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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan mental adalah sama pentingnya dengan kesehatan fisik dalam 

kehidupan sehari - hari. Bahkan, keduanya saling berkaitan, individu dengan 

masalah kesehatan fisik sering mengalami kecemasan atau depresi yang 

mempengaruhi respons mereka terhadap penyakit fisik. Individu dengan penyakit 

mental dapat mengembangkan gejala-gejala fisik dan penyakit, seperti penurunan 

berat badan dan ketidakseimbangan biokimia darah yang terkait dengan gangguan 

makan. Perasaan, sikap dan pola pikir sangat mempengaruhi pengalaman 

seseorang terhadap kesehatan fisik atau penyakit, dan dapat mempengaruhi 

perjalanan penyakit dan efektivitas pengobatan (USU, 2015). 

 Gangguan mental emosional merupakan suatu keadaan yang 

mengindikasikan individu mengalami suatu perubahan emosional yang dapat 

berkembang menjadi keadaan patologis terus berlanjut sehingga perlu dilakukan 

antisipasi agar kesehatan jiwa masyarakat tetap terjaga. Istilah lain gangguan 

mental emosional adalah distres psikologik atau distres emosional (USU, 2015). 

 Gangguan mental yang paling umum adalah gangguan ansietas dan 

depresi. Dimana seseorang mengalami perasaan ketegangan, ketakutan, atau 

kesedihan yang kuat dalam waktu bersamaan, gangguan mental timbul ketika 

perasaan ini menjadi begitu mengganggu dan luar biasa, bahwa seseorang 
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memiliki kesulitan besar mengatasinya pada kegiatan hari-hari, seperti bekerja, 

menikmati waktu luang, dan mempertahankan hubungan (USU, 2015). 

 Mahasiswa pun tidak luput dari kecemasan. Salah satu yang menjadi 

stressor dalam kehidupan mahasiswa adalah tuntutan dalam pendidikan. 

Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memperoleh nilai yang baik, tetapi juga 

memahami, mendalami dan mampu mempraktekkan ilmu yamg telah 

dipelajarinya. Perubahan lingkungan belajar juga menjadi salah satu faktor 

pencetus kecemasan pada mahasiswa (Hidayanto, 2010). 

 Kecerdasan bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan sukses atau 

tidaknya seseorang dalam pelajaran, tapi ketenangan jiwa juga mempunyai 

pengaruh atas kemampuan untuk menggunakan kecerdasan tersebut (Daradjat, 

1988 dalam skripsi Hidayanto, 2010). Kecemasan tidak hanya mempengaruhi 

motorik dan viseral tetapi juga mempengaruhi persepsi, belajar, dan berpikir. 

Kecemasan cenderung menghasilkan kebingungan dan distorsi persepsi. Distorsi 

tersebut dapat menganggu belajar dengan menurunkan kemampuan memusatkan 

perhatian, menurunkan daya ingat, menganggu kemampuan menghubungkan satu 

hal dengan yang lain (Kaplan dan Sadock, 2005 dalam skripsi Hidayanto, 2010). 

Hal- hal tersebut yang menjadi dampak kecemasan pada mahasiswa jika tidak 

segera ditangani (Hidayanto, 2010). 

 Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2001, jumlah 

penderita gangguan jiwa di dunia adalah 450 juta jiwa. Menurut data dari badan 

kesehatan dunia (WHO), setidaknya ada 8 dari 10 orang penderita gangguan jiwa 
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ini tidak mendapatkan perawatan. National Comorbidity Study pada tahun 2010 

melaporkan bahwa satu di antara empat orang memenuhi kriteria untuk sedikitnya 

satu gangguan kecemasan dan terdapat angka prevalensi 12 bulan sebesar 17,7 %.  

Gangguan kecemasan menurun dengan meningkatnya status sosio-ekonomik 

(Kaplan dan Sadock, 2010). 

Di Indonesia pada tahun 2001 gangguan mental emosional (depresi & 

kecemasan) mencapai 11,6% dari jumlah total penduduk atau sekitar 24.708.000 

orang. Prevalensi penduduk yang mengalami gangguan mental emosional di Jawa 

Timur pada tahun 2013 adalah 5,7 %( 4,130 orang dari subjek yang dianalisis). 

Provinsi dengan prevalensi gangguan mental emosional tertinggi adalah 

Banyuwangi (20,8%), kemudian menyusul kabupaten Probolinggo (12,8%), 

kabupaten Lumajang (12,2%), Kabupaten Malang (11,3%) dan kota Probolinggo 

(11,5 %) sedangkan yang terendah di Nganjuk dan Bondowoso masing-masing 

adalah 1,0 %. Sedangkan kota Surabaya 10,8 % (Riskesdas, 2013). 

Kecemasan dapat diukur dengan pengukuran tingkat kecemasan yaitu alat 

ukur kecemasan yang disebut HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale).  Skala 

HARS merupakan pengukuran kecemasan yang didasarkan pada munculnya 

symptom pada individu yang mengalami kecemasan. Menurut skala HARS 

terdapat 14 syptoms yang nampak pada individu yang mengalami kecemasan. 

Setiap item yang diobservasi diberi 5 tingkatan skor( skala likert) antara 0 (Nol 

Present) sampai dengan 4 (severe) (Tawi,2012). 

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

kecemasan pada mahasiswa FKM Unair pada tahun 2015 berdasarkan alat ukur 
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Hamilton. Hal ini untuk mencegah kebingungan dan distorsi persepsi yang 

diakibatkan oleh kecemasan pada mahasiswa. Distorsi tersebut dapat menurunkan 

daya ingat dan lainnya seperti yang telah disebutkan di atas sehingga diperlukan 

penelitian untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecemasan yang dialami 

mahasiswa dan apa saja jenis kecemasan yang dialami oleh mereka. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Ada banyak pekerjaan, tantangan dan tuntutan yang harus dijalankan oleh 

mahasiswa. Tantangan dan tuntutan tersebut antara lain pembuatan bermacam 

tugas, laporan, makalah maupun ujian yang merupakan salah satu bentuk evaluasi 

bagi mahasiswa yang dilakukan secara rutin. Berbagai hal juga dapat 

mempengaruhi keberhasilan mahasiswa atau justru menghambatnya. Mahasiswa 

dengan motivasi berprestasi yang tinggi dapat menunjukkan perilaku yang 

berorientasi ke prestasi. Ini terlihat pada saat menghadapi ujian, mereka dapat 

mengendalikan ketegangan dan tetap tenang. Akan tetapi jika mahasiswa 

memiliki perasan takut akan kegagalan atau merasa panik dalam menghadapi 

ujian, walaupun memiliki motivasi untuk berprestasi, tetap saja mereka akan 

mengalami kesulitan untuk dapat meraih prestasi yang maksimal (Zulkarnain dan 

Novliadi Ferry, 2009). 

Pada dasarnya prestasi belajar mahasiswa dipengaruhi oleh dua faktor, 

yaitu: faktor internal (faktor dari dalam individu), yakni menyangkut keadaan atau 

kondisi jasmani dan rohani mahasiswa; faktor eksternal (faktor dari luar individu), 

yakni kondisi lingkungan di luar individu. Salah satu contoh faktor internal yang 
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mempengaruhi prestasi belajar adalah variabel-variabel kepribadian seperti 

kecemasan (Zulkarnain dan Novliadi Ferry, 2009). 

Prevalensi gangguan cemas pada mahasiswa semester VII yaitu 

11,7% (Chandratika,2013). Berdasarkan angka prevalensi tersebut 

diadakan penelitian tentang tingkat kecemasan pada mahasiswa FKM 

Unair. Peneliti mencoba mengetahui apakah tingkat kecemasan pada 

mahasiswa semester V dan VII di FKM Unair tinggi atau tidak.  

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Kecemasan dibagi menjadi beberapa jenis antara lain agorafobia, 

gangguan panik tanpa agorafobia, gangguan panik dengan agorafobia, gangguan 

kecemasan menyeluruh, fobia spesifik, fobia sosial, gangguan obsesif- Kompulsif, 

gangguan stres pascatrauma, gangguan stres akut. Namun dalam penelitian ini, 

ruang lingkup masalah dibatasi hanya sampai kerentanan kecemasan dan tingkat 

kecemasan saja. Hal ini dikarenakan penelitian ini merupakan tahap awal 

identifikasi masalah kecemasan pada mahasiswa semester V dan VII di FKM 

Unair. 

Alat ukur HRS-A yang dipakai dalam penelitian ini bukan dimaksudkan 

untuk menegakkan diagnosa gangguan cemas. Diagnosa gangguan cemas 

ditegakkan dari pemeriksaan klinis oleh dokter (psikiater), sedangkan untuk 

mengukur derajat berat ringannya gangguan cemas digunakan alat ukur HRS-A. 

Pertanyaan penelitian yaitu “bagaimana tingkat kecemasan pada 

mahasiswa semester V dan VII FKM Unair  tahun 2015 (berdasarkan alat ukur 

Hamilton)?” 
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1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menggambarkan tingkat kecemasan pada mahasiswa semester V dan VII 

FKM Unair tahun 2015 (berdasarkan alat ukur Hamilton). 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik mahasiswa (umur, jenis kelamin, 

lama kuliah) 

2. Mengetahui kerentanan kecemasan yang dialami mahasiswa 

3. Mengetahui gejala-gejala kecemasan yang dialami mahasiswa 

4. Mengukur tingkat kecemasan menurut HRS-A pada mahasiswa 

5. Menggambarkan tingkat kecemasan berdasarkan karakteristik 

mahasiswa 

 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi mahasiswa 

Menambah pengetahuan mahasiswa (responden)  tentang 

kecemasan  dari leaflet yang diberikan saat  pengumpulan data. 

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat 

Menambah bahan bacaan  dan sumber referensi  tentang 

kecemasan. 

3. Bagi peneliti 

Mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari fakultas untuk 

kepentingan umum. 
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