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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Stres merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dipisahkan pada

semua aspek kehidupan, tak terkecuali pada mahasiswa kedokteran. Berbagai

penelitian telah dilakukan mengenai tingkat stres dan menunjukkan bahwa

mahasiswa kedokteran memiliki tingkat stres yang lebih tinggi dibandingkan

mahasiswa program studi lain di sektor non-medis (Navas, 2012), dimana

pada mahasiswa tahun pertama dan kedua memiliki tingkat stres yang paling

tinggi dibandingkan tahun berikutnya (Abdulghani, 2008).

Penelitian mengenai tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran

telah dilakukan di berbagai universitas di dunia. Prevalensi terjadinya stres

pada mahasiswa fakultas kedokteran di dunia sebesar 31,2-51% (Firth, 2004),

dikawasan Asia seperti Thailand, prevalensi stres mahasiswa kedokteran

mencapai 61,4%, di Malaysia sebesar 41,9% (Abdulghani, 2008). Di

Indonesia, prevalensi stres pada mahasiswa kedokteran didapatkan sebesar

45,8-71,6%. Hal ini menunjukkan bahwa prevalensi stres mahasiswa yang

memilih Fakultas Kedokteran lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang

memilih jurusan lain (Carolin, 2010). Penelitian yang dilakukan di Arab

Saudi menunjukkan bahwa stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran

banyak terjadi pada tahun pertama yaitu 74,2% dan pada tahun berikutnya

prevalensinya menurun (Abdulghani, 2008). Di Fakultas Kedokteran

Universitas Muhammadiyah Malang sudah dilakukan penelitian dan
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menunjukkan bahwa mahasiswa tahun pertama memiliki tingkat stres lebih

tinggi dibandingkan mahasiswa tahun ketiga (Ariyani, 2011).

Penyebab stres pada mahasiswa berbeda-beda antara satu individu dengan

yang lain. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan stres dapat dibagi atas

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam

diri sendiri misalnya kondisi fisik, motivasi, dan tipe kepribadian dari

mahasiswa itu sendiri. Faktor eksternal biasanya berasal dari luar individu

seperti keluarga, pekerjaan, fasilitas, lingkungan, dosen, hubungan

interpersonal, stresor akademik, dan masalah keuangan ( Heiman & Kariv,

2005). Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai faktor penyebab stres

pada mahasiswa kedokteran tahun pertama antara lain, adanya ekspektasi

yang tinggi dari orang tua (80,9%), banyaknya mata kuliah (73%), kecemasan

tentang masa depan (71,3%), waktu belajar yang lama (67,3%), frekuensi

ujian yang lebih sering terjadi dibandingkan fakultas lainnya (66,7%), waktu

yang cepat untuk menyelesaikan kurikulum akademik (50%), rendah diri

(62,3%), waktu tidur yang berkurang (54%), problem lingkungan baru (38%)

(Salgar, 2014). Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Pakistan tentang

stres ditingkat mahasiswa kedokteran, penyebab terbanyak adalah adanya

ekspektasi yang tinggi dari orang tua (63%), frekuensi ujian yang lebih sering

terjadi dibandingkan fakultas lainnya (59%), waktu yang cepat untuk

menyelesaikan kurikulum akademik (50%), waktu tidur yang berkurang

(48%), kecemasan tentang masa depan (45%), kesepian (41%) dan

ketidakpuasan dalam pengajaran materi perkuliahan (35%) (Shah, 2010).
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Stres yang tidak mampu dikendalikan dan diatasi oleh individu akan

memunculkan dampak negatif kognitif, fisiologis dan perilaku. Pada

mahasiswa, dampak secara kognitif antara lain sulit berkonsentrasi, sulit

mengingat pelajaran, dan sulit memahami pelajaran. Dampak negatif secara

emosional antara lain sulit memotivasi diri, munculnya perasaan sedih,

cemas, kemarahan,frustasi, dan efek negatif lainnya. Dampak negatif secara

fisiologis antara lain gangguan kesehatan, daya tahan tubuh yang menurun

terhadap penyakit, sering pusing, badan terasa lesu, lemah dan insomnia.

Dampak perilaku yang muncul antara lain menunda-nunda menyelesaikan

tugas kuliah, malas kuliah, penyalahgunaan obat dan alkohol (Heiman &

Kariv, 2005).

Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa stres merupakan kondisi

yang lebih sering dialami oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran dibandingkan

dengan mahasiswa yang memilih jurusan lain dan ada banyak faktor

penyebab yang mendasari terjadinya stres tersebut terutama pada mahasiswa

tingkat pertama. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti faktor

penyebab stres yang dominan pada mahasiswa tahun pertama Fakultas

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Apa faktor penyebab stres yan g pa l in g  dom inan pada mahasiswa

tahun pertama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah

Malang?
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui faktor penyebab stres yang dominan pada mahasiswa tahun

pertama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1.1 Mengetahui tingkat stres pada mahasiswa tahun pertama

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang.

1.2 Mengetahui faktor-faktor penyebab stres pada mahasiswa tahun

pertama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah

Malang, seperti motivasi, keluarga, hubungan interpernosal,

dosen, fasilitas, lingkungan, stressor akademik, masalah

keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Mahasiswa tahun pertama dapat mengetahui faktor-faktor penyebab

stres sehigga mahasiswa bisa melakukan upaya antisipasi misalnya

dengan olahraga teratur, dan rekreasi.

1.4.2 Bagi Fakultas Kedokteran

Data dan informasi hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi

masukan bagi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah

Malang dalam upaya pencegahan stres pada mahasiswa dengan

merencanakan kurikulum yang sesuai, meningkatkan kegiatan

ekstrakurikuler.
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1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Data dan informasi hasil penelitian yang dilakukan dapat menjadi

bahan untuk penelitian selanjutnya.


