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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kecemasan merupakan suatu emosi yang paling sering di alami oleh 

manusia. Kadang-kadang kecemasan sering disebut sebagai bentuk ketakutan 

dan perasaan gugup yang dialami seseorang. Setiap orang pasti pernah 

mengalami kecemasan pada saat tertentu dalam hidupnya dan dalam 

tingkatan yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena individu merasa 

tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi hal yang mungkin terjadi 

dalam hidupnya dimasa depan. 

Sebagian besar individu akan merasa cemas dan tegang jika 

menghadapi situasi tegang, mengancam atau stress. Namun, perasaan itu 

adalah suatu reaksi yang normal terhadap stress. Orang-orang yang 

mengalami kecemasan maka ia secara samar-samar akan selalu merasa cemas 

atau takut pada sebagian besar waktunya. Selain itu individu juga akan 

merasa takut akan kemungkinan masalah dan mengalami kesulitan untuk 

mengambil keputusan. 

Menurut Rose (dalam Swandayani, 2000) berpendapat bahwa 

kecemasan merupakan suatu hal yang normal apabila terjadi dalam taraf yang 

sedang karena berguna untuk meningkatkan usaha, kewaspadaan, dan 

membantu individu mencapai hal-hal yang terbaik dari suatu tingkah laku. 

Namun bersifat patologis apabila frekuensi intensitas kecemasan, itu terjadi 

setiap waktu sehingga akan mengganggu kehidupan individu yang 

bersangkutan. Setiap orang mempunyai mekanisme pertahanan tersendiri 

dalam menghadapi kecemasan yang timbul, antara lain dengan represi, 

penyangkalan, kompensasi dan lain-lain. 

Kecemasan dapat bersifat normal apabila individu dapat mengatasi 

keadaan tersebut, dan hal ini dapat terjadi dalam setiap orang. Kecemasan 

normal yang dimiliki seseorang dapat berkembang menjadi suatu hal yang 

neurotis apabila individu tidak dapat mengendalikan perasaan-perasaan 

cemas yang dialaminya. Kecemasan yang dialami oleh individu dapat 
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menjadi suatu pengalaman yang mengganggu kemampuan kognitif dan 

motorik individu.  

Kecemasan tidak hanya menimbulkan perubahan psikologis dalam 

diri individu tetapi juga akan menimbulkan perubahan fisik dalam dirinya. 

Kecemasan dapat berkembang menjadi suatu gangguan yang lebih serius dan 

dapat berakibat buruk bagi diri individu, akibat yang ditimbulkan tidak hanya 

pada aspek psikologis tetapi juga berakibat pada keadaan fisiologis diri 

individu. 

Menurut Alopati (dalam Ramaiah, 2003) kecemasan sebenarnya 

bukanlah suatu penyakit melainkan hanya suatu gejala. Kebanyakan orang 

akan mengalami rasa cemas pada waktu-waktu tertentu dalam kehidupannya. 

Biasanya kecemasan muncul sebagai reaksi normal terhadap situasi yang 

sangat menekan, dan itu akan berlangsung sebentar saja. 

Kecemasan dapat berpengaruh buruk terhadap pekerjaan seseorang 

jika frekuensi kemunculannya sering. Penting sekali untuk diingat bahwa 

kecemasan itu dapat timbul secara tersendiri atau bergabung dengan gejala-

gejala lain dari berbagi gangguan emosi. Kecemasan itu selalu ada dan 

memang harus ada dalam setiap kehidupan, namun individu tidak perlu 

merasa takut dengan munculnya kecemasan tersebut. Yang paling utama dan 

harus dilakukan adalah bagaimana cara menyikapi kecemasan yang terjadi.  

Dikemukakan oleh Kompas (2008, 28 Juli), menurut hasil penelitian 

beberapa ahli yang dilakukan kepada pasien pria menyebutkan bahwa 

kecemasan dapat menyebabkan penyakit diabetes pada pria. Para ahli dari 

Karolinska Institute Swedia menemukan, pria yang memiliki tingkat stress 

psikologis yang tinggi tercatat memiliki risiko dua kali lipat menderita 

diabetes tipe dua dibandingkan mereka yang tingkat stress psikologisnya 

rendah. Namun hubungan antara tingginya stress psikologis dengan diabetes 

tidak ditemukan di antara para wanita. Seperti yang dimuat dalam jurnal 

Diabetic Medicine, para ahli melibatkan 2.127 pria dan 3.100 wanita yang 

lahir antara 1938 hingga 1957 untuk dijadikan obyek penelitian. Pria, yang 

kadar gula darahnya normal, diwawancara untuk mengetahui apakah mereka 

mengalami gejala-gejala  stress psikologis, termasuk kecemasan, insomnia, 
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depresi, apatis dan kelelahan. Setelah delapan hingga sepuluh tahun 

kemudian, para pria wajib melakukan tes darah untuk mendeteksi 

kemungkinan diabetes. Pria dengan tingkat stress psikologisnya paling tinggi 

tercatat hingga 2,2 kali lipat memiliki kemungkinan atau resiko mengidap 

diabetes daripada yang tingkatnya rendah. Analisis lebih mendalam 

menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terpengaruhi oleh faktor lain 

seperti usia, indeks masa tubuh, riwayat diabetes dalam keluarga, merokok, 

aktivitas fisik dan latar belakang sosial-ekonomi. 

Kecemasan yang dimiliki oleh setiap individu dianggap sebagai suatu 

kelemahan yang perlu untuk disembunyikan. Dan tanpa disadari, hal ini akan 

membuat kecemasan menjadi menetap dalam diri individu tersebut. Individu 

akan terbiasa dengan pola kehidupan cemas, dan tanpa disadari menjadi 

bagian dari kehidupan individu tersebut. Kecemasan yang dialami oleh 

individu awalnya dapat bersifat normal, namun karena pola itu tetap berlanjut 

dalam diri individu tersebut tanpa adanya proses penyembuhan atau tanpa 

kesadaran dari individu yang mengalaminya. Maka kecemasan itu 

berkembang menjadi pola dan dapat berkembang menjadi gangguan yang 

lebih serius. 

Kecemasan dapat disebabkan banyak hal, seluruh ingatan yang 

ditekan selama masa balita dan masa kanak-kanak dapat berdampak pada 

kehidupan di masa dewasa, dan akhirnya menjadi kecemasan. Biasanya 

merupakan hasil berlebihan terhadap tekanan emosi. Turun naiknya emosi 

memang merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. Akan tetapi ada 

beberapa orang yang merasa lebih tertekan oleh tekanan emosi daripada 

orang lain. 

Kecemasan sering kali berkembang selama jangka waktu panjang dan 

sebagian besar tergantung pada seluruh pengalaman hidup seseorang. 

Peristiwa-peristiwa atau situasi khusus dapat mempercepat munculnya 

serangan kecemasan tetapi hanya setelah terbentuk pola dasar yang 

menunjukkan reaksi rasa cemas pada pengalaman hidup seseorang. 

Ada empat faktor utama yang mempengaruhi perkembangan  pola 

dasar yang menunjukkan reaksi rasa cemas. Pertama, lingkungan atau sekitar 
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tempat tinggal mempengaruhi cara berpikir seseorang tentang dirinya sendiri 

dan orang lain. Hal ini bisa saja disebabkan pengalaman seseorang dengan 

keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Kecemasan wajar timbul jika seseorang 

merasa tidak aman terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Kedua, emosi 

yang ditekan, kecemasan bisa terjadi jika seseorang tidak mampu 

menemukan jalan keluar untuk persoalan dalam hubungan personal. Hal ini 

benar adanya terutama jika seseorang menekan rasa marah atau frustasi 

dalam jangka waktu yang lama sekali. Ketiga, sebab-sebab fisik, pikiran dan 

tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya 

kecemasan. Ini biasanya terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan, 

semasa remaja dan sewaktu pulih dari suatu penyakit. Selama ditimpa 

kondisi-kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan lazim muncul, dan ini 

dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Keempat, keturunan, sekalipun 

gangguan emosi ada yang ditemukan dalam keluarga-keluarga tertentu, ini 

bukan merupakan penyebab penting dari kecemasan (Ramaiah, 2003). 

Menurut pendekatan Homeopathy (dalam Ramaiah, 2003), kurangnya 

kasih sayang orang tua, kehilangan seseorang tercinta di usia muda, kurang 

perhatian akibat berbagai keadaan serta hambatan-hambatan lainnya dapat 

menyebabkan kurang percaya diri dalam diri seseorang. Orang-orang 

demikian juga akan sangat mudah menjadi prihatin dan merasa cemas. 

Kecemasan dapat berkembang dan disebabkan oleh banyak hal, salah 

satunya adalah karena belum terpenuhinya kebutuhan dasar yang dimiliki 

oleh seorang individu. Kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dapat 

terkompensasi menjadi suatu kebutuhan neurotik yang akan bersifat reaktif. 

Kebutuhan neurotik berkembang dari kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi 

dan menimbulkan banyak hal dalam diri seorang individu. Setiap jenjang 

kebutuhan dasar memiliki dampak tersendiri jika dalam pemenuhannya 

terdapat hambatan. Salah satu dampak yang dapat dirasakan jika kebutuhan 

dasar tidak dapat terpenuhi dengan baik adalah kecemasan. 

Setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, baik kebutuhan 

yang bersifat fisiologis maupun yang bersifat psikologis. Dalam rentang 

kehidupan yang dijalani, individu akan terus berusaha untuk memenuhi 
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kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki. Dalam setiap pemenuhan kebutuhan 

tersebut, ada yang dapat terpenuhi adapula yang tidak dapat terpenuhi. 

Pemenuhan kebutuhan dari setiap manusia tidak hanya bersumber dari dalam 

diri individu tersebut, tetapi juga di dukung oleh faktor eksternal yang berasal 

dari lingkungan luar individu tersebut.  

Kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki manusia ini disebut juga 

kebutuhan dasar, yang memiliki jenjang pemenuhan, dimulai dari jenjang 

yang paling rendah sampai kepada jenjang tertinggi. Sepanjang kehidupan 

manusia tersebut, kebutuhan tersebut akan saling berkaitan dalam setiap 

pemenuhannya. 

Individu yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung 

pemenuhan kebutuhannya, akan tumbuh lurus sesuai dengan jenjangnya. 

Individu ini akan bergerak menuju tingkat tertinggi dalam pencapaian 

kebutuhannya. Individu akan merasa layak dan mampu menjalankan 

kehidupan sosialnya sesuai dengan tahap perkembangannya. Sedangkan 

individu yang tumbuh dalam kekosongan pemenuhan kebutuhan dasar akan 

merasa tidak cukup layak sebagai seorang individu, apalagi seiring dengan 

bertambahnya usia dan tugas sosial yang harus dikerjakan. Individu-individu 

ini akan merasa tidak aman dengan dirinya. 

Orang-orang seperti ini akan mudah merasa cemas ketika berada 

dalam suatu lingkungan sosial, karena mereka khawatir dengan kelemahan-

kelemahan yang dimiliki akan diketahui oleh orang banyak. Dan tanpa 

disadari mereka akan menggunakan topeng untuk menutupi kecemasan akan 

diri mereka yang sebenarnya. Dan pada suatu titik tertentu, orang-orang yang 

terus memakai topeng untuk menghadapi dunia dan tidak akan berani untuk 

membukanya. Dampak lain dari topeng-topeng yang digunakan terlalu 

banyak adalah kegelisahan yang luar biasa.  

Menurut Maslow (dalam Feist & Feist, 2009), anak-anak lebih sering 

termotivasi oleh kebutuhan akan rasa aman karena mereka hidup dengan 

ketakutan akan gelap, binatang, orang asing, dan hukuman dari orang tua. 

Selain itu, sebagian orang dewasa akan cenderung tidak aman karena 

ketakutan tidak masuk akal dari masa kecil  terbawa hingga masa dewasa dan 
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menyebabkan mereka bertindak seolah mereka takut akan hukuman dari 

orang tua. Mereka menghabiskan lebih banyak energi daripada energi yang 

dibutuhkan orang yang sehat untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan 

ketika mereka tidak berhasil memenuhi kebutuhan rasa aman tersebut, 

mereka mengalami apa yang Maslow sebut sebagai kecemasan dasar.  

Untuk itulah mengapa sangat penting untuk memenuhi  kebutuhan 

dasar yang dimiliki setiap orang pada setiap jenjangnya. Dalam hal ini 

kebutuhan yang dimaksudkan adalah tiga jenjang kebutuhan yang dimiliki 

oleh individu, yakni rasa aman, cinta dan keberadaan, dan penghargaan. 

Karena selain kebutuhan fisiologis yang mutlak terpenuhi, tiga kebutuhan ini 

juga menjadi sangat penting dalam kehidupan individu. Kebutuhan-

kebutuhan ini dapat menyebabkan banyak hal jika dalam pemenuhannya 

terdapat hambatan. Jika  kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, ia akan terus 

terbawa dalam kehidupan seorang individu dan ia akan terus mencari jalan 

untuk mencapai pemenuhannya. Ia akan menjadi sebuah hutang dan masalah 

yang belum selesai dalam kehidupan yang terus terbawa. Seseorang tidak 

mampu mencapai aktualisasi dirinya ketika ia masih memiliki hutang 

kebutuhan yang masih belum terpenuhi. 

Memang seringkali individu di haruskan berhadapan dengan 

kenangan-kenangan masa lalu yang menyakitkan, namun ini merupakan suatu 

langkah awal untuk mengenalinya, untuk memahami sampai pada akhirnya 

seseorang dapat berdamai dengannya. Ketidaksediaan individu untuk belajar 

memahami kembali luka-luka pada masa lalu dan sekarang  yang mengganjal  

sebenarnya tidak akan membuat hal tersebut hilang, yang sering terjadi 

individu akan menekannya kedalam alam bawah sadar. Maka solusinya 

adalah bukan lari dari masalah, tapi berusaha menyelesaikan. 

Melihat begitu kompleksnya permasalahan mengenai pemenuhan 

kebutuhan dasar, maka peneliti berangkat untuk menggali lebih dalam 

mengenai bagaimana kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat 

menimbulkan kecemasan. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti melihat 

adanya suatu permasalahan yang perlu dikaji lebih dalam yaitu: 

1. Apa saja kebutuhan dasar yang belum terpenuhi sampai pada saat ini? 

2. Bagaimana kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dapat menyebabkan 

kecemasan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Mengungkapkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi pada individu.  

2. Mengungkapkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dapat 

menyebabkan kecemasan pada individu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teori 

Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 

pemikiran, wacana, dan informasi yang baru dan dapat menambah 

pengetahuan terhadap permasalahan yang diangkat mengenai kebutuhan 

dasar yang belum terpenuhi dapat menimbulkan kecemasan terhadap diri 

seorang individu. 

2. Secara Praktis  

Dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan suatu informasi dan 

wacana baru bagi semua pihak mengenai bagaimana kebutuhan dasar 

yang belum terpenuhi dapat menimbulkan kecemasan bagi diri seorang 

individu. Serta dapat menjadi suatu masukan bagi para pembaca dan 

dapat memetik suatu pelajaran dari penelitian ini mengenai bagaimana 

pentingnya pemenuhan kebutuhan bagi setiap individu.  

 

 


