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ABSTRAK 

Anggun Setyaningsih, 111311133013, Kualitas Hidup Perawat yang Menangani 

Pasien Tuberkulosis (TB) di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya, Skripsi, 

Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga Surabaya, 2017. xix + 151 halaman, 15 

lampiran 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kualitas hidup 

perawat yang menangani pasien Tuberkulosis di Rumah Sakit Dr. Soetomo 

Surabaya. Kualitas hidup adalah persepsi individu pada posisi kehidupannya 

pada konteks budaya dan sistem nilai dimana ia tinggal dan hubungannya dengan 

pencapaian tujuan, ekspektasi, standar, dan kepentingannya (WHO, 1997). 

Terdapat enam dimensi untuk mengetahui kualitas hidup seseorang, yaitu 

kapasitas fisik, psikologis, tingkat kemandirian, hubungan sosial, lingkungan, dan 

spiritualitas dan kepercayaan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kasus. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan tiga partisipan yang bekerja 

menetap di Unit Poli TB. Teknik pengambilan data pada penelitian ini adalah 

dengan melakukan wawancara serta pemberian kuisioner kualitas hidup 

WHOQOL-BREF yang disusun oleh WHO. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hidup perawat TB 

menunjukkan kondisi yang cukup baik. Pekerjaan yang dijalankan saat ini dirasa 

lebih berat dan memiliki waktu yang terbatas untuk istirahat, tetapi perawat lebih 

nyaman bekerja di tempat yang sekarang. Walaupun memiliki kendala dalam 

bekerja, namun masing-masing perawat dapat mengatasi kendala tersebut. 

Adanya hubungan yang baik dengan orang disekitarnya membuat perawat 

merasa memiliki pertalian sehingga dapat berbagi permasalahan dan 

kebahagiaan yang dihadapi dengan orang lain. Menjalin komunikasi yang baik 

dengan orang lain membuat perawat dapat mengatasi beberapa permasalahan 

yang kurang sesuai di lingkungannya. Tingkat spiritualitas juga berkaitan dengan 

kemampuan untuk melakukan coping terhadap stres yang dialami perawat.  

Kata kunci:  perawat TB, kualitas hidup 
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