
1 

Lilis Dwi Septiani, 2022 

CASE STUDY MENGATASI STRES KERJA PERAWAT DENGAN TERAPI SPIRITUAL EMOTIONAL 

FREEDOM TECHNIQUE (SEFT) PADA PERAWAT DI RUANG CENDANA I RUMAH SAKIT 

BHAYANGKARA TK.I RADEN SAID SUKANTO 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Pendidikan Profesi Ners Program Profesi 

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id] 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Rumah sakit merupakan salah satu jenis institusi kesehatan, baik yang 

dikelola pemerintah maupun yang dikelola masyarakat, yang menyelenggarakan 

kesehatan dasar atau rujukan terkait kesehatan dan mendukung tindakan terkait 

kesehatan. Rumah sakit seharusnya selalu memperhatikan fungsi sosial dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam melaksanakan 

tugasnya. Kualitas pelayanan rumah sakit yang baik menunjukkan keberhasilan 

rumah sakit dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa unsur yang mempengaruhi 

kualitas pelayanan rumah sakit, yang terpenting adalah sumber daya manusia (Riza 

Desima, 2015). 

Perawat rumah sakit adalah salah satu aset yang paling berharga dan berharga. 

Perawat memiliki peran vital karena berhubungan erat dengan pasien, dan 

keterlibatannya dalam memberikan pelayanan akan mempengaruhi kualitas 

pelayanan. Keperawatan adalah pekerjaan yang melibatkan tanggung jawab dan 

keahlian tingkat tinggi untuk menawarkan perawatan kesehatan kepada pasien 

(Bagiada and Netra, 2019). 

Stres didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk melawan tantangan 

terhadap kesejahteraan mental, fisik, emosional, dan spiritual seseorang. Stres 

adalah reaksi alami yang sehat yang meningkatkan kapasitas seseorang untuk 

menghadapi tantangan hidup. Ketika toleransi seseorang terhadap stres terlampaui, 

gejala seperti sakit kepala, lekas marah, dan gangguan tidur mungkin terjadi 

(Pamularsih, 2019). 

 Perawat yang stres dapat bekerja lebih buruk terutama saat melakukan 

tindakan asuhan keperawatan pada pasien, oleh karena itu perawat harus mampu 

menangani stres di tempat kerja (Azari and Zururi, 2021). Masalah stres, terutama 

stres yang berhubungan dengan pekerjaan, akhir-akhir ini menjadi lebih umum. 
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Beban kerja yang berlebihan, hubungan karyawan dengan atasan, rekan kerja, dan 

bawahan, daya saing, lingkungan kerja, penggunaan teknologi informasi baru, 

perluasan keragaman di tempat kerja, dan peningkatan migrasi adalah semua 

kesulitan umum di tempat kerja (Amril and Thalib, 2018). 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Kartika Syarif, Setyaningsih and Zen 

Rahfiludin (2019) menunjukkan bahwa 85,7% perawat di RSUD Bima Nusa 

Tenggara Barat mengalami Stres Sedang sedangkan 14,3% mengalami stres berat. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Riza Desima (2015) menunjukkan bahwa 

sebanyak 61,90% perawat di Ruang Rawat Inap Kelas I, II dan III RS Islam Malang 

mengalami stres sedang, sedangkan 38,10% perawat di ruangan tersebut mengalami 

stres ringan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

sebagian besar perawat mengalami stres. Perbedaan hasil penelitian tersebut dapat 

disebabkan karena perbedaan beban kerja serta lingkungan kerja.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi stress adalah terapi 

Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT). SEFT adalah penggabungan dari 

banyak pendekatan pendahulu yang dikatakan mampu menyelesaikan masalah 

emosional dan fisik pada manusia. SEFT menggunakan berbagai tempat terpilih 

yang disebut meridian untuk mengatasi kesulitan, yang serupa dengan lokasi 

akupunktur dan akupresur dalam pengobatan tradisional Tiongkok (Sakinah, 2018). 

SEFT adalah suatu teknik terapi yang menggunakan energi yang ada dalam dirinya 

untuk memanfaatkan titik-titik energi dengan kekuatan dan urutan dalam jumlah 

tertentu ditambah dengan unsur spiritual yang akan memberikan efek relaksasi dan 

menimbulkan keikhlasan, penerimaan positif, dan harapan kesembuhan yang akan 

nantinya berdampak pada penurunan perasaan cemas yang dialami dan 

meningkatkan kesejahteraan psikologis seseorang sehingga (Sari et al., 2021). 

Perawatan SEFT semakin populer baik secara internasional maupun 

domestik. Banyak penelitian telah menunjukkan kegunaan pengobatan SEFT dalam 

mengobati masalah fisik dan psikologis. Sebuah penelitian yang menunjukkan 

bahwa ada perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah terapi SEFT. Dalam 

penelitian tersebut SEFT dapat menurunkan tingkat stres, yang merupakan 

penyebab utama tekanan darah tinggi dalam kasus tersebut (Pebriani, 2016). 
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Penelitian yang telah dilakukan oleh Sakinah (2018) pada perawat di RS PKU 

Muhammadiyah Yogyakarta menunjukkan bahwa terapi SEFT efektif menurunkan 

stres kerja pada perawat sebanyak 56,7%. Penelitian yang dilakukan Fatmasari, 

Widyana and Budiyani (2019) pada pasien hipertensi di Puskesmas Moyudan 

Yogyakarta menunjukkan bahwa terapi SEFT mampu menurunkan tingkat stres 

dari skor rata-rata pretest sebesar 82,20 menjadi 56,20. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh Budiman, Badrujamaludin and Ahdiyatunnisa (2021) pada lansia di 

RW 14 Kelurahan Solokpandan Kabupaten Cianjur menunjukkan bahwa terdapat 

penurunan rata-rata skor ansietas dari 29,74 menjadi 20,79. Berdasarkan penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Terapi SEFT dapat 

digunakan untuk menurunkan tingkat stres dan kecemasan.  

Berdasarkan data di atas peneliti tertarik untuk melakukan studi kasus kepada 

obyek perawat dengan judul “Case Study : Mengatasi Stres Kerja Perawat di Ruang 

Rawat Inap dengan Terapi Spiritual Emotional Freedom Therapy (SEFT)” 

 

I.2 Rumusan Masalah 

Hasil observasi yang dilakukan peneliti selama praktek klinik di Ruang 

Cendana RS Polri Said Sukanto menunjukkan bahwa banyak pasien yang perlu 

dirawat sehingga terjadi ketidaksesuaian antara jumlah pasien dengan jumlah 

perawat yang bertugas. Selain itu, karena banyaknya tugas keperawatan yang harus 

mereka lakukan, perawat tidak memiliki cukup waktu untuk istirahat. Berdasarkan 

temuan ini, peneliti berasumsi bahwa perawat memiliki beban kerja yang 

signifikan, yang akan merusak stres kerja perawat dan kemampuan mereka untuk 

memberikan perawatan pasien. 

Hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti di Ruang 

Cendana RS Polri Said Sukanto menunjukkan bahwa 7 perawat yang diwawancari 

mengatakan bahwa 5 di antaranya terkadang mengalami stres kerja, sedangkan 2 di 

antaranya mengatakan sangat jarang mengalami stres kerja karena menikmati 

pekerjaan. Perawat yang mengalami stres mengatakan hal yang menyebabkan stres 

adalah banyaknya tindakan yang dilakukan untuk pasien, pasien yang tiba-tiba 

mengalami penurunan kesadaran serta lingkungan dan pola kerja yang monoton 

Berdasarkan masalah tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 
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a. Bagaimana gambaran karakteristik perawat (usia, jenis kelamin, 

pendidikan, lama bekerja) di Ruang Cendana RS Polri Said Sukanto? 

b. Bagaimana gambaran stres kerja perawat di Ruang Cendana RS Polri Said 

Sukanto sebelum diberikan Terapi SEFT? 

c. Bagaimana gambaran stres kerja perawat di Ruang Cendana RS Polri Said 

Sukanto setelah diberikan Terapi SEFT? 

d. Bagaimana pengaruh Terapi SEFT dalam mengatasi stres kerja perawat di 

Ruang Cendana RS Polri Said Sukanto? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh terapi SEFT dalam 

mengatasi stres kerja perawat  

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi karakteristik perawat berdasarkan usia, pendidikan dan 

lama bekerja Ruang Cendana RS Polri Said Sukanto 

b. Mengidentifikasi gambaran stres kerja perawat sebelum diberikan terapi 

SEFT Ruang Cendana RS Polri Said Sukanto 

c. Mengidentifikasi gambaran stres kerja perawat setelah diberikan terapi 

Ruang Cendana RS Polri Said Sukanto 

d. Menganalisa pengaruh terapi SEFT dalam mengatasi stres kerja perawat 

di Ruang Cendana RS Polri Said Sukanto Ruang Cendana RS Polri Said 

Sukanto 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Aplikatif 

Studi kasus ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk melakukan 

terapi SEFT dalam menurunkan tingkat stres pada perawat. 

b. Manfaat Keilmuan 
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Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada bidang 

keilmuan terutama terkait dengan terapi SEFT dan stres kerja pada 

perawat. 

c. Pengembangan Penelitian 

Studi kasus ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal 

pengembangan penelitian terutama dalam bidang Terapi SEFT dan 

menurunkan stres kerja.  
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