri yang rendah cenderung lebih pemalu

dan kurang terlibat dalam tugas yang dihadapi. Selain itu mereka lebih banyak

pasrah dalam menerima hasil dan situasi yang dihadapi daripada berusaha

merubah keadaan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian fungsi efikasi diri diatas adalah

kepercayaan akan efikasi diri merupakan penentu yang kuat dari tingkah laku, sekali

efikasi diri terbentuk maka akan sulit berubah. Fungsi dari efikasi diri diantaranya

adalah sebagai penentu dalam melakukan tugas yang dilakukan yakin dapat

melaksanakan tugas tersebut, memberikan keyakinan pada diri bahwa dirinya

sanggup melaksanakan tugas yang sulit dan mampu bertahan sehingga tidak mudah

cemas, mempunyai efikasi diri yang tinggi maka individu akan mempunyai pola pikir

bahwa dirinya dapat mengatasi rintangan yang dialami sehingga tidak mudah pesimis

dalam hidupnya, mampu meramal tingkah laku selanjutnya dimana dengan keyakinan

dirinya akan membuat individu optimis untuk melakukan usaha selanjutnya dan tidak

mudah putus asa.

D. Tenaga Kesehatan

Pengertian tenaga kesehatan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014

adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki

pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang

untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Penelitian ini menggunakan subyek tenaga kesehatan yang bekerja di rumah

sakit rujukan COVID-19. Jumlah populasi 600 tenaga kesehatan yang bekerja di

rumah sakit rujukan COVID-19. Subyek tenaga kesehatan tersebut dari berbagai

profesi baik tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan yaitu terdiri dari profesi

dokter, psikolog klinis, perawat, bidan, apoteker, asisten apoteker, analis medis,

radiografer, nutrisionis dan dietisin.
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E. Hubungan Stabilitas Emosi dan Efikasi Diri Terhadap Kualitas Hidup Tenaga
Kesehatan di Masa Pandemik Covid-19

Tenaga kesehatan yang saat ini sedang mengalami penurunan stabilitas emosi

dan efikasi dirinya akibat dari perubahan psikologis dalam dirinya. Perubahan

psikologis tersebut terjadi akibat dari pandemik COVID-19. 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  negative  (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.

Penurunan stabilitas emosi dan efikasi diri akan sangat mempengaruhi

terhadap kualitas hidup para tenaga kesehatan. Bagaimana stabilitas emosi bisa

mempengaruhi kualitas hidup tenaga medis hal ini bisa dilihat dari makna stabilitas

emosi itu sendiri. 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 pandemik COVID-19 apabila tenaga

kesehatan mengalami gangguan psikologis akibatnya akan terjadi perubahan 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 menurut Raebun dan Rootman (dalam Mabsusah,2016). Tingkatan
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kualitas hidup seseorang berbeda-beda, menurut WHO tingkatan kualitas hidup

dipengaruhi faktor fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Salah satu faktor yang

mempengaruhi kualitas hidup adalah faktor psikologis, pada teori Felce dan Perry

(dalam Rohmah, 2012) disebutkan bahwa kesejahteraan psikologis meliputi

pengaruh, pemenuhan, stres dan keadaan mental, harga diri, status dan rasa hormat,

keyakinan agama, dan seksualitas. Faktor psikologis akan mempengaruhi dalam segi

fisik, kognitif, maupun dalam kehidupan sosialnya (dikutip dari Damanik dan

Maghfiroh,2017).

Hubungan Efikasi diri dengan kualitas hidup tenaga medis, 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

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 dengan kemampuanya, pasrah, tidak bersemangat,

tidak mampu memotifasi dirinya yang terjadi adalah kualitas hidupnya akan

mengalami hambatan.

Menurut Pender (1996) (dalam Tomey & Alligood, 2006) efikasi diri adalah

keyakinan individu akan kemampuannya untuk mengatur dan melakukan perilaku

yang mendukung kesehatannya berdasarkan pada tujuan dan harapan yang

diinginkannya. Efikasi diri mempengaruhi bagaimana seseorang  berfikir, merasa,

memotivasi diri sendiri dan bertindak.

Beberapa uraian diatas telah menyebutkan hubungan antara stabilitas emosi

dan efikasi diri terhadap kualitas hidup. Sehingga dapat ditarik kesimpulan stabilitas

emosi, efikasi diri mempunyai hubungan dengan kualitas hidup khususnya tenaga

kesehatan dalam menghadapi situasi pandemik COVID-19 terutama di rumah sakit

rujukan COVID-19. Sehingga peneliti ingin melihat apakah stabilitas emosi dan
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efikasi diri tenaga kesehatan pada masa pandemik COVID-19 mempengaruhi

terhadap kualitas hidupnya. Hal ini nantinya akan dapat memberikan informasi bagi

tenaga kesehatan agar bisa mengelola emosinya pada saat menghadapi situasi

perubahan lingkungannya karena pandemik seperti ini.

F. Landasan Pemikiran

Keterangan :

Gambar 1. Bagan Landasan Pemikiran

Kondisi lingkungan
Pandemik COVID-19

Self Efficacy

kualitas hidup

Stabilitas Emosi

Aspek Stabilitas Emosi
1. Adekuasi Emosi
2. Kematangan Emosi
3. Kontrol Emosi

Aspek Self Efficacy
1. Tingkat (level)
2. Kekuatan (strength)
3. Generalisasi (generality)

Tidak
diteliti

diteliti

Aspek-Aspek kualitas hidup :
1. Kesehatan fisik
2. Kesejahteraan Psikologi
3. Hubungan Sosial
4. Hubungan dengan

Lingkungan
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Dunia sedang mengalami pandemik COVID-19 begitu juga halnya yang terjadi

di indonesia, kondisi pandemik seperti ini dapat dikatakan merupakan bencana

lingkungan. Banyak permasalahan yang akan terjadi di pemerintahan dan masyarakat

secara luas. Permasalahan tersebut adalah tidak hanya dalam hal ekonomi, fisik, sosial

akan tetapi juga pada psikologis masyarakat akibat dari dampak pandemik COVID-

19. Terutama dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui sejauh mana dampak

psikologis bagi tenaga kesehatan dari sisi stabilitas emosi, efikasi diri tenaga

kesehatan tersebut mempengaruhi kualitas hidupnya dimasa pandemik COVID-19.

Kondisi stabilitas emosi para tenaga kesehatan apakah ada hubungan dengan

kualitas hidupnya dapat dilihat dari beberapa aspek stabilitas emosi yaitu meliputi

adekuasi emosi, kematangan emosi dan kontrol emosi. Sedangkan aspek efikasi diri

atau keyakinan diri tenaga kesehatan apakah mempengaruhi kualitas hidup tenaga

kesehatan dapat dilihat dari dimensi tingkat (level), kekuatan (strength), dan

generalisasi (generality).

Kualitas hidup tenaga kesehatan adalah sesuatu yang diinginkan atau tidak

diinginkan dalam hidupnya yang sesuai dengan standar atau ukuran dari masing-

masing individu. Kualitas hidup seseorang baik dan buruk ada beberapa aspek yang

mempengaruhi yaitu bagaimana keadaan fisiknya, kesejahteraan psikologis,

hubungan sosialnya, dan hubungan dengan lingkunganya.Oleh karena itu dalam

penelitian ini akan menjawab pertanyaan sejauh mana hubungan stabilitas emosi

terhadap persepsi kualitas hidup tenaga kesehatan dimasa pandemik COVID-19 dan

sejauh mana hubungan efikasi diri terhadap kualitas hidup tenaga kesehatan di masa

pandemik COVID-19.

G. Hipotesis
Berdasarkan teori – teori yang telah diuraikan diatas maka hipotesis yang

diajukan dalam penelitian adalah :

1. Ada hubungan antara stabilitas emosi, efikasi diri terhadap kualitas hidup

dimasa pandemik COVID-19 pada tenaga kesehatan.
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2. Ada hubungan positif antara stabilitas emosi terhadap kualitas hidup dimasa

pandemik COVID-19 pada tenaga kesehatan. Asumsinya makin tinggi

stabilitas emosi maka semakin tinggi pula kualitas hidupnya dan makin

rendah stabilitas emosi maka semakin rendah pula kualitas hidup yang

dimiliki oleh tenaga kesehatan.

3. Ada hubungan positif antara efikasi diri terhadap kualitas hidup dimasa

pandemik COVID-19 pada tenaga kesehatan. Asumsinya makin tinggi efikasi

diri tenaga kesehatan maka semakin tinggi kualitas hidupnya dan begitu juga

sebaliknya apabila semakin rendah efikasi dirinya maka semakin rendah

kualitas hidupnya.
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”


