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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Rumah sakit merupakan bagian dari sarana kesehatan yang diselenggarakan 

oleh pemerintah maupun pihak swasta. Rumah sakit adalah institusi pelayanan 

kesehatan yang memiliki tugas untuk memberikan layanan kesehatan secara 

perorangan maupun paripurna, serta menyediakan fasilitas pelayanan rawat inap, 

rawat jalan dan gawat darurat bagi masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia 

No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit). Saat memberikan pelayanan kesehatan, 

diharapkan rumah sakit mampu memperhatikan fungsi sosial, yaitu menyediakan 

fasilitas kesehatan, memberikan layanan kesehatan dan mengutamakan keselamatan 

pasien tanpa membedakan segmen pasien. Mutu pelayanan yang diberikan kepada 

masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah rumah sakit dalam 

menjalankan fungsinya. Pelayanan dari tenaga medis seperti dokter, perawat dan 

tenaga non medis berkaitan erat dengan mutu pelayanan sebuah rumah sakit. 

 Seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan yang diakui oleh 

Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan disebut dengan 

perawat (Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 tentang 

Keperawatan). Perawat di rumah sakit memiliki standar profesi sebagai upaya 

memenuhi citra kerja sehingga perawat dituntut untuk dapat bersikap profesional, 

termasuk dalam kemampuan intelektual, teknikal dan interpersonal (Nursalam, 2002). 
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Perawat memegang peran yang penting untuk menghasilkan mutu pelayanan 

yang baik kepada pasien. Perawat bertugas memberikan pelayanan yang mengacu 

pada pendekatan biologis-psikologis-sosial-spiritual. Pelayanan yang dilakukan oleh 

perawat terus berlangsung selama 24 jam dalam sehari. Mutu pelayanan yang 

diberikan harus memenuhi standar dan kriteria profesi keperawatan untuk memenuhi 

harapan pasien (Amelia, 2009). 

Pada kenyataannya belum semua layanan keperawatan memenuhi harapan, 

terbukti masih banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap mutu pelayanan 

keperawatan. Sejumlah warga Majalengka mengaku kecewa dan tidak puas dengan 

pelayanan di RSUD Majalengka (Abduh, 2015). Keluhan tersebut menyangkut sikap 

perawat yang sering menunjukkan sikap kasar dan kurang ramah kepada keluarga 

pasien. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan keperawatan masih menjadi hal yang 

perlu terus diperhatikan oleh penyelenggara layanan kesehatan. 

Perawat kesehatan jiwa adalah bagian dari perawat umum, namun khusus 

memberikan layanan keperawatan pada orang yang mengalami gangguan secara 

kejiwaan. Perawat kesehatan jiwa pada umumnya bekerja di rumah sakit jiwa. 

Terdapat perbedaan mendasar antara perawat umum dan perawat kesehatan jiwa. 

Perawat umum lebih memperhatikan kondisi fisik pasien, sementara perawat 

kesehatan jiwa lebih memperhatikan kondisi mental pasien tanpa mengesampingkan 

kondisi fisiknya (Yosep, 2009). 

Perawat memiliki tanggung jawab penuh atas asuhan keperawatan yang 

diberikan kepada pasien sejak pasien masuk ke rumah sakit, menjalani perawatan 
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sampai akhirnya pasien bisa keluar dari rumah sakit. Pemberian asuhan keperawatan 

dilakukan berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Perawat di rumah sakit jiwa 

bertugas untuk melakukan asuhan keperawatan kepada pasien, mulai dari proses 

perencaanaan keperawatan, pelaksanaan, dan evaluasi keberhasilan asuhan 

keperawatan yang telah dilakukan (Asmadi, 2005). Membuat catatan dan laporan 

tindakan keperawatan serta perkembangan dari pasien juga menjadi tanggung jawab 

seorang perawat. Tugas lainnya yang harus dilakukan oleh perawat adalah memberi 

obat, memperhatikan kebutuhan pasien (fisik, mental dan spiritual), melatih pasien 

agar dapat merawat dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, 

mempersiapkan data-data pasien, mengatur alat-alat yang ada di ruang perawatan, 

serta memelihara kenyamanan dan kebersihan ruangan. 

Tugas perawat yang kompleks dan ideal dapat menjadi beban berat dalam 

menjalankan tugas keperawatan. Hal ini dapat mempengaruhi mutu pelayanan 

keperawatan yang diberikan kepada pasien. Perawat merupakan profesi yang 

memiliki karakteristik pekerjaan dengan tuntutan kerja tinggi dan menekan (Sarafino, 

2008). Perawat memiliki jadwal kerja yang ketat dan dituntut untuk selalu siap kerja. 

Perawat memiliki tanggungjawab atas kesehatan dan keselamatan pasien. Pekerjaan 

yang dijalani oleh perawat tidak terlepas dari gambaran konsekuensi yang harus 

ditanggung jika melakukan kesalahan dalam memberikan layanan keperawatan. 

Faktor lainnya yang mempengaruhi beban kerja perawat adalah menghadapi pasien 

dengan kondisi yang tidak menentu, rata-rata jam layanan keperawatan pada pasien 
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melebihi dari kemampuan seseorang, keinginan untuk berprestasi kerja, tuntutan 

pekerjaan tinggi serta dokumentasi asuhan keperawatan (Munandar, 2001). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Andrian, & 

Marselius (2012) diketahui bahwa faktor keterbatasan jumlah tenaga kerja juga 

mempengaruhi kinerja para perawat. Pada perawat yang bertugas shift pagi-siang 

merasa terbantu dengan adanya bantuan dari perawat yang sedang magang, namun 

pada perawat shift malam merasa kewalahan dengan jumlah perawat yang lebih 

sedikit. Perawat shift malam juga harus menghadapi kondisi pasien yang terkadang 

mengalami gaduh gelisah ditengah malam. Bentuk pelayanan yang relatif monoton 

membuat sebagian perawat di rumah sakit jiwa mengalami kejenuhan dalam bekerja 

dan merasa mereka tidak bisa mengembangkan potensi yang dimiliki. 

Perawat di rumah sakit jiwa juga dihadapkan pada pasien-pasien yang 

mengalami gangguan kejiwaan dengan sikap tidak pasti, kadang diam namun tiba-

tiba bisa berubah menjadi hiperaktif bahkan cenderung agresif. Pasien di rumah sakit 

jiwa lebih memerlukan penanganan khusus. Kondisi pasien pada umumnya sulit 

untuk diajak berkomunikasi dengan baik bahkan cenderung diam, akan tetapi pasien 

tersebut secara tiba-tiba bisa saja berubah menjadi pasien yang sulit untuk 

dikendalikan (Yosep, 2009). Keadaan tersebut menuntut perawat kesehatan jiwa 

untuk mampu mengendalikan diri dan bertindak dengan tepat agar pasien tersebut 

tidak melukai dirinya sendiri atau pasien lain termasuk perawat. Apabila tidak 

mampu mengendalikan diri dan bertindak dengan tepat, maka kondisi tersebut dapat 

menimbulkan stres kerja pada perawat kesehatan jiwa. 
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Seorang perawat tidak bisa terlepas dari stres dalam pekerjaannya. Profesi 

yang berkaitan dengan kesehatan rentan untuk mengalami stres kerja, termasuk 

perawat (Corbett dalam Lailani, 2012). Perawat ditetapkan sebagai profesi yang 

beresiko sangat tinggi terhadap stres (National Institute for Occupational Safety and 

Health dalam Prihatini, 2007). Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengemukakan 

bahwa 50,9% perawat mengalami stres kerja (Prihatini, 2007). Perawat yang 

mengalami stres menyatakan keluhan secara fisik, seperti sering merasa pusing, lelah, 

tidak ada waktu istirahat. Keluhan tersebut dapat muncul dikarenakan beban kerja 

yang terlalu tinggi dan pekerjaan yang menyita waktu. 

Stres merupakan sebuah kondisi yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan 

manusia, termasuk dalam hal pekerjaan. Situasi stres kerja memberikan respon yang 

berbeda bagi tiap orang. Bagi sebagian orang situasi tersebut tidak berarti, namun 

bagi sebagian lainnya situasi stres sangat mereka rasakan dan berkelanjutan dalam 

jangka waktu yang relatif lama. Beban dan tuntutan kerja yang dirasakan berlebihan 

dapat menjadi stressor pada perawat. Selain itu penyebab stres lainnya pada perawat 

dikarenakan kondisi di tempat kerja, upah kerja yang diberikan tidak adil, beban kerja 

yang dirasa kurang, dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait 

layanan kesehatan (Ilmi dalam Prihatini, 2007). 

Melayani pasien dengan gangguan kejiwaan memberikan tekanan kerja yang 

berbeda dengan melayani pasien yang mengalami gangguan kesehatan secara fisik. 

Hal tersebut dikarenakan masalah yang dialami pasien dengan gangguan kejiwaan 

tidak dapat dilihat secara langsung seperti masalah pada gangguan fisik. Mayoritas 
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pasien gangguan kejiwaan tidak mampu menceritakan permasalahan yang 

dihadapinya, terkadang mereka justru menceritakan hal yang berbeda dan kontradiksi 

(Amelia, 2009). 

Tekanan dan beban kerja yang berat serta berlangsung secara terus menerus 

dapat memberikan pengaruh negatif, salah satunya adalah kemungkinan timbulnya 

respon atau perilaku dari perawat yang tidak sesuai dengan standar layanan yang 

semestinya diberikan. Hasil wawancara dengan salah seorang Psikolog di Rumah 

Sakit Jiwa X Surabaya menunjukkan bahwa ketika perawat berada dalam kondisi 

tuntutan kerja yang tinggi, mereka cenderung tidak bisa maksimal dalam melayani 

pasien bahkan cenderung menjadi kurang sabar dalam memberikan layanan kepada 

pasien.  

Setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda dalam menghadapi situasi stres 

dalam kehidupannya. Faktor psikologis dan sosial berhubungan dengan reaksi yang 

ditimbulkan individu dari kondisi stres yang dialaminya. Smet (1994) menyatakan 

bahwa ada beberapa variabel yang mempengaruhi reaksi individu terhadap stres, 

yaitu kondisi individu, karakteristik kepribadian, dan strategi individu untuk 

mengatasi stres yang dialaminya. Faktor lain yang berhubungan dengan reaksi 

individu terhadap stres adalah proses sosial-kognitif, hubungan individu dengan 

lingkungan sosialnya, dukungan sosial yang diterima individu, dan integrasi dalam 

jaringan sosial. 

Setiap perawat memiliki cara masing-masing untuk mengatasi tuntutan dan 

stres kerjanya. Peneliti menduga ada perawat yang meyakini bahwa dirinya mampu 
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beradaptasi dengan tuntutan kerja, namun ada juga yang belum mampu meyakini 

bahwa dirinya bisa beradaptasi dengan tuntutan kerja tersebut sehingga berpengaruh 

pada kualitas layanan mereka. Salah satu faktor yang berhubungan dengan proses 

adaptasi tersebut adalah self-efficacy. Self-efficacy adalah keyakinan yang dimiliki 

individu akan kemampuannya untuk melakukan sesuatu dalam situasi tertentu untuk 

mencapai keberhasilan (Bandura, 1997). Self-efficacy yang dimiliki individu akan 

berpengaruh pada cara individu dalam merasa, berpikir, bertingkah laku, dan 

membuat keputusan dalam hidupnya. Self-efficacy yang rendah akan membuat 

individu cenderung menghindari tugas yang belum pernah ia coba, mudah menyerah 

ketika mereka menghadapi permasalahan, dan cenderung menganggap kegagalan 

sebagai kurangnya kemampuan yang dimilikinya.  

Self-efficacy yang dimiliki individu bersifat spesifik dan kontekstual, 

tergantung pada tugas, situasi dan konteks yang dihadapi. Pada situasi dan tugas 

tertentu seseorang bisa saja memiliki keyakinan yang tinggi akan kemampuannya, 

namun pada situasi dan tugas yang lain belum tentu ia yakin akan kemampuan yang 

dimilikinya (Bandura, 1995).  

Pada umumnya self-efficacy akan menggambarkan keyakinan individu terkait 

situasi atau kemampuan tertentu. Pada konteks perawat keyakinan yang harus 

dimiliki adalah keyakinan akan kemampuannya untuk memenuhi tuntutan dan beban 

kerja, serta mengatasi setiap kesulitan dan permasalahan yang dihadapinya sehingga 

dapat memberikan layanan keperawatan yang baik. Keyakinan tersebut dikenal 

dengan resilience of efficacy. 
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Grotberg (2010) mendefinisikan resilience sebagai kemampuan manusia 

untuk mampu menghadapi, mengatasi, menjadi kuat  dan bertumbuh pada situasi sulit 

yang dialaminya. Individu yang resilience mengetahui cara-cara untuk bangkit dari 

situasi sulit dan membuat situasi tersebut menjadi lebih baik. Mereka dapat 

beradaptasi terhadap perubahan secara terus menerus karena mereka mampu bersikap 

fleksibel, sinergik, berpikir cerdas, kreatif dan mampu belajar dari pengalaman. 

Mereka mampu mengendalikan diri untuk mengatasi setiap kesulitan, tidak menyerah 

ketika dihadapkan pada masalah yang besar, dan tidak mengeluh jika menghadapi 

kondisi yang tidak semestinya terjadi (Siebert, 2005). 

Berdasarkan pada penjelasan di atas, maka resilience of efficacy dapat 

disimpulkan sebagai keyakinan dalam diri individu akan kemampuannya untuk 

menyelesaikan situasi sulit dan tidak menyerah pada masalah. Resilience of efficacy 

yang dimaksud adalah keyakinan dalam diri perawat bahwa dirinya mampu 

menyelesaikan tuntutan kerja dan menghadapi setiap masalah yang dialaminya. 

Perawat kesehatan jiwa diharapkan memiliki keyakinan akan kemampuan yang 

dimilikinya (resilience of efficacy) sehingga mampu membuatnya bertahan dan 

menyelesaikan tuntutan kerjanya yang berbeda dengan perawat pada umumnya.   

Resilience of efficacy yang dimiliki seseorang tidak terjadi secara begitu saja, 

ada beberapa hal yang menjadi sumbernya. Menurut Bandura (1997), self-efficacy 

pada seseorang bersumber dari empat hal, yaitu pengalaman keberhasilan masa lalu 

(mastery experience), pengalaman orang lain (vicarious experience), persuasi verbal 

(verbal persuasion), dan keadaan fisik dan psikologis (physiological and affective 
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states). Salah satu variabel yang diduga berhubungan dengan self efficacy pada 

seseorang adalah dukungan sosial.  

Perawat yang memiliki beban kerja yang kompleks membutuhkan dukungan 

sosial untuk menumbuhkan keyakinan akan kemampuan dirinya (self-efficacy) dan 

mampu menjadi individu yang resilien. Winnubst & Schabracq (dalam Soeharto, 

2012) mendefinisikan dukungan sosial sebagai kesediaan orang-orang di sekitar 

individu untuk memberikan informasi, bantuan atau materi sehingga menimbulkan 

perasaan diperhatikan, dicintai dan membantu individu untuk berhasil dalam 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Individu yang memiliki dukungan 

sosial tinggi dapat lebih berhasil mengatasi stres dibanding dengan individu yang 

kurang memperoleh dukungan sosial (Taylor, dalam Putri 2011).  

Dukungan sosial dapat diberikan secara emosional maupun informasional. 

Dukungan secara emosional dapat diberikan kepada individu melalui persuasi verbal 

(verbal persuasion) berupa perhatian, pujian, empati, dorongan positif sehingga 

meningkatkan kepercayaan diri dan kenyamanan pada diri individu (physiological 

and affective states). 

 Dukungan secara informasional dapat diberikan kepada individu berupa 

informasi, saran, rekomendasi, dan rencana untuk membantu seseorang mengatasi 

masalah yang dihadapinya. Informasi dapat diberikan oleh orang-orang yang berada 

di sekitar individu, bisa saja orang yang pernah memiliki masalah sama seperti yang 

dialami individu dan dia berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut. Informasi 

berupa pengalaman keberhasilan tersebut dapat menciptakan kesempatan bagi 
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individu untuk belajar dari pengalaman keberhasilan orang lain (vicarious 

experience).  

Dukungan sosial yang diterima oleh individu akan mendorong individu untuk 

mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Keberhasilan individu dalam 

mengatasi stres dan situasi sulit yang dialaminya akan menjadi sebuah pengalaman 

keberhasilan (mastery experience) sehingga dapat meningkatkan resilience of efficacy 

yang dimilikinya.  

Dukungan sosial bersumber dari orang-orang yang ada di sekitar individu. 

Menurut Sarafino (2008), pemberi dukungan menjadi faktor yang mempengaruhi 

dukungan sosial bagi individu. Penelitian ini berfokus pada dukungan sosial yang 

diperoleh perawat kesehatan jiwa dari atasan dan teman kerja. Dukungan sosial yang 

paling efektif bagi individu yang memiliki banyak tuntutan kerja adalah dukungan 

sosial yang berasal dari atasan atau dari teman kerja (Lailani, 2012). Hal tersebut 

dikarenakan individu akan lebih mudah untuk mendapatkan informasi dan bantuan 

yang relevan dengan situasi yang sedang dihadapinya.  

Dukungan sosial yang diperoleh individu di tempat kerja dapat mengurangi 

perasaan negatif terhadap pekerjaannya (Septiari & Wintriarsi, 2014). Berkurangnya 

perasaan negatif dapat membuat individu merasa lebih nyaman secara emosional 

sehingga akan mempengaruhi keyakinan dalam menjalankan tugasnya. Dukungan 

sosial di tempat kerja dapat diperoleh dari atasan dan teman kerja. 

Dukungan atasan merupakan salah satu sumber dukungan sosial yang 

diberikan dalam bentuk dukungan informasional maupun emosional kepada 
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karyawan agar dapat menyeimbangkan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan 

pribadinya (Baral & Bhargava dalam Septiari & Wintriarsi, 2014). Adanya dukungan 

yang diberikan oleh atasan dapat meringankan berbagai ketegangan di tempat kerja, 

sehingga memungkinkan untuk meningkatkan kepercayaan diri karyawan dalam 

beraktivitas. Menurunnya ketegangan di tempat kerja dan meningkatnya kepercayaan 

diri perawat diharapkan mampu meningkatkan keyakinan dalam diri perawat bahwa 

dirinya bisa mengatasi tuntutan dan kesulitan di tempat kerjanya. 

Dukungan sosial dari teman kerja akan membantu individu dalam 

menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dukungan teman 

kerja merupakan dukungan secara informasional maupun emosional yang diberikan 

kepada individu agar dapat menyelesaikan pekerjaannya secara lebih efektif dan 

mampu mengatasi situasi kerja yang menimbulkan tekanan (Goerge dalam 

Almasitoh, 2011). Dukungan sosial dari teman kerja mampu membuat individu 

mengurangi tekanan yang dialaminya karena mereka memiliki pemahaman yang 

sama terhadap stressor di tempat kerja. Informasi yang diterima membuat individu 

mengetahui hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang dialaminya. 

Apabila berhasil mengatasi kesulitan tersebut maka akan timbul pengalaman 

keberhasilan dari individu yang dapat meningkatkan keyakinan akan kemampuan 

yang dimilikinya untuk mengatasi situasi sulit berikutnya. 

Beberapa penelitian terkait dukungan sosial dan self-efficacy telah dilakukan. 

Sebuah penelitian yang dilakukan Lailani (2012), menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan antara self-efficacy dan dukungan sosial terhadap burnout pada perawat. 
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Self-efficacy dan dukungan sosial pada perawat berhubungan negatif yang signifikan 

dengan burnout. Semakin tinggi self-efficacy dan dukungan sosial yang pada perawat, 

maka semakin rendah burnout yang dialaminya (Lailani, 2012). Penelitian yang 

dilakukan oleh Kim, Tsuda, Youngshin, Kim, & Horiuchi (2009), menunjukkan 

adanya pengaruh langsung dan positif antara dukungan sosial dan resilience of 

efficacy terhadap manajeman stres, serta dapat mengurangi efek negatif gejala stres 

pada mahasiswa di Korea dan Jepang. Oleh karena itu, peneliti bermaksud meneliti 

hubungan antara dukungan atasan dan teman kerja dengan resilience of efficacy pada 

perawat di Rumah Sakit Jiwa X Surabaya. Penelitian ini dilakukan karena terbatasnya 

penelitian yang membahas hubungan antara dukungan atasan dan teman kerja dengan 

resilience of efficacy pada perawat di rumah sakit jiwa. Selain itu, penelitian juga 

dilakukan karena peneliti menduga bahwa terdapat dinamika dalam hubungan antara 

dukungan atasan dan teman kerja yang dimiliki oleh perawat dengan resilience of 

efficacy yang berbeda dari penelitian sebelumnya.  

Penelitian ini berfokus pada variabel dukungan atasan dan teman kerja untuk 

melihat hubungan antara dukungan sosial yang didapat dengan keyakinan diri 

perawat untuk bisa melewati tekanan dan tuntutan kerja yang dimilikinya. Penelitian 

ini juga akan melihat variabel dukungan sosial mana yang lebih kuat berhubungan 

dengan resilience of efficacy pada perawat, dukungan sosial yang bersumber dari 

atasan atau dukungan sosial yang bersumber dari teman kerja. Penentuan variabel 

dukungan sosial yang paling kuat berhubungan dengan resilience of efficacy pada 

perawat dilakukan dengan mengendalikan salah satu variabel dukungan sosial.  
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Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat resilience of efficacy juga 

mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan oleh perawat. Perawat dapat 

memberikan pelayanan yang berkualitas ketika memiliki kesejahteraan secara 

psikologis, sehingga kesejahteraan psikologis perawat menjadi hal yang perlu 

diperhatikan. Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi mengenai 

variabel yang berhubungan dengan resilience of efficacy pada perawat. Adanya 

resilience of efficacy pada perawat ketika menjalankan tugasnya diharapkan akan 

memberikan kontribusi lebih baik bagi perawat dalam memberikan pelayanan. Oleh 

karena itu, peneliti bermaksud meneliti hubungan antara dukungan atasan dan teman 

kerja dengan resilience of efficacy pada perawat di Rumah Sakit Jiwa X Surabaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a. Apakah ada hubungan antara dukungan atasan dan teman kerja secara bersama-

sama dengan resilience of efficacy pada perawat di Rumah Sakit Jiwa X 

Surabaya? 

b. Apakah ada hubungan antara dukungan atasan dan resilience of efficacy dengan  

mengendalikan dukungan teman kerja pada perawat di Rumah Sakit Jiwa X 

Surabaya? 

c. Apakah ada hubungan antara dukungan teman kerja dan resilience of efficacy 

dengan mengendalikan dukungan atasan pada perawat di Rumah Sakit Jiwa X 

Surabaya? 

 



14 

 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan atasan dan 

teman kerja secara bersama-sama dengan resilience of efficacy pada perawat di 

Rumah Sakit Jiwa X Surabaya. 

b. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan atasan dan 

resilience of efficacy dengan mengendalikan dukungan teman kerja pada perawat 

di Rumah Sakit Jiwa X Surabaya. 

c. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan teman kerja 

dan resilience of efficacy dengan mengendalikan dukungan atasan pada perawat 

di Rumah Sakit Jiwa X Surabaya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan terhadap 

perkembangan ilmu psikologi, khususnya Psikologi Sosial terkait dukungan sosial, 

Psikologi Kesehatan dan Psikologi Positif terkait resilience of efficacy. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi perawat: 

Memberikan informasi terkait variabel yang berhubungan dengan resilience of 

efficacy pada perawat, sehingga dapat menjadi acuan untuk membantu individu 

meningkatkan keyakinan akan kemampuannya dalam menjalani tugas-tugasnya 

sebagai perawat. 
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2. Bagi atasan dan teman kerja perawat: 

Memberikan informasi terkait variabel yang berhubungan dengan resilience of 

efficacy pada perawat. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi 

orang di sekitar individu untuk menolong individu dalam meningkatkan 

keyakinan akan kemampuannya dalam menjalani tugas-tugasnya sebagai perawat. 

3. Bagi rumah sakit: 

Memberikan informasi terkait variabel yang berhubungan dengan resilience of 

efficacy pada perawat sehingga dapat menjadi acuan untuk membuat kebijakan 

dalam meningkatkan keyakinan diri akan kemampuan perawat dalam 

menjalankan tugasnya yang akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang 

diberikan.  


