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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Nyeri kepala merupakan bagian dari pengalaman manusia dalam 

kehidupan sehari-hari yang seringkali dikeluhkan ke dokter. Kualitas dan 

intensitas rasa nyeri dipengaruhi oleh kepribadian penderita, ambang rasa 

nyeri, faktor-faktor psikologis, dan masih banyak hal yang belum jelas, 

baik patogenesis maupun pengobatannya. Irwansyah (1998) melaporkan 

bahwa selama tahun 1990-1997, angka kejadian nyeri kepala di poliklinik 

Penyakit Saraf RS Dokter Kariadi Semarang, berkisar antara 5%-22% 

(rentang usia 18-50 tahun) (Widiastuti, 2001). 

Salah satu jenis nyeri kepala yang sering dijumpai dalam praktek 

sehari-hari adalah nyeri kepala tipe tegang atau tension-type headache 

(TTH). TTH digambarkan sebagai nyeri kepala yang konstan dengan 

intensitas ringan sampai sedang (Sjahrir, 2004). Menurut kriteria ICDI-II 

tahun 2004, TTH dibagi menjadi infrequent episodic, frequent episodic, 

chronic tension-type headache (CTTH), dan probable TTH. (Wibisono, 

2010) 

Dari kunjungan tahun 1991 sampai 1995 di Poliklinik Saraf FK 

UNDIP / RSUP Dr. Kariadi, nyeri kepala merupakan kunjungan terbanyak 

ke dua setelah penyakit Neuromuskuloskeletal. (Alamsyah, 1999). Pada 

penelitian yang dilakukan di Poliklinik Saraf FK UNDIP / RSUP Dr. 

Kariadi Semarang periode Oktober s.d Desember 1998 didapatkan 49 



2 

 

kasus TTH dengan prevalensi TTH episodik 12,25%, TTH kronik 55,1%, 

dan 32,65% tidak teridentifikasikan, sedangkan distribusi jenis kelamin, 

22,5% laki-laki dan wanita 77,5%. (Elly, 1998) Penelitian lain juga 

dilakukan pada populasi mahasiswa FK UNDIP angkatan 1995 s.d 1997, 

didapatkan 43 kasus TTH (12,3%), dimana TTH episodik 41% dan TTH 

kronik 2% dengan distribusi jenis kelamin 21,7% wanita dan 11,6% laki-

laki. (Kristian, 1998) 

Penyebab TTH sampai saat ini belum diketahui secara pasti. Tetapi 

pada sebagian besar kasus TTH, otot-otot perikranial diduga sebagai 

sumber nosiseptif pada penderita nyeri kepala. (Alamsyah, 1999) 

Disamping itu, peranan faktor emosional atau psikologik juga ditengarai 

sebagai pencetus nyeri kepala juga tidak dapat diabaikan. Dimana faktor 

psikologik akan mempengaruhi rasa nyeri . Salah satu faktor psikologik 

yang memicu timbulnya nyeri kepala adalah kecemasan.   

Nyeri kepala dan kontraksi pada bagian belakang leher merupakan 

salah satu gejala somatik yang berkaitan dengan kecemasan. (Marchira, 

2009). Kecemasan sendiri merupakan gejala normal pada manusia dan 

disebut patologis bila gejalanya menetap dalam jangka waktu tertentu dan 

menganggu ketentraman individu. (Maramis, 2009)  

Kecemasan menyebabkan perubahan fisiologis pada individu dan 

menyebabkan perubahan tekanan darah. (Marchira, 2009). Hiperaktivitas 

saraf otonom akan mempengaruhi berbagai sistem organ dan 

menimbulkan gejala tertentu, salah satunya pada sistem muskular yaitu 

dengan munculnya nyeri kepala. (Mujaddid, 2006) 
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Mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang rentan 

mengalami kecemasan. Salah satu stressor dalam kehidupan mahasiswa 

adalah proses dalam pendidikan yang ditempuh. Mahasiswa tidak hanya 

dituntut untuk memperoleh nilai yang baik, tetapi juga dituntut untuk 

memahami, mendalami, dan mampu mempraktekkan ilmu yang telah 

dipelajarinya. Kecemasan tersebut sering dialami saat mahasiswa 

menghadapi ujian, sebab ujian merupakan salah satu tolak ukur bagi 

keberhasilan mahasiswa dalam menempuh jenjang pendidikannya. 

(Shadily, 2002) 

Kecemasan yang dialami oleh mahasiswa dalam menghadapi ujian 

akhir blok (UAB) dapat mempengaruhi perilaku adaptif. Melalui promosi 

kesehatan yaitu relaksasi, kecemasan dan stress dapat berkurang sehingga 

mahasiswa dapat menghadapi ujian secara optimal. (Marchira, 2009) 

Penelitian yang dilakukan oleh Aristana (2008) mengenai “Tingkat 

Kecemasan Mahasiswa Tingkat I Sebelum Menghadapi Ujian Tengah 

Semester di Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta” didapatkan sebesar  

± 48,8 % responden mengalami kecemasan ringan. 

Pada studi pendahuluan di Akademi Keperawatan Notokusumo 

Yogyakarta, penelitian mengenai kecemasan dalam menghadapi ujian 

dengan subjek 50 mahasiswa yang dilakukan tanggal 5-8 Oktober 2007, 

beberapa diantaranya mengatakan bahwa setiap akan menghadapi ujian, 

mereka mengalami kecemasan dengan keluhan adanya gangguan fisik, 

dimana salah satunya adalah nyeri kepala. (Marchira,2009) 
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Pada beberapa penelitian mengenai tension-type headache (TTH) 

yang pernah dilakukan sebelumnya, didapatkan bahwa wanita lebih 

banyak menderita TTH dibandingkan laki-laki. Salah satu faktor penyebab 

adalah wanita lebih rentan mengalami stress dibandingkan dengan pria. 

Pada mahasiswa FK UMM Angkatan 2008, didapatkan persentase jumlah 

mahasiswa perempuan sebesar 66% dan mahasiswa laki-laki sebanyak 

24%.  

Dari latar belakang di atas, peneliti berkeinginan untuk meneliti 

tentang “Hubungan tingkat kecemasan menghadapi Ujian Akhir Blok 

(UAB) terhadap resiko terjadinya Tension-type Headache (TTH) pada 

mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2008”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan tingkat kecemasan menghadapi ujian akhir 

blok (UAB) terhadap resiko terjadinya tension-type headache (TTH) pada 

mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2008 ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat kecemasan menghadapi ujian akhir 

blok (UAB) terhadap resiko terjadinya tension-type headache (TTH) pada 

mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2008. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tingkat kecemasan (ringan, sedang, berat, sangat berat) 

dalam menghadapi ujian akhir blok (UAB) pada mahasiswi Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2008. 

2. Mengetahui resiko terjadinya tension-type headache (TTH) pada 

mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

Angkatan 2008. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan dalam  ilmu pengetahuan kedokteran tentang 

hubungan tingkat kecemasan dengan tension-type headache (TTH). 

2. Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan hubungan tingkat kecemasan terhadap resiko terjadinya 

tension-type headache (TTH). 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Sebagai wacana untuk mengurangi resiko terjadinya tension type 

headache (TTH) yang berhubungan dengan tingkat kecemasan pada 

mahasiswa.  

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

1. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang faktor resiko 

terjadinya tension-type headache (TTH).  



6 

 

2. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tingkat 

kecemasan yang dapat menimbulkan resiko terjadinya tension-type 

headache (TTH). 

 


