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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kecemasan adalah reaksi yang dapat dialami siapapun. Kecemasan yang 

berlebih apalagi yang sudah menjadi gangguan akan menghambat aktivitas 

keseharian seseorang. Kecemasan cenderung menimbulkan kebingungan dan 

kesalahan dalam mengartikan informasi yang  meliputi  waktu, ruang atau tempat, 

orang dan peristiwa. Kesalahan pengartian ini dapat mengganggu proses 

pembelajaran dengan menurunkan konsentrasi, mengurangi daya ingat dan 

mengganggu kemampuan menghubungkan satu hal dengan hal lain. Gejala yang 

dapat dialami adalah rasa khawatir yang tidak jelas, gelisah, takut mati, sulit 

membuat keputusan dan ingin lari dari kenyataan. (Sadock & Sadock, 2010). 

Kecemasan dapat dipicu oleh berbagai hal, salah satunya adalah 

menempuh pendidikan di perguruan tinggi dimana saat itu merupakan periode 

yang penuh kecemasan dan tekanan sehingga seringkali disebut sebagai fase 

terrible. Permasalahan yang lazim ditemui meliputi tekanan akademik, 

permasalahan finansial, rasa kesepian, konflik antar pribadi, kesulitan menghadapi 

perubahan dan permasalahan mengembangkan otonomi pribadi. (Gayatri,2007) 

Dari berbagai macam kelompok mahasiswa, salah satu yang sering 

mengalami kecemasan adalah mahasiswa kedokteran. Mahasiswa kedokteran 

memiliki tingkat kecemasan yang tinggi karena peran pentingnya mahasiswa 

tersebut pada bidangnya. Tingkat kecemasan yang tinggi ditemukan pada 
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mahasiswa kedokteran dengan intensitas tinggi pada tahun pertama perkuliahan 

(Mancevska,2008).  

Pada tahun pertama diasumsikan bahwa mahasiswa baru mengalami 

perubahan lingkungan dari masa SMA ke jenjang kuliah terutama mereka yang 

berasal dari luar kota harus tinggal terpisah dengan orang tua dan harus hidup 

secara indekos akan menghadapi masalah yang lebih banyak daripada mahasiswa 

yang ikut dengan orang tuanya sendiri (Chandratika dan Purnawati,2014). 

Pada suatu penelitian yang dilakukan oleh Rab et al (2008) menunjukkan 

persentase timbulnya gejala anxietas lebih tinggi pada mahasiswa yang tinggal di 

asrama (51,0%) dibanding mahasiswa yang tinggal bersama orang tua (33,3%). 

Salah satu hal yang  mempengaruhi ini adalah mahasiswa tersebut harus hidup 

terpisah dari orang tua dan  mengatasi berbagai masalah yang dialami sendiri, 

tanpa bantuan orang tua. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik ingin mengetahui perbedaan 

tingkat kecemasan antara mahasiswa kedokteran tahun pertama yang tinggal 

indekos dengan yang  tinggal bersama orang tua 

1.2. Rumusan Masalah 

Adakah perbedaan tingkat kecemasan antara mahasiswa kedokteran tahun 

pertama yang tinggal indekos dengan yang tinggal bersama orang tua ? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                     

3 
 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Umum 

    Mengetahui adanya perbedaan tingkat kecemasan antara mahasiswa 

kedokteran tahun pertama  yang tinggal dikos dengan yang tinggal bersama orang 

tua. 

1.3.2. Tujuan Khusus     

1. Mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa kedokteran tahun 

pertama yang tinggal indekos. 

2. Mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa kedokteran tahun 

pertama yang tinggal bersama orang tua. 

3. Mengetahui adanya perbedaan tingkat kecemasan berdasar jenis 

kelamin pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Akademis 

1. Untuk memberikan data ilmiah tentang perbedaan tingkat kecemasan 

antara 2 kelompok mahasiswa dalam lingkungan belajar yang 

berbeda. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai kecemasan 

pada mahasiswa tahun pertama. 
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1.4.2.Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan 

informasi mengenai gambaran dan perbedaan ti ngkat kecemasan antara 

mahasiswa yang tinggal indekos dibandingkan yang tinggal bersama 

orangtuanya di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 


