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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mahasiwa merupakan salah satu elemen penting dalam memberikan

warna bagi kehidupan sebuah bangsa. Mahasiswa juga selalu dianggap sebagai

kaum intelektual. Hal ini disebabkan dengan berbagai macam aktifitas baik di

dalam kelas dengan berbagai bidang keilmuan yang dipelajari, maupun di luar

kelas melalui aktifitas keorganisasian yang mereka geluti. Sebagai kaum

intelektual, tentunya mahasiswa memiliki tanggungjawab yang diembankan

pada mereka. Tanggungjawab tersebut berupa perolehan nilai yang maksimal

sebagai salah satu wujud kemampuan secara akademik, maupun keaktifan dalam

berorganisasi sebagai bentuk pembelajaran non akademik.

Untuk memenuhi tanggungjawab secara akademik, proses perkuliahan

merupakan salah satu situasi yang harus dihadapi oleh setiap mahasiswa. Di

mana dalam proses perkuliahan tersebut terjadinya proses belajar mengajar

antara dosen dan mahasiswa. Dalam proses belajar mengajar tersebut beragam

metode pengajaran yang dilakukan oleh para dosen. Ada yang menggunakan

metode ceramah, diskusi, presentasi dan lain sebagainya. Hal ini bertujuan untuk

memberikan pemahaman bagi para mahasiswa. Sebagai seorang mahasiswa, saat

mengikuti perkuliahan para mahasiswa tentunya akan selalu menghadapi sebuah

situasi yang menuntut mereka untuk mengemukakan pendapat dan tidak hanya

sebagai pendengar saja. Tuntutan untuk mengemukakan pendapat tersebut baik

dalam bentuk pertanyaan terhadap materi yang belum dipahami, bertanya

dikarenakan adanya pendapat yang berbeda dari apa yang mahasiswa pahami,

menjawab pertanyaan dosen, melakukan presentasi terhadap materi yang

menjadi tugas tiap mahasiswa, dan menjawab pertanyaan teman ataupun dosen

saat presentasi. Dalam proses belajar mengajar juga tentunya diperlukan adanya

evaluasi terhadap materi-materi yang disampaikan para dosen terhadap para

mahasiswanya dengan cara adanya ujian baik secara lisan maupun tertulis. Hal
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tersebut merupakan situasi yang mengharuskan mahasiswa untuk

mengemukakan pendapatnya, dan jika ia tidak mampu mengemukakan

pendapatnya, maka dapat dipastikan akan memberikan dampak buruk terhadap

nilai akademik.

Dari beberapa contoh yang dikemukakan di atas, kemampuan

mengemukakan pendapat merupakan salah satu hal terpenting yang harus

dimiliki oleh setiap mahasiswa demi menunjang proses belajar baik di dalam

maupun di luar kelas. Kemampuan mahasiswa mengemukakan pendapat bisa

dilihat pada saat mereka ditanya oleh dosen, keaktifan bertanya, saat presentasi

dan sebagainya. Lebih lanjut beberapa dosen bahkan menjadikan keaktifan

mahasiswa dalam bertanya maupun berpendapat dan performa saat presentasi

sebagai dasar untuk memberi nilai selain bentuk evaluasi lain misalnya.

Faktanya, sebagai seorang mahasiswa ada beberapa diantara mereka yang

mampu mengemukakan pendapatnya akan tetapi beberapa diantaranya lagi tidak

mampu mengemukakan pendapatnya. Pada dasarnya kemampuan untuk

mengemukakan pendapat harus dimiliki oleh setiap mahasiswa dengan berbagai

aktifitas di kelas maupun di luar kelas yang digelutinya. Tentunya hal ini sangat

memberikan dampak bagi diri pribadi mahasiswa tersebut.

Bagi mahasiswa yang mampu mengemukakan pendapat, baik saat

ditanya oleh dosen, keberanian bertanya (keaktifan) di dalam dan luar kelas, dan

saat presentasi, dengan ditunjang adanya dasar untuk memberi nilai oleh para

dosen, akan memberikan keuntungan bagi mahasiswa secara akademik.

Sebaliknya, bagi mahasiswa yang tidak mampu mengemukakan pendapatnya

akan memberikan kerugian bagi mereka secara akademik.

Lain daripada hal tersebut di atas kemampuan mengemukakan pendapat

juga sangat diperlukan bagi mahasiswa saat melamar pekerjaan dan berada di

dunia kerja. Salah satu kegagalan mahasiswa melamar pekerjaan disebabkan

ketidakmampuan mereka mengemukakan pendapat baik saat wawancara ataupun

proses lainnya. Dalam dunia kerja tidak jarang mereka diminta untuk

mengemukakan pendapat terhadap suatu hal oleh atasan mereka, dan bilamana

mereka tidak mampu mengemukakan pendapat maka bisa berdampak kepada

karir yang mereka jalani.
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Salah satu faktor yang menyebabkan mahasiswa tidak mampu

mengemukakan pendapatnya adalah kecemasan atau kekhawatiran. Kecemasan

(anxietas) adalah suatu perasaan takut yang tidak menyenangkan dan tidak dapat

dibenarkan yang sering disertai dengan gejala fisiologis dan psikologis (Tomb,

2000). Gejala fisiologis dari kecemasan dapat berupa ujung-ujung anggota

dingin (kaki dan tangan), keringat berpercikan, gangguan pencernaan, cepatnya

detak jantung, tidur terganggu, kepala pusing, hilang nafsu makan, dan

pernapasan terganggu. Sedangkan gejala psikologis dari kecemasan dapat berupa

sangat takut, serasa akan terjadi bahaya atau penyakit, tidak mampu memusatkan

perhatian, kelemahan dan kemurungan, hilang kepercayaan dan ketenangan, dan

ingin lari dari menghadapi suasana kehidupan (Fahmi, 1977).

Melihat gejala yang ditimbulkan akibat dari adanya kecemasan ini,

tentunya mahasiswa yang mengalami kecemasan baik dalam taraf ringan

maupun berat sangatlah merasa tidak nyaman. Terlebih jika kecemasan itu

berkenaan dengan kecemasan mengemukakan pendapat. Dengan peran sebagai

mahasiswa yang menuntut mereka untuk mampu mengemukakan pendapat

tentunya kecemasan mengemukakan pendapat menjadi salah satu hal yang perlu

menjadi perhatian penting. Hal ini juga dijelaskan sebelumnya bahwa ada

beberapa diantara mereka yang memang mengalami kecemasan mengemukakan

pendapat.

Melihat dampak yang ditimbulkan cukup merugikan bagi perkembangan

prestasi, mahasiswa dan karir kedepannya; dan mereka juga tidak semestinya

terus menerus hidup dalam kecemasan, perlu kiranya diupayakan suatu metode

untuk membantu mereka mengatasi kecemasannya terkhusus pada kecemasan

mengemukakan pendapat melalui sebuah teknik. Dan teknik yang digunakan

dalam penelitian ini adalah relaksasi.

Utami (2002) menyatakan bahwa manfaat dari relaksasi ini diantaranya

adalah membuat individu lebih mampu menghindari reaksi yang berlebihan

karena adanya stres, mengurangi tingkat kecemasan, mengontrol anticipatory

anxiety sebelum situasi yang menimbulkan kecemasan, dan mampu mengurangi
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atau mengobati masalah-masalah yang berhubungan dengan dengan stres seperti

hipertensi, sakit kepala, dan insomnia.

Relaksasi merupakan salah satu teknik yang sesuai untuk mengurangi

tingkat kecemasan. Ada beberapa bukti bahwa individu dengan tingkat

kecemasan yang tinggi dapat menunjukkan efek fisiologis positif melalui latihan

relaksasi (Utami, 2002). Keterampilan relaksasi sangat berguna untuk

mengembangkan kemampuan tetap tenang atau menghindari kecemasan saat

menghadapi kesulitan, selalu rileks akan membuat seseorang memegang kendali

hidup. Dan salah satu bentuk kecemasan tersebut adalah kecemasan dalam

mengemukakan pendapat.

Utami (2002) menyatakan bahwa ada bermacam-macam bentuk

relaksasi, antara lain relakasasi otot progresif, relaksasi kesadaran indera dan

relaksasi melalui hipnose, yoga, dan meditasi. Sedangkan teknik relaksasi yang

sering digunakan untuk mengurangi ketegangan otot serta kecemasan adalah

relaksasi otot progresif (Utami, 2002). Relaksasi otot progresif adalah teknik

manajemen kecemasan yang cukup sering digunakan untuk mereduksi

kecemasan. Hal ini dikarenakan relaksasi otot progresif merupakan jenis

relaksasi termurah, mudah untuk dilakukan secara mandiri. Selain itu relaksasi

otot progresif didukung secara empiris dapat direspon ketegangan tingkat tinggi,

seperti insomnia, mengurangi ketegangan sakit kepala, pengobatan tambahan

pada kanker dan manajemen penyakit kronis. Dan alasan ini juga yang menjadi

pertimbangan peneliti menggunakan relaksasi otot progresif sebagai teknik

untuk menurunkan tingkat kecemasan dalam penelitian ini.

Relaksasi otot progresif merupakan salah satu bentuk relaksasi yang

mengkombinasikan latihan nafas dalam dan serangkaian seri kontraksi dan

relaksasi otot. Relaksasi otot progresif bertujuan untuk mengurangi ketegangan

dan kecemasan dengan cara melemaskan otot-otot badan. Dalam relaksasi otot

progresif, seseorang diminta untuk menegangkan otot-otot dengan ketegangan

tertentu, dan setelah itu mengendorkannya (Mulyono, 2005).



5

Selain beberapa alasan di atas, penggunaan relaksasi otot progresif pada

penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Eka Sri (2006)

yang berjudul pengaruh intervensi relaksasi otot progresif terhadap penurunan

tingkat kecemasan lansia di Panti Wedha Griya Asih. Berdasarkan hasil

penelitiannya dapat diketahui bahwa teknik relaksasi otot progresif memiliki

pengaruh untuk menurunkan tingkat kecemasan. Dengan adanya penelitian

sebelumnya yang menggunakan relaksasi otot progresif sebagai cara untuk

menurunkan tingkat kecemasan pada lansia, maka peneliti ingin mengetahui

apakah relaksasi otot progresif dapat menurunkan tingkat kecemasan pada

individu yang mengalami kecemasan mengemukakan pendapat, sehingga

peneliti merasa masalah ini penting untuk diangkat pada penelitian yang

berjudul “Latihan Relaksasi Otot Progresif Untuk Mengatasi Kecemasan

Mengemukakan Pendapat”. Sekali lagi dengan harapan latihan relaksasi otot

progresif ini dapat dijadikan alternatif solusi untuk mengatasi kecemasan pada

individu yang mengalami kecemasan mengemukakan pendapat.

B. Rumusan Masalah

Apakah latihan relaksasi otot progresif dapat menurunkan tingkat

kecemasan pada mahasiswa yang mengalami kecemasan mengemukakan

pendapat?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah latihan relaksasi otot progresif dapat

menurunkan tingkat kecemasan pada mahasiswa yang mengalami kecemasan

mengemukakan pendapat.
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D. Manfaat Penelitian

Diangkatnya masalah ini dalam penelitian diharapkan dapat memberikan

manfaat. Diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam pengembangan

teknik yang tepat pada mahasiswa yang memiliki tingkat kecemasan pada

kondisi tertentu.

2. Manfaat Praktis

Memberikan alternatif solusi dalam menurunkan tingkat kecemasan

pada mahasiswa yang mengalami kecemasan mengemukakan pendapat.


