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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Stres kerja

a. Pengertian stess

Stres berasal dari bahasa latin stingere, pada abad XVII

digunakan untuk menggambarkan kesulitan, penderitan dan

kemalangan seseorang. Stres adalah ketegangan atau tekanan terhadap

emosional yang dialami oleh seseorang yang sedang menghadapi

tuntutan yang sangat besar, hambatan-hambatan, dan adanya

kesempatan yang sangat penting sehingga dapat mempengaruhi emosi,

pikiran, dan kondisi fisik seseorang.27

Stres adalah segala sesuatu dimana tuntutan non spesifik

mengharuskan seorang untuk berespon atau melakukan tindakan, baik

repon fisiologis maupun respon psikologis.28 Stres merupakan

keadaan dimana seseorang mengalami ketegangan karena adanya

kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya.

Stres merupakan respon dari diri seseorang terhadap tantangan

fisik maupun mental yang datang dari dalam maupun luar dirinya.

Menurut Hardjana, dalam Stres merupakan keadaan dan kondisi yang

tercipta bila transaksi seseorang yang mengalami stres dan hal yang

dianggap mendatangkan stres membuat orang yang bersangkutan
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melihat ketidaksepadanan antara keadaan atau kondisi dan sistem

sumber daya biologis, psikologis, dan sosial yang ada padanya.29, 30

Stres adalah proses transaksional yang melibatkan individu dan

lingkungannya. Situasi yang menuntut seseorang untuk tidak

menyadari sumber daya dalam mengatasi tekanan yang dialami.31

b. Stres kerja

Stres kerja merupakan keseluruhan proses dimana karyawan

bertemu dengan tuntutan, fisik, kognitif, dan reaksi emosional

terhadap tuntutan. Tuntutan disebut sebagai stres, sedangkan hasil,

atau reaksi stres disebut sebagai strain. Berbagai stres kerja telah

banyak diteliti, termasuk beban kerja, konflik peran, ambiguitas peran,

kendala organisasi, konflik interpersonal, dan tekanan waktu.32

Lingkungan kerja berpotensi sebagai stressor dalam bekerja.

Stressor kerja merupakan kondisi pekerjaan yang dipersepsikan oleh

karyawan sebagai suatu tuntutan dan dapat menimbulan stres kerja.

Apabila karyawan tersebut sanggup mengatasi stressor kerja tersebut

dan tidak ada gangguan fungsi organ tubuh, maka dapat disimpulkan

bahwa karyawan tersebut tidak mengalami stres. Tetapi sebaliknya

bila ternyata karyawan tersebut mengalami gangguan pada satu atau

lebih fungsi organ tubuh yang mengakibatkan seseorang tidak lagi

dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, maka ia disebut distres.33

Stres kerja merupakan kombinasi antara sumber-sumber stres

pada pekerjaan (internal stressor), karakteristik individual, dan
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external stressor. Stres kerja dapat diartikan sebagai sumber atau

stressor kerja yang menyebabkan reaksi terhadap individu berupa

reaksi fisiologis, psikologis dan perilaku. Stres kerja dapat

diekspresikan sebagai: sikap pesimis, tidak puas, produktivitas rendah,

dan sering absen.33

c. Tingkat stres

Setiap orang memiliki persepsi dan respon yang berbeda

terhadap adanya stres. Persepsi seseorang didasarkan pada keyakinan

dan norma, pengalaman dan gaya hidup, lingkungan, keluarga,

pengalaman mengalami stres dan mekanisme koping. Seseorang akan

mengalami gangguan atau tidak, tergantung pada persepsi orang yang

bersangkutan terhadap peristiwa yang dialaminya (stressor). Dengan

demikian reaksi terhadap stres dipengaruhi oleh bagaimana pikiran

dan tubuh individu mempersepsi suatu peristiwa. Penilaian kognitif

bersifat individual differences, maksudnya adalah berbeda pada setiap

individu. Perbedaan ini disebabkan oleh persepsi dan respon yang

berbeda terhadap stressor yang sama. Penilaian kognitif itu, bisa

mengubah cara pandang seseorang terhadap stres. Dimana cara

pandang terhadap stres diubah bentuk menjadi cara pandang yang

bersifat positif terhadap diri dalam menghadapi situasi yang

disebabkan oleh stressor. Sehingga respon tersebut dapat

menghasilkan outcome yang lebih baik bagi seseorang. Tingkatan

dalam stres menjadi tiga bagian, antara lain:
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1) Stres ringan

Stres ringan merupakan stressor yang sering dialami setiap orang

secara teratur, seperti kemacetan lalu lintas dan kritikan dari

teman maupun atasan. Kondisi stres ringan berlangsung selama

beberapa menit sampai beberapa jam. Stressor tidak dapat

menimbulkan risiko terjadinya penyakit. Akan tetapi jika stres

ringan tersebut terjadi dalam jumlah yang banyak dan dalam

waktu yang singkat maka akan menimbulkan gejala somatic suatu

penyakit.28

2) Stres sedang

Stres sedang akan lebih lama dialami oleh seseorang yang

menderitanya yaitu selama beberapa jam sampai beberapa hari.

Beberapa hal yang dapat menjadi stressor dalam stres sedang

antara lain perselisihan dengan teman kerja dan keluarga yang

sakit.28

3) Stres berat

Stres berat merupakan kondisi stress kronis yang belangsung

lama, durasi stres berat mulai beberapa minggu sampai beberapa

tahun. Stressor yang dapat menimbulkan stres barat seperti

perselisihan dalam rumah tangga, kesulitan keuangan yang

berkepanjangan, serta penyakit kronis. Semakin tinggi durasi dan

frekuensi situasi stres yang dialami, maka akan semakin tinggi

pula risiko kesehatan yang akan ditimbulkan.28
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Tingkat stres adalah hasil penilaian terhadap berat ringannya

stres yang dialami seseorang. Tingkatan stres ini bisa diukur dengan

banyak skala. Antaranya adalah dengan menggunakan Depression

Anxiety Stres Scale 42 (DASS 42). Tingkatan stres pada instrumen ini

berupa normal, ringan, sedang, berat, sangat berat. Psychometric

Properties of The Depression Anxiety Stres Scale 42 (DASS) terdiri

dari 42 item, mencakup 3 subvariabel, yaitu fisik, emosi/psikologis,

dan perilaku. Jumlah skor dari pernyataan item tersebut, memiliki

makna 0-29 (normal); 30-59 (ringan); 60-89 (sedang); 90-119 (berat);

>120 (Sangat berat).34, 35

The Depression Anxiety Stres Scale (DASS) adalah seperangkat

skala subjektif yang dibentuk untuk mengukur status emosional

negatif dari depresi, kecemasan dan stres. DASS 42 dibentuk tidak

hanya untuk mengukur secara konvensional mengenai status

emosional, tetapi untuk proses yang lebih lanjut untuk pemahaman,

pengertian, dan pengukuran yang berlaku di manapun dari status

emosional, secara bermakna digambarkan sebagai stres. DASS dapat

digunakan oleh kelompok atau individu untuk tujuan penelitian.34, 35

d. Faktor yang mempengaruhi stres kerja

Faktor yang mempengaruhi stres kerja perawat antara lain:

usia, pendidikan terakhir, status perkawinan, masa kerja dan beban

kerja.3
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1) Usia

Usia perawat tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan

stres kerja yang dialami, akan tetapi memiliki hubungan yang

bermakna dengan kejadian depresi (rdepression = -0,112, p-

value<0,05) dan keinginan untuk meninggalkan pekerjaan

(turnover intention) (rintention to leave = -0,157, p-value<0,01).3

Penelitian Suska (2011) menunjukkan bahwa usia memiliki

hubungan bermakna dengan stres kerja perawat shift malam (p-

value 0,027).36

2) Pendidikan terakhir

Penelitian Chiang (2012) menunjukkan bahwa pendidikan

perawat memiliki hubungan positif yang bermakna dengan stres

kerja yang dialami (r = 0,128, p < 0,05).3

3) Status perkawinan

Status perkawinan memiliki hubungan yang bermakna dengan

stres kerja perawat (r = 0,205, p-value<0,01). Perawat yang sudah

menikah memiliki risiko untuk mengalami stres lebih tinggi

daripada perawat yang belum menikah.3

4) Masa kerja

Masa kerja perawat memiliki hubungan yang bermakna dengan

stres kerja yang dialami oleh perawat. Penelitian Chiang (2012)

menunjukkan bahwa semakin lama masa kerja perawat maka
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semakin rendah tingkat stres kerja yang dialami (r = -0,212, p-

value <0,001).3

Penelitian Suska (2011) menunjukkan bahwa masa kerja (p-value

0,012) yang memiliki hubungan yang lebih bermakna dengan

stres kerja perawat shift malam.36

5) Beban kerja

Berdasarkan hasil penelitian Hariyono (2012) diketahui bahwa

beban kerja mempunyai hubungan yang bermakna dengan

kelelahan kerja (p-value<0,05). Kelelahan kerja perawat erat

kaitannya dengan stres kerja. Beban kerja yang tinggi dapat

menyebabkan perawat mengalami kelelahan atau kejenuhan. Hal

ini akan berdampak pada penurunan kualitas pelayanan

keperawatan yang dilakukan oleh perawat.7

Penelitian Kasmarani (2012) menunjukkan bahwa tidak ada

hubungan beban kerja fisik (p-value=0,322) dan ada pengaruh

beban kerja mental (p-value =0,048) terhadap stres kerja

perawat.37

e. Faktor penyebab stres kerja

Semua aspek dalam pekerjaan dapat menjadi faktor pencetus

terjadinya stres. Tenaga kerja sendiri yang menentukan sejauh mana

situasi yang dihadapi dianggap sebagai situasi stres atau tidak.

Interaksi yang dilakukan oleh tenaga kerja didalam pekerjaan

dipengaruhi oleh hasil interaksi di tempat lain, seperti di rumah, dalam
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lingkungan kelompok dan sebagainya. Stressor yang menyebabkan

seseorang tidak dapat melaksanakan pekerjaan dengan optimal atau

yang menyebabkan seseorang jatuh sakit, tidak hanya datang dari satu

macam pencetus stres saja tetapi dari beberapa pencetus stres. Karena

sebagian besar waktu manusia adalah bekerja, maka lingkungan

pekerjaan mempunyai pengaruh yang besar sebagai stressor bagi para

pekerja.38

Stressor yang sering dialami oleh petugas kesehatan antara lain

kerja shift, jam kerja yang panjang, konlik peran, dan terpaparnya

petugas kesehatan oleh infeksi dan substansi bahaya lainnya yang ada

di rumah sakit. Beberapa penelitian tentang stres kerja perawat telah

dilakukan berhubungan dengan beban kerja perawat yang berlebih

(work overload), tuntutan durasi tugas yang cepat, kurangnya

dukungan sosial dalam bekerja (dukungan supervisor, kepala perawat

dan managerial keperawatan yang lebih tinggi), terpapar penyakit,

kecelakaan kerja, dan komunikasi dengan pasien yang sulit.38

Beberapa faktor yang menyebabkan stres kerja perawat yang

bekerja di rumah sakit yaitu: (1) menghadapi kematian pasien, (2)

adanya konflik dengan dokter, (3) kurangnya persiapan dalam

menghadapi kebutuhan emosional pasien dan keluarga, (4) kurangnya

dukungan terhadap perawat, (5) konflik dengan perawat yang lain dan

supervisor, (6) beban kerja berlebihan dan (7) ketentuan

pengobatan.12, 39, 40
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1) Menghadapi kematian pasien

Persepsi peserta tentang frekuensi kesulitan perawat dalam

menghadapi pasien yang kesakitan, sekarat dan kematian.40

2) Konflik dengan dokter

Persepsi perawat tentang frekuensi konflik dengan dokter dan

konflik tentang perawatan medis yang tepat.40

3) Kurangnya Persiapan dalam menghadapi kebutuhan pasien dan

keluarga

Perawat merasa tidak cukup siap untuk melaksanakan peran

dalam menangani pertanyaan-pertanyaan sulit dan dalam

penyediaan perawatan emosional untuk pasien dan keluarga.40

4) Kurangnya dukungan terhadap perawat

Persepsi perawat tentang dukungan yang tersedia dalam

pengaturan klinis yang mendukung pelaksanaan tugas

keperawatan.40

5) Konflik dengan perawat lain

Frekuensi perawat merasa memiliki perselisihan dengan tenaga

perawat, perawat senior dan kesulitan bekerja dengan perawat.40

6) Beban kerja

Beban kerja perawat merupakan persepsi perawat tentang terlalu

banyaknya tugas non-keperawatan dan tekanan waktu dalam

pemberian asuhan keperawatan dan dukungan emosional kepada

pasien dan keluarga.40
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7) Ketentuan pengobatan

Perawat merasa bahwa informasi mengenai pengobatan yang

diberikan kepada pasien dirasa tidak memadai, tidak sesuai dan

ketidakpastian mengenai penggunaan peralatan medis.40

Faktor yang dapat menyebabkan stres kerja meliputi kombinasi

dari: (1) faktor stres kerja yang bersumber pada pekerjaan, (2) Faktor

stres kerja yang bersumber pada karakteristik individu dan (3) Faktor

stres kerja yang bersumber di luar organisasi. Faktor-faktor penyebab

stres kerja tersebut terdiri beberapa bagian yang nampak dalam cara

berfikir dan perilaku individu yang mengalami stres tersebut.41

1) Faktor stres yang bersumber pada pekerjaan

a) Sumber intrinsik pada pekerjaan

Tuntutan fisik dan tuntutan tugas merupakan penyebab

stres yang merupakan sumber intrinsik pada pekerjaan.

Tuntutan fisik meliputi: bising, vibrasi dan hygiene. Sedangkan

tuntutan tugas mencakup: kerja shift/kerja malam, beban kerja,

kondisi kerja yang sedikit menggunakan aktifitas fisik, waktu

kerja yang menekan, dan penghayatan dari risiko dan bahaya.

42

b) Peran dalam organisasi

Tenaga kerja bekerja sesuai dengan peran masing-

masing dalam organisasi, artinya setiap tenaga kerja

mempunyai uraian tugas yang harus dilakukan sesuai dengan
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aturan-aturan yang ada. Akan tetapi tenaga kerja kadang tidak

berhasil untuk melaksanakan perannya tanpa menimbulkan

masalah.42 Disfungsi peran merupakan salah satu pembangkit

stres, meliputi peran yang ambigu atau tidak jelas, konflik

peran, tanggung jawab, konflik batasan reorganisasi (conflicts

reorganization boundaries) baik secara internal maupun

eksternal.41

c) Perkembangan karir

Perkembangan karir meliputi promosi ke jenjang yang

lebih tinggi maupun penurunan tingkat, kurangnya tingkat

keamanan kerja, hambatan perkembangan karir. Promosi juga

dapat menjadi sumber dari stres, jika promosi tersebut

dirasakan sebagai perubahan drastis yang mendadak.41

Pengembangan karir merupakan pembangkit stres potensial

yang mencakup ketidakpastian pekerjaan, promosi yang

berlebih dan promosi yang kurang.42

d) Hubungan interpersonal di tempat kerja

Hubungan interpersonal di tempat kerja meliputi

hubungan interpersonal dengan pimpinan, tim kerja (dokter,

perawat, petugas kesehatan lain, pasien dan keluarga) atau

dengan bawahan. Hubungan interpersonal yang buruk atau

adanya konflik interpersonal merupakan salah satu penyebab

terjadinya stres kerja pada perawat.38, 41 Hubungan sosial
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antara individu satu dengan yang lain diharapkan dapat

menurunkan risiko terjadinya stres kerja dan kesehatan yang

lebih baik.42

e) Pengawasan atasan

Adanya supervisi merupakan hal yang penting dalam

pelaksanaan tugas karyawan agar sesuai dengan tujuan

organisasi. Kurangnya kontrol dalam tugas (supervisi) dari

atasan (supervisor, karu atau manager keperawatan yang lebih

tinggi) dapat menjadi salah satu penyebab dan memicu

terjadinya stres kerja bagi perawat.38

2) Faktor stres kerja yang bersumber pada individu

Interaksi situasi dengan individu akan menghasilkan reaksi

terhadap stres, yang meliputi ciri kepribadian yang khusus dan

perilaku berdasarkan sikap, kebutuhan, nilai-nilai, pengalaman

masa lalu, keadaan kehidupan dan kemampuan (intelegensia,

pendidikan, pelatihan, pembelajaran). Faktor dari dalam diri

individu berfungsi sebagai faktor pengubah antara rangsang dari

lingkungan dengan individu. Faktor pengubah tersebut yang

menentukan bagaimana individu bereaksi terhadap pembangkit

stres potensial. Faktor penyebab terjadinya stres kerja yang

berumber pada karakteristik individu antara lain: (a) Tingkat

kecemasan, (b) Toleransi terhadap hal yang ambigu/tidak jelas,

(c) Pola tingkah laku tipe A.41
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Pola tingkah laku tipe A dapat dideskripsikan sebagai

orang yang memiliki derajat dan intensitas tinggi dalam ambisi,

dorongan pencapaian (achievement) dan pengakuan (recognition),

kebersaingan (competitiveness) dan keaagresifan. Orang tipe A

cenderung untuk bekerja berlebih, tidak memperhatikan waktu

kerja, dan sering menelantarkan aspek lain kehidupanya seperti

keluarga, kegiatan waktu luang dan rekreasi. Namun sebaliknya

individu yang memiliki pola perilaku tipe B dideskripsikan

sebagai orang yang easy-going dan santai. Terbebas dari rasa

mendesak atau terburu-buru.42

3) Faktor stres kerja yang bersumber pada individu di luar organisasi

Faktor penyebab stres ini meliputi segala unsur kehidupan

yang memungkinkan untuk berinteraksi dengan kehidupan kerja

di dalam satu organisasi, dengan demikian dapat memberikan

tekanan pada individu. Masalah yang terjadi di dalam keluarga

individu, adanya peristiwa yang dianggap krisis dalam kehidupan

individu, kesulitan keuangan, prinsip individu dan prinsip

organisasi yang bertentangan, tuntutan keluarga dan tuntutan

perusahaan yang berbeda dapat menjadi tekanan pada individu

dalam pekerjaannya, begitu pula sebaliknya stres dalam pekerjaan

juga akan berdampak negatif pada kehidupan keluarga dan

pribadi individu.41, 42
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f. Stressor pada perawat baru

Perawat pemula mengalami masa transisi dari siswa menjadi

perawat yang tidak mudah karena masa transisi merupakan waktu

yang penuh dengan stres. Perawat pemula berfokus pada hidup dan

berkembang sebagai perawat dalam tuntutan sistem perawatan

kesehatan. Masa transisi ini merupakan periode kritis, dimana perawat

pemula meletakkan dasar untuk mengembangkan praktek,

memperluas pengetahuan, dan memajukan keahlian klinis.

Pengalaman stres perawat pemula dapat berasal dari berbagai sumber

dan dapat menyebabkan tahun pertama bekerja menjadi menakutkan.

Stres ini dapat dikategorikan sebagai stressor eksternal, yang

berhubungan dengan organisasi dan sistem perawatan kesehatan, dan

stressor internal atau pribadi, yang didasarkan pada faktor individu.12

2. Perawat Baru

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi

keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh

Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.4

Perawat baru adalah perawat lulusan baru yang memasuki lingkungan

kerja setelah melalui proses rekrutmen dalam suatu instansi pelayanan

kesehatan. Perawat baru adalah perawat yang mengalami pengalaman

baru yang sebelumnya belum dialami. Perawat baru ketika memasuki
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lingkungan kerja baru akan mengalami berbagai tantangan yang banyak

dan beragam.5

Perawat baru mengalami ketakutan dan kesulitan dalam

beradaptasi dengan lingkungan kerja hal ini sebagai reality shock. Reality

shock terjadi sebagai akibat adanya konflik antara harapan lulusan baru

terhadap peran dalam keperawatan dengan kenyataan peran

sesungguhnya.10 Masa transisi perawat baru mengidentifikasi adanya

kesenjangan antara teori yang diterima pada saat sekolah dengan praktek

di rumah sakit yang mengakibatkan perawat baru mengalami reality

shock. Perawat baru dituntut untuk bertanggung jawab dan tuntutan

beban kerja perawat. Perawat baru menemukan praktik keperawatan

menjadi kegiatan rutinitas dan berorientasi pada tugas saja dan

bertentangan dengan ide dalam melaksanakan asuhan keperawatan.

Perawat baru kecewa dengan persepsi hubungan perawat-dokter yang

membuat perawat menjadi bawahan, tidak mampu membuat keputusan

klinis dan hanya diharapkan untuk menjalankan perintah dokter.8

Transisi shock yang dialami oleh lulusan baru terjadi dalam tahap

pertama transisi peran profesional. Tahap transisi peran profesional

untuk lulusan baru mencerminkan proses non-linear yang bergerak

melalui perkembangan dan profesionalisme perawat baru. Pengalaman

transisi dipengaruhi oleh perkembangan dan pengalaman, dan konteks

situasional yang dapat menumbuhkan harapan tentang peran dan

tanggung jawab profesional, etos kerja dan budaya.11 Shock transition
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muncul sebagai pengalaman dari peran perawat baru. Perawat baru harus

mengidentifikasi pengalaman pembelajaran tentang cara berhubungan

dengan orang lain, peran yang harus dilakukan, tanggung jawab,

pengetahuan dan kinerja yang diperoleh dalam lingkungan akademik

yang juga dibutuhkan dalam pelaksanaan praktek profesional perawat.11,

43

Masa Shock Transition yang dialami oleh perawat baru membuat

perawat baru tampak tidak siap pada awal transisi yang menghabiskan

energi dan waktu pribadi dan mengembangkan konsep profesional untuk

mengantisipasi beberapa penyesuaian dengan situasi kerja profesional.

Dukungan bagi perawat baru sangat diperlukan, seperti: pengalaman

kerja yang positif, lingkungan kerja yang kondusif, tugas yang jelas

tetapi mudah dicapai, ekstensi peran dan tanggung jawab, aktualisasi

peran profesional, pengakuan terhadap pengetahuan perawat baru.11, 43

Penyesuaian pribadi dan profesional perawat baru dalam masa

transisi ini akan berkembang yang paling intens pada 1-4 bulan pertama

postorientation (waktu setelah itu proses orientasi kerja). Pada periode

postorientation ini, perawat akan mengalamai kelelahan, isolasi,

disorientasi, bingung terhadap realitas baru. Sehingga perawat baru dapat

termotivasi untuk keluar dari pekerjaan. Ekspresi pengalaman Shock

transition perawat baru akan ditunjukkan secara emosional, fisik,

perkembangan sosial budaya, dan intelektual.11, 43
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Masa transisi dari mahasiswa ke perawat merupakan masa

kecemasan dan ketidakpastian bagi perawat baru. Berbagai macam upaya

dibuat untuk mengelola masa transisi perawat baru agar lebih efektif.

Pengalaman transisi untuk lulusan baru memasuki praktek profesional

merupakan proses penyesuaian terhadap perubahan peran pribadi dan

profesional pada awal seseorang memasuki karir keperawatan. Meskipun

tidak eksplisit, periode waktu selama transisi awal untuk praktek

profesional dalam keperawatan umumnya diduga terjadi meliputi 12

bulan pertama setelah lulus sampai menjadi perawat.43

Rumah sakit mulai memperbaiki metode yang digunakan dalam

program orientasi perawat baru untuk mengurangi shock akibat

memasuki dunia nyata keperawatan. Beberapa rumah sakit membuat

masa orientasi yang lebih lama untuk lulusan baru yang berlangsung

mulai dari satu sampai enam bulan. Orientasi yang berkelanjutan atau

pelatihan ini berbeda dengan orientasi seperti biasanya selama satu

sampai dua minggu. Selama masa orientasi, perawat baru biasanya

ditugaskan untuk bekerja dengan pendampingan oleh pembimbing dan

secara bertahap mengelola pasien seperti pembimbing tersebut.10

Reality shock yang dialami oleh perawat baru terdiri dari 4 tahap,

yaitu:

a. Fase bulan madu:

Fase bulan madu terjadi pada minggu pertama perawat baru

mulai bekerja. Pada fase ini, perawat akan merasa senang menikmati



29

suasana yang baru yaitu pertama kali mulai bekerja setelah peralihan

dari dunia pendidikan.11 Perawat baru merasakan lingkungan kerja

dan rekan baru dalam sudut pandang yang positif. Fokus pada tahap

ini adalah belajar secara rutin tentang semua unit, diperkenalkan

kepada orang-orang baru, dan mengembangkan keterampilan baru

untuk memberikan perawatan yang baik yang dipercayakan kepada

perawat baru. Peran pembimbing adalah sebagai pengamat dan

pendorong sehingga motivasi perawat baru dalam bekerja akan

meningkat.10, 43

b. Fase shock

Fase shock terjadi kira-kira sebulan setelah memasuki dunia

pekerjaan. Pada fase ini terjadi shock terhadap realita, seringkali

muncul konflik personil yang berat karena perawat menemukan

bahwa banyak nilai di sekolah keperawatan tidak dihargai ditempat

kerja. Perawat baru mulai mengenali ada kelemahan dalam sistem.

Perawat baru mengalami perbedaan dan inkonsistensi dalam

lingkungan kerja. Konflik intra personal terjadi antara harapan di

dunia pendidikan dengan kenyataan di lapangan kerja.43 Pembimbing

sebaiknya menyadari adanya tanda dan gejala fase shock pada transisi

peran; melakukan intervensi dengan mendengarkan keluhan lulusan

baru dan membantu perawat baru menghadapi dunia yang

sesungguhnya. Pembimbing memberikan dukungan emosional kepada

perawat baru serta menjadi tempat bertanya dan konsultasi jika
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menemukan kesulitan, membangun kesempatan untuk berbagi dan

memperjelas nilai dan sikap mengenai peran keperawatan pada

program orientasi, dengan demikian perawat baru diharapkan dapat

melalui fase shock terhadap realita. Peran pembimbing adalah sebagai

role model, nara sumber dan pendorong.10, 11, 43

c. Fase Pemulihan

Perawat baru mulai melihat keseimbangan antara apa yang

bekerja dengan baik dan apa yang perlu perbaikan. Perawat baru mulai

membangun harapan yang konsisten untuk semua rekan kerja.43

Selama fase pemulihan, perawat baru menyadari bahwa setiap perawat

memiliki pengalaman praktek masing-masing dan dapat digunakan

sebagai pedoman untuk menjadi perawat yang diinginkan. Setelah

perawat baru mengubah pandangan terhadap perawat lain, maka rasa

humor dan perasaan yang baik tentang keperawatan akan kembali.11

d. Fase Resolusi

Fase resolusi merupakan fase terakhir yang akan dilalui oleh

perawat baru, dimana perawat baru akan berusaha menyeimbangkan

pendidikan yang diterimanya dengan dunia kerja. Pada fase ini

perawat baru telah menemukan jati dirinya sebagai perawat. Perawat

baru memiliki kesempatan untuk mendefinisikan ingin menjadi

perawat seperti apa.43 Pada fase ini perawat baru dapat

mempertimbangkan untuk mengadopsi nilai-nilai dan keyakinan yang
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kurang baik yang didapatkan dari rekan kerja. Fase ini terjadi dalam

waktu lebih kurang satu tahun.10, 11

Lama periode setiap fase tergantung pada individu perawat baru

dalam menjalani fase-fase tersebut dan bagaimana perawat baru

beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan yang baru. Salah satu cara yang

dapat digunakan dalam membantu perawat baru dalam proses adaptasi

adalah orientasi. Metode yang dapat digunakan dalam orientasi ini adalah

mentoring.

3. Mentoring

a. Pengertian Mentoring

Mentoring merupakan hubungan yang unik antara mentor dan

mentee dengan tujuan menyampaikan pengetahuan dan keterampilan

dari mentor kepada mentee. Dalam hubungan mentoring ini, mentor

memandu mentee sekaligus menciptakan lingkungan yang mendukung

dan memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan mentee.12

Mentoring adalah proses umpan balik yang terus menerus dan

dinamis antara dua individu untuk membangun hubungan antara

individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, informasi, dan

dengan fokus pada pengembangan profesional dan pribadi.44, 45

Mentor adalah orang yang bijaksana dan terpercaya yang

membimbing, melindungi, dan mempromosikan karier anak didik atau

mentee.46 Mentor memberikan moral, dan kadang-kadang keuangan,
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dukungan untuk mentee, dan membantu mentee menemukan bakat dan

mewujudkan impian mentee.45

Perbedaan antara mentoring dengan precepting dapat dilihat

dari beberapa karakteristik, antara lain fokus, tujuan, konteks belajar,

hubungan, konten, peserta, evaluasi, dan pembayaran.47

1) Fokus

Kegiatan precepting berfokus pada pengembangan pengalaman

atau kompetensi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Preceptor mengajarkan keterampilan baru, mengamati dan

membantu perawat baru mencapai keterampilan tersebut.

Sedangkan kegiatan mentoring tidak berfokus pada satu

kompetensi tertentu. Fokus kegiatan disesuaikan dengan

kebutuhan dan hal yang diperlukan oleh peserta untuk beradaptasi

atau mencapai tujuan.47, 48

2) Tujuan

Tujuan precepting adalah untuk memastikan kompetensi dengan

seperangkat keterampilan sehingga pelayanan yang disampaikan

kepada pasien terjamin keamanannya. Tujuan akhir kegiatan

precepting dapat didefinisikan dengan jelas beserta tahapan

pencapaiannya, misalnya perawat ingin menguasai kompetensi

tertentu. Kegiatan precepting harus dilakukan secara profesional.

Kegiatan mentoring dapat dilakukan secara profesional maupun

pribadi. Tujuan mentoring adalah untuk mendorong, mendukung
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dan membimbing perawat sehingga perawat akan terus tumbuh

secara pribadi dan profesional. Tujuan kegiatan mentoring dapat

didefinisikan dari waktu ke waktu atau dapat disesuaikan dengan

kebutuhan dan perkembangan mentee.47, 48

3) Konteks belajar

Kegiatan precepting dilakukan di tempat kerja sesuai dengan

kompetensi yang akan dicapai. Kegiatan mentoring dapat

dilakukan di tempat kerja atau secara formal, di tempat pertemuan

mentor dan mentee (on the spot), maupun di tempat pendidikan

atau kelas.47

4) Hubungan / interaksi

Interaksi antara preceptor dan preceptee dilakukan sesuai dengan

kontrak waktu yang sudah disepakati. Durasi dan batas waktu

pertemuan antara preceptor dan preceptee sudah ditetapkan di

awal kontrak (misalnya satu minggu, dua minggu, satu bulan).

Precepting melibatkan komitmen waktu yang intens dan memiliki

hasil yang jelas. Hubungan precepting resmi berakhir dengan

selesainya orientasi. Sedangkan hubungan dalam mentoring

dilakukan secara berkelanjutan selama waktu yang tidak terbatas

atau disesuaikan dengan pencapaian. Hubungan mentoring

berlangsung lebih lama yaitu beberapa bulan sampai beberapa

tahun.47, 48
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5) Konten

Konten pembelajaran dalam precepting disesuaikan dengan

keterampilan tertentu dan cara pelaksanaan di tempat kerja.

Konten pembelajaran dalam mentoring adalah cara beradaptasi

sesuai gaya dan bakat mentee untuk melaksanakan kegiatan di

tempat kerja. Mentor menawarkan diri untuk mendengarkan dan

tidak menghakimi mentee. Konten pembelajaran disesuaikan

dengan kebutuhan dan keinginan mentee. Mentor membantu cara

bersosialisasi, komunikasi, tujuan karir dan pemecahan masalah.

Melalui pengalaman dan keahlian mentee sendiri, mentor dapat

membantu mentee menentukan langkah yang harus diambil.47, 48

6) Peserta

Peserta program precepting diidentifikasi sebagai pelajar yang

berpengalaman yang ingin meningkatkan kemampuan atau

kompetensi. Peserta program mentoring merupakan pelajar yang

terampil atau bawahan yang membutuhkan bimbingan dalam

beradaptasi atau menyesuaikan diri.47

7) Evaluasi

Evaluasi keberhasilan program precepting dilakukan dengan

menguji keterampilan yang telah dipelajari menggunakan alat

ukur sesuai standar operasional prosedur. Preceptor mengamati

preceptee dan mengevaluasi kompetensi dalam melakukan

tindakan secara mandiri. Evaluasi keberhasilan program
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mentoring dilakukan dengan memantau kinerja mentee di tempat

kerja.47, 48

8) Biaya

Pembiayaan pelaksanaan program precepting bervariasi.

Preceptee yang berasal dari luar institusi melakukan pembayaran

biaya pelaksanaan program precepting. Pembiayaan program

mentoring dilakukan oleh institusi atau bersifat gratis.47

b. Manfaat Mentoring

Program mentoring mempunyai manfaat bagi mentee, mentor maupun

bagi organisasi, antara lain:

1) Manfaat bagi mentee

Hubungan mentoring yang efektif telah terbukti menjadi

dasar untuk belajar, meningkatkan kepercayaan diri dan

kemampuan untuk mengelola peran baru perawat pemula. Selain

memfasilitasi pengembangan pengetahuan dan keterampilan

mentee, hubungan mentoring yang baik juga dapat menciptakan

lingkungan kerja yang positif yang mendorong pembelajaran dan

retensi pekerjaan secara keseluruhan. Mentor memainkan peran

penting dalam proses orientasi mentee dan memperkenalkan

mentee dengan tim beserta peran masing-masing. Sehingga

mentee lebih siap untuk melalui masa transisi perawat baru.

Perawat baru menjadi lebih nyaman di dalam pekerjaan karena
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sudah tahu staf dan bagaimana fungsi organisasi dan merasa

seperti bagian dari tim kesehatan.12

Keuntungan program mentoring lebih banyak dirasakan

oleh mentee dalam proses belajar. Penelitian yang dilakukan oleh

Kram menemukan bahwa mentoring memberikan manfaat bagi

perkembangan karir dan psikososial mentee.49 Manfaat yang

bermakna dapat diperoleh oleh perawat yang mendapatkan

mentoring, seperti berkurangnya stres dan konflik kerja pada

perawat, meningkatnya kepuasan kerja dan karir sehingga dapat

menurunkan turnover intention. Hasil ini didapatkan dari semua

program mentoring baik formal maupun informal dibandingkan

dengan yang tidak mendapatkan program mentoring.49

Manfaat mentoring tidak terbatas pada: kreativitas

tambahan, kemajuan karir, peningkatan pengetahuan dan

keterampilan, pengembangan bakat yang diketahui dan yang

belum ditemukan, pengembangan etika pribadi, dan pembentukan

persahabatan. Mentor juga dapat menampilkan keyakinan tanpa

syarat pada diri mentee, mengekspresikan ide-ide secara bebas,

dan menjunjung tinggi harapan. Manfaat ini dapat meningkatkan

harga diri, konsep diri, dan kepercayaan diri mentee dan dapat

menginspirasi perawat pemula untuk mencapai potensi penuh

dalam karir profesional keperawatan.23, 45
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2) Manfaat bagi mentor

Hubungan mentoring yang efektif memiliki manfaat yang

pasti untuk perawat pemula, namun perawat ahli yang menjadi

mentor juga mendapatkan banyak keuntungan dari hubungan

mentoring tersebut. Mentor dalam menghabiskan waktu dengan

seorang mentee mendorong mentor untuk mengingat perasaan

selama tahun pertama bekerja dan cara melalui transisi peran,

sehingga mentor dapat berhubungan dengan mentee. Pengalaman

mentoring memberi mentor kesempatan untuk mengajar dan

belajar. Mentor juga merasa terdorong untuk tetap up to date pada

keterampilan klinis dan pengetahuan untuk memastikan bahwa

kinerja yang dilakukan berdasarkan evidence base practice karena

mentor menawarkan dukungan klinis untuk para mentee. Selain

itu, mentor akan memiliki kepuasan kerja yang lebih besar karena

telah mampu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan

mentee sambil belajar untuk berkontribusi pada profesi

keperawatan.12

Mentor mengembangkan persahabatan yang baik dengan

mentee, yang mengarah ke kualitas yang lebih besar dari

kehidupan. Mentor berkontribusi dalam meningkatkan kepuasan,

yang dapat mengakibatkan meningkatnya kepercayaan dan rasa

kesejahteraan mentee. Melalui mentee, mentor menjadi memiliki

energi baru yang segar dan rasa ingin tahu, dan memiliki cara
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baru dalam memandang sesuatu. Dengan bantuan mentee, mentor

dapat menjadi energi sendiri, revitalisasi karir mentor dan

menerima rangsangan kreatifitas dari mentee. Selain itu, mentee

sering berkolaborasi dengan mentor untuk meningkatkan

produktivitas kerja dan kesuksesan di masa depan.45

3) Manfaat bagi organisasi

Organisasi perawatan kesehatan juga menuai keuntungan

dari hubungan mentoring yang efektif. Program mentoring dapat

berdampak pada kepuasan kerja karyawan dan sebagai retensi

perawat. Mentoring dapat mendorong lingkungan kerja yang

positif dengan menghasilkan perawat yang puas dengan karir.

Memfasilitasi pengembangan mentor yang dapat secara efektif

mengajar dan berbagi pengetahuan dengan perawat pemula yang

berharga bagi organisasi karena mempromosikan perekrutan dan

retensi lulusan baru. Mentoring menciptakan lingkungan kerja

yang berisi kerja sama tim dan pendidikan berkelanjutan. Jadi,

dengan mengembangkan budaya mentoring, sebuah organisasi

perawatan kesehatan mendapatkan manfaat dalam pengelolaan

sumber daya, retensi, dan perekrutan perawat, karena

menciptakan lingkungan belajar yang memberikan kontribusi

terhadap pertumbuhan individu dan organisasi. Organisasi juga

dapat memanfaatkan program mentoring untuk membuat sikap
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kerja yang positif dan mempertahankan staf, menghasilkan

penghematan biaya yang cukup besar.12, 23

Hubungan mentoring berpotensi untuk memberikan

keuntungan bagi mentee di berbagai bidang penting. Jean Rhodes

telah mengusulkan sebuah model yang menggambarkan proses dan

faktor utama untuk memahami dampak dari hubungan mentoring pada

mentee.50

Mentorship
Relationship

Mutual
Trust

Empathy

Cognitive
Development

Social
Emotional

Development

Identity
Development

Positive
Outcomes

Interpersonal history, social competencies, developmental stage, duration of
mentoring relationship, program practices, family and community context

Moderators

Parental-Peer
Relationships

Mediator

Gambar 2.1. Model of youth mentoring50

Model ini menunjukkan bahwa hubungan mentoring yang

berkualitas tinggi memberikan dampak pada hasil akademik, perilaku,
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dan psikologis melalui tiga domain yang saling terkait dari

perkembangan remaja: pengembangan sosioemosional, perkembangan

kognitif, dan perkembangan identitas. Domain-domain ini saling

mempengaruhi satu sama lain, sehingga perbaikan dalam satu domain

bisa memfasilitasi perbaikan di dua domain lainnya. Selain itu,

manfaat sosioemosional mentoring diasumsikan menyebabkan

perbaikan dalam hubungan orangtua dan teman sebaya, yang pada

gilirannya mempengaruhi hasil positif dalam berbagai bidang

lainnya.50

c. Jenis Mentoring

Mentoring secara terstruktur dibedakan menjadi mentoring

formal dan informal. Mentoring formal beorientasi pada tujuan,

dibangun oleh organisasi. Mentoring formal lebih berfokus pada

tujuan organisasi daripada tujuan psikososial.51 Organisasi

menggunakan Mentoring formal untuk menjaga standar, seperti

orientasi pegawai baru dan peningkatan karir. Mentoring formal

bergantung pada mentor, perencanaan sampai tujuan ditentukan oleh

mentor. Mentoring formal lebih dihargai oleh organisasi. Pengakuan

dari organisasi lebih sering terjadi dibandingkan dengan mentoring

informal.51

Mentoring informal merupakan mentoring secara spontan,

dengan rentang waktu sesuai dengan kebutuhan mentee dan tidak

memerlukan persiapan untuk proses mentoring. Mentoring informal
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tidak memerlukan kontrak secara formal dan tidak sesuai dengan

tujuan organisasi. Mentoring informal terjadi secara sukarela, dan

hubungan yang terbentuk berdasarkan rasa percaya antara mentor dan

mentee. Informal mentoring dapat meningkatkan kepuasan kerja dan

motivasi.51

Berdasarkan bentuk dan metode pelaksanaannya, mentoring

dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain: mentoring tradisional,

e-mentoring, peer mentoring, mentoring, dan mentoring tim.44

1) Mentoring Tradisional (Traditional Face-to-Face Mentoring)

Mentoring tradisional merupakan proses interaksi dan

tatap muka komunikasi antara orang yang lebih senior atau

berpengalaman (mentor) dan yunior (mentee) yang memerlukan

bimbingan dan bantuan. Mentoring tradisional dilakukan sebagai

kegiatan tatap muka atau pertemuan yang telah diatur dan

dilaksanakan di suatu tempat yang nyaman untuk mentor dan

mentee. Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran dua arah di

mana akan terjadi hubungan pribadi dan timbal balik yang

dibentuk melalui saling tukar ide dan sudut pandang.45, 52

Satu mentor mendapatkan satu mentee, dan disebut dengan

mentoring eksklusif. Pertemuan untuk kegiatan dengan mentee

dapat terjadi dimana saja, seperti di tempat kerja, di tempat

rekreasi di mana saja sesuai dengan kesepakatan dengan mentee.

Fokus pertemuan berbasis pada pengembangan karakter, karir,



42

sosial, dan kemampuan kerja. Mentee terkadang menentukan

fokus pertemuan yang ingin dicapai. Mentor bertemu mentee satu

jam per minggu dan dilakukan minimal satu tahun. Mentee lebih

merasa puas dengan tipe tradisional mentoring karena semua

kebutuhan mentee dapat terfasilitasi sepenuhnya oleh mentor.53

2) E-mentoring

Proses kegiatan mentoring yang menggunakan

kecanggihan teknologi. Mentor dan mentee mengadakan

komunikasi melalui email, theleconference dengan mentor sesuai

dengan kesepakatan mentor dan mentee. Tipe mentoring ini

terjadi apabila mentor dan mentee terpisah jarak untuk beberapa

waktu. Mentoring tipe ini sesuai untuk memberikan mentoring

kepada mentee yang terlalu sibuk untuk melakukan mentoring

dengan cara yang lebih tradisional. 51, 53

E-mentoring memiliki kelemahan, yaitu media yang

digunakan untuk e-mentoring seperti email tidak memiliki isyarat

terkait dengan komunikasi yang tepat seperti ekspresi wajah,

postur, indikator status sosial dan isyarat vokal lainnya.

kelemahan ini pada gilirannya akan berdampak negatif pada

komunikasi dan pembelajaran yang dilakukan. Salah satu cara

untuk mengatasi kurangnya komunikasi langsung adalah dengan

membagi e-mentoring menjadi pertemuan secara elektronik dan

pertemuan secara langsung. Oleh karena itu sistem e-mentoring
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tidak harus dilihat sebagai pengganti mentoring tradisional,

melainkan untuk melengkapi dan memperpanjang.54, 55

3) Peer mentoring

Jenis mentoring ini menempatkan mentee untuk

mendapatkan mentor yang berasal dari teman sendiri atau teman

satu kelompok mentoring. Peer mentoring dilaksanakan apabila

mentor (pembimbing) berhalangan hadir dalam pertemuan rutin

dengan mentee. Mentor (pembimbing) memilih salah satu dari

mentee yang dianggap mampu untuk memfasilitasi dan

berkomunikasi secara baik dan menggantikannya untuk

memimpin pertemuan dengan mentee. Sebelum pertemuan

dilaksanakan, mentee yang ditunjuk untuk menggantikan mentor

mendapatkan penjelasan tentang apa yang akan disampaikan pada

kegiatan mentoring.51

Peer mentoring juga menempatkan teman kerja sebagai

mentor. Seorang mentor yang berasal dari teman kerja membantu

mentee belajar tentang posisi mentee saat ini. Peer mentor

merupakan seseorang yang memiliki tanggung jawab pekerjaan

yang sama seperti mentee, tetapi yang telah memiliki pengalaman

sedikit lebih banyak, atau seseorang satu tingkat di atas mentee.52

4) Group Mentoring

Group mentoring merupakan proses mentoring secara

berkelompok yang dipimpin oleh seorang mentor dengan jumlah
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mentee yang diharapkan kurang dari 8 orang. Mentor dan mentee

menentukan jadwal untuk pertemuan secara teratur setiap

minggunya kurang lebih satu jam. Interaksi dalam pertemuan

mentor-mentee dipandu oleh mentor. Mentoring jenis ini lebih

formal, dan fokus kegiatan berbasis pada tujuan dari organisasi.52

5) Mentoring tim

Tim mentoring merupakan metode mentoring yang

melibatkan beberapa ahli sebagai mentor, yang merupakan

pengembangan dari group mentoring. Tim mentoring dilakukan

apabila mentee ingin menguasai beberapa keahlian yang dikuasai

oleh beberapa mentor. Satu kelompok mentee diampu oleh

beberapa mentor. Apabila keahlian yang ingin dikuasai oleh

mentee sudah tercapai, maka mentee akan kembali lagi ke bentuk

semula yaitu mentoring.52

d. Komponen Utama Mentoring

Individu yang memiliki mentor pada umumnya lebih puas

dengan pekerjaan dan karir, dan juga lebih sering menerima promosi

dan kompensasi. Program mentoring terdiri dari empat bagian utama:

mendukung psikologis dan emosional mentee, menetapkan tujuan dan

memilih jalur karier, memajukan pengetahuan akademis di bidang

yang dipilih, dan menjadi panutan.45
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1) Mendukung psikologis dan emosional mentee

Dukungan psikologis dan emosional oleh mentor dengan

cara secara aktif mendengarkan dan pengertian terhadap mentee,

menangani ketidak pastian dan ketakutan mentee, dan

memberikan dukungan dalam membangun rasa percaya diri

mentee. Hal ini juga termasuk memperhatikan ide-ide mentee,

pikiran, pertanyaan, dan membangun kepercayaan dan hubungan

pribadi dengan mentee. Hal ini penting agar mentee memiliki

minat yang tulus dalam prestasi dan kesuksesan mentee.45

2) Menetapkan tujuan dan memilih jalur karir

Dukungan dalam menetapkan tujuan dan memilih jalur

karir dapat dilakukan dengan membahas dan memberikan saran

kepada mentee tentang jalur karir yang dipilih nya. Kekuatan dan

kelemahan mentee dinilai dan dipertimbangkan sebelum

menetapkan tujuan akademik dan karir. Seorang mentor harus

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk memberikan

saran terbaik. Mentor harus memberikan saran dan penjelasan

rinci dari yang tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang harus

dihindari mentee dalam mengembangkan karir.45

3) Memajukan pengetahuan akademis

Upaya memajukan pengetahuan akademis di bidang yang

dipilih meliputi kegiatan memberikan pengetahuan dan

keterampilan akademik kepada mentee dalam bentuk klasikal dan
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dalam bentuk lifelearning. Mengevaluasidan menguji

kemampuan akademis mentee merupakan upaya dalam membantu

memperoleh keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Hal

ini juga termasuk merekomendasikan mentee, mencalonkannya

untuk mendapatkan penghargaan dan promosi, dan membahas

prestasi mentee.45

4) Menjadi panutan

Seorang mentee perlu memiliki kesempatan untuk

mengamati mentor dalam interaksi dengan para profesional lain di

lapangan. Menjadi panutan bagi mentee yang akan digunakan

sebagai panduan dan sebagai contoh untuk mentee dalam

melaksanakan kegiatan, membahas tidak hanya keberhasilan dan

prestasi mentor, tetapi juga bagaimana kesalahan dan kegagalan

ditangani. Selain itu, penting untuk memahami bagaimana mentor

menangani tuntutan profesional dan masalah pribadi pribadi.

Dengan sharing tentang hal tersebut akan meningkatkan

hubungan antara mentor dengan mentee.45

e. Fase hubungan mentoring

Fase hubungan dalam mentoring terdiri atas tiga fase, antara

lain: fase inisiasi, fase pelaksanaan (kerja), dan fase terminasi.

1) Fase inisiasi

Fase inisiasi berfokus pada identifikasi kesamaan karakteristik

antara individu mentor dan mentee, kemampuan atau pengakuan
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nilai-nilai yang dianut. Fase inisiasi bertujuan untuk menyamakan

persepsi antara mentor dan mentee dan untuk mengidentifikasi

kemampuan mentee. Mentor dan mentee harus berkomitmen

untuk melaksanakan program mentoring sampai selesai. Hal yang

perlu diperhatikan dalam fase ini adalah keterbatasan mentor dan

kemampuan mentee.56

2) Fase pelaksanaan (kerja)

Fase kerja berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan dalam

pencapaian program mentoring. Fase kerja terdiri dari beberapa

sesi pertemuan mentoring. Hubungan saling percaya antara

mentor dan mentee mulai terbentuk sejalan dengan perkembangan

fase ini. Mentee secara bertahap menjadi lebih mandiri dan

terkadang tidak mengharapkan bantuan. Selanjutnya, mentee

dengan segala pemahaman barunya menjadi seorang yang ingin

mencoba dan mengambil resiko yang terus dipantau serta

didukung. Kegiatan pada fase kerja meliputi kegiatan berlatih dan

simulasi dari mentee serta penerapan langsung dari apa yang telah

dipelajari selama program mentoring. Akhir fase kerja ditandai

dengan meningkatnya kepercayaan diri mentee.56

3) Fase terminasi

Pada fase terminasi, mentee bekerja dan bertindak atas inisiatif

sendiri dan pada posisi ini mentee telah bekerja secara mandiri.

Pada fase ini dilakukan evaluasi dari apa yang telah dilakukan
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mentee dan hambatan yang dirasakan serta pemecahan

masalahnya. Proses dirasakan bermanfaat oleh kedua pihak, maka

keduanya dapat mempertahankan hubungan pertemanan.56

f. Karakteristik Mentor

1) Kompetensi

Hubungan mentoring yang efektif dapat terjadi ketika mentor

memiliki keterampilan dan atribut tertentu. Keterampilan dan

atribut tersebut merupakan pengalaman sebelumnya dalam

membantu peran atau pekerjaan, kemampuan untuk menunjukkan

apresiasi pengaruh sosial ekonomi dan budaya yang menonjol

dalam kehidupan, dan rasa keberhasilan karena mampu menjadi

mentor. Kemampuan untuk menjadi model perilaku yang relevan,

seperti keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja

yang baik di lingkungan kerja, dan lebih dari itu seperti halnya

menahan diri dari tindakan yang kurang terpuji yang dapat

mendorong mentee untuk mengadopsi perilaku tidak baik

tersebut.50

2) Usia

Meskipun penelitian sampai saat ini belum meneliti dampak usia

mentor pada efektivitas hubungan mentoring, bahwa usia dapat

mempengaruhi komitmen mentor dalam hubungan mentoring,

waktu yang tersedia untuk melaksanakan hubungan tersebut, dan
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kerentanan terminasi dini. Mentor yang lebih tua memiliki lebih

banyak waktu untuk melaksanakan hubungan mentoring.50

3) Jenis kelamin

Penelitian sampai saat ini juga tidak cukup mengeksplorasi peran

mentor gender dalam membentuk hubungan mentoring. Temuan

dari tempat kerja dan mentoring akademis, menunjukkan

perbedaan gender. Beberapa penelitian mentoring di tempat kerja,

telah menunjukkan bahwa mentor laki-laki cenderung untuk

memberikan dukungan yang lebih instrumental dan karir,

sedangkan mentor perempuan sering ditandai oleh dukungan

emosional yang lebih besar. Demikian juga, di akademisi, mentor

fakultas perempuan cenderung untuk memberikan bantuan yang

lebih berfokus pada emosi lebih besar daripada laki-laki.50

4) Ras dan Etnis

Banyak program mencoba untuk mencocokkan pemuda dengan

mentor dari latar belakang ras atau etnis yang sama. Meskipun

teori menunjukkan bahwa hubungan mentor-mentee yang

memiliki ras yang sama bisa sangat bermanfaat bagi pemuda dari

kelompok minoritas daripada yang campuran.50

5) Harapan dan Kerentanan

Harapan mentor tidak terpenuhi, kekhawatiran pragmatis, dan

frustrasi sering muncul di awal, tahap yang rentan dari hubungan

mentoring. Pengalaman tersebut dapat menyebabkan penghentian
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awal hubungan mentoring. Kesulitan sering timbul dari kegagalan

seperti penyalahgunaan kekuasaan (misalnya, eksploitasi, dakwah

politik atau agama), batas-batas yang tidak pantas (misalnya,

melanggar kerahasiaan, pengungkapan yang tidak benar), dan

kerusakan komunikasi (misalnya, melanggar komitmen).50

g. Mentoring Keperawatan

Program mentoring sudah dikenal dalam dunia keperawatan

dan sudah terdapat beberapa penelitian yang membutikan

kegunaannya dalam memberikan pelayanan keperawatan. Mentoring

dapat meningkatkan kerjasama interprofesional perawat dalam

memberikan pelayanan keperawatan. Mentoring yang efektif dapat

meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan di rumah sakit.22, 57, 58

Staf perawat merupakan pekerja garis depan dalam sistem

pelayanan kesehatan dan pengguna jasa terus mengamati perilaku

perawat tentang apa, bagaimana dan kapan perawat melakukan

tindakan pelayanan. Menjadi profesional setiap saat sangat penting

bagi perawat dan profesional kesehatan lainnya. Perawat baru yang

berada di rumah sakit akan meniru staf perawat senior dan mentor

sebagai role model bagi praktek masa depan. Oleh karena itu peran

mentor selaku role model bagi perawat baru sangat penting.59, 60

Masa transisi dari mahasiswa keperawatan menjadi perawat

merupakan hal yang menarik, menegangkan dan menantang. biasanya

perawat baru merasa kompetensi dan kemampuan untuk melangkah ke
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kehidupan kerja sangat kurang. Peran mentor dalam pendampingan

perawat baru sangat penting, karena mentor membimbing mentee

dalam proses pembelajaran klinis dan pertumbuhan profesional.

Penelitian Kaihlanen (2013) menjelaskan dukungan mentor dalam

masa transisi dari mahasiswa keperawatan menjadi perawat klinik,

mentor sangat berperan dalam perubahan peran mentee dalam proses

transisi dari mahasiswa keperawatan menjadi perawat klinik. Tiga

kategori utama peran mentor antara lain: dukungan perubahan peran,

tindakan mentor dan kualitas mentor. Dalam praktek keperawatan

klinis, penting untuk mengalokasikan sumber daya sebagai mentor

dan memahami pentingnya untuk memfasilitasi masa transisi perawat

baru.9

Program mentoring meliputi beberapa tahap, antara lain:

1) Tahap invitasi: pada tahap ini mentor harus menyediakan waktu

dan energi untuk mengasuh mentee yang bertujuan untuk belajar,

mempercayai dan menghormati mentor. Perawat mentor

melakukan pertemuan dengan perawat baru untuk berbagi

pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman personal mengenai

pertumbuhan profesional.

2) Tahap Keraguan: Pada tahap ini perawat baru mengalami

keraguan dan takut tidak mampu mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Mentor membantu mentee mengklarifikasi tujuan dan

bagaimana strategi untuk pencapainya, membagi pengalaman
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personal, dan berperan sebagai penasehat dan sumber dukungan

selama mentee berada dalam masa keraguan.

3) Tahap transisi: Pada tahap ini, mentor membantu mentee untuk

menyadari kelebihan dan keunikan dari mentee tersebut. mentee

tersebut saat ini mampu membina orang lain.
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B. Kerangka Teori

Gambar 2.2. Kerangka Teori3, 10-12, 28, 34-37, 39, 40, 43
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C. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan suatu kerangka berpikir untuk

menghubungkan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan

variabel penelitian didefinisikan sebagai suatu atribut atau sifat atau nilai dari

orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.61

Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang

mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas diamati, diukur mengetahui

pengaruhnya dengan variabel lain.62 Variabel bebas pada penelitian ini adalah

pelaksanaan mentoring yang dilakukan oleh tim mentor kepada perawat baru

di SMC RS Telogorejo Semarang.

Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel output.

Variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel

bebas.62 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat stres kerja

perawat baru. Kerangka konsep pada penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.3. Kerangka Konsep

Pelaksanaan mentoring

Variabel Bebas
(Independent Variable)
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D. Hipotesis

Hipotesis pada Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

pertanyaan penelitian di mana harus dilakukan uji validitasnya secara

empiris.62 Berdasarkan rumusan tujuan dan pertanyaan penelitian pada bagian

sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ada hubungan pelaksanaan mentoring dengan tingkat stres kerja perawat baru

di SMC RS Telogorejo.


