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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses berpikir setiap orang terjadi sejak lahir dan tersimpan dalam ingatan. 

Dalam kehidupan sehari-hari manusia mengalami proses berpikir dalam melakukan 

suatu kegiatan. Tiap individu memiliki proses berpikir yang berbeda antara satu dan 

yang lainnya.  

Manusia hidup di dunia ini memiliki keinginan dan harapan. Tidak semua 

keinginan dan harapan seseorang dapat terwujud. Situasi dimana saat keinginan 

tersebut tidak terwujud, dapat menimbulkan masalah bagi seseorang (Sevgi & 

Arslan, 2020). Individu hidup di dunia tidak terlepas dari masalah. Individu  

memiliki masalah yang dihadapinya, ada yang ringan maupun ada yang berat. 

Permasalahan yang dialami seseorang akan berpengaruh pada kesehatannya, baik 

kesehatan fisik maupun mental. Respon manusia ketika mengalami situasi atau 

kondisi yang tidak menyenangkan bermacam-macam, yang paling sering dialami 

adalah cemas. Dimana perasaan cemas ini sangat mengganggu kehidupan 

seseorang (Asrori, 2015). 

Kecemasan merupakan aspek yang dapat dialami oleh semua manusia. 

Dimana kecemasan tidak dapat dihindarkan dari kehidupan manusia (Mahajan, 

2015). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cemas adalah kondisi yang 

membuat seseorang tidak tenteram hati (karena khawatir, takut); gelisah (KBBI, 

2016a). Ada beberapa ahli yang mengemukan teori mengenai kecemasan. Menurut 

Syamsu Yusuf, 2009 (Annisa & Ifdil, 2016) berpendapat bahwa cemas adalah 
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ketidakberdayaan neurotik, perasaan kurang aman ketika dihadapkan pada tuntutan 

kenyataan. Cemas menurut Sarlito Wirawan Sarwono, 2012 (Annisa & Ifdil, 2016) 

adalah perasaan takut dimana objek serta alasannya tidak jelas / tidak diketahui. 

Sigmund Freud (Corey, 2005) berpendapat bahwa kecemasan adalah 

ketegangan yang mendorong seseorang bertindak / melakukan suatu hal. Dimana 

fungsi kecemasan ialah sebagai peringatan terhadap adanya ancaman ataupun 

bahaya. 

Menurut pendekatan eksistensial (Corey, 2005), kecemasan adalah respon 

seseorang terhadap adanya bahaya. Respon ini menyerang inti keberadaan. 

Kecemasan merupakan respon yang ditampilkan saat seseorang merasa terancam. 

Kecemasan adalah perasaan negatif dengan gejala badan terasa tegang dan 

khawatir pada masa depan (American Psychiatric Association, 2000; Barlow, 

2002). Seseorang merasa tidak tenang, seperangkat perilaku (tampak khawatir dan 

cemas atau bingung), atau gejala fisiologis yang berasal dari otak dan ditandai 

dengan denyut jantung berdetak lebih cepat dan otot mengalami ketegangan 

(Burlow & Durand, 2012). 

Kecemasan dapat dialami oleh semua orang, kapan saja dan dalam kondisi 

/ situasi bagaimana saja. Kecemasan termasuk dalam kriteria mood / perasaan 

dimana saat seseorang merasa dalam situasi tidak aman dan tidak nyaman, maka 

orang tersebut akan menjadi cemas, dengan penyebab yang tidak pasti. Kondisi 

perasaan yang tidak menentu ini akan berpengaruh terhadap pikiran seseorang, 

dimana pikiran akan menjadi terganggu. Terganggunya pikiran akan menyebabkan 

seseorang menjadi tidak berkonsentrasi. Kondisi ini bisa melanda siapa saja, 

termasuk remaja yang di dalamnya adalah kalangan mahasiswa. 
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 Masa kuliah adalah pergantian masa dari remaja menuju dewasa. Beragam 

perkembangan dialami pada masa ini, salah satunya adalah perkembangan 

psikologis. Saat di bangku kuliah, mahasiswa memiliki tugas utama yaitu belajar, 

namun pada masa ini mereka juga sudah mulai memikirkan mengenai masa 

depannya kelak. Banyaknya perubahan yang di alami seseorang pada masa ini 

menyebabkan mahasiswa sering mengalami gangguan psikologis, dimana 

gangguan psikologis yang sering dialami mahasiswa adalah kecemasan (Hasianna, 

Surawijaya, Maulana, 2014). Menurut American College Health Association, 2018; 

Zivin et al., 2009 (Rith-Najarian, Boustani, & Chorpita, 2019), mahasiswa berisiko 

tinggi mengalami depresi dan kecemasan. 

Dalam menempuh pendidikan, mahasiswa dihadapkan dengan berbagai 

tugas-tugas kuliah. Tugas-tugas tersebut sering ditanggapi dengan pernyataan yang 

berbeda. Ada dua jenis reaksi yang diberikan oleh mahasiswa saat menghadapi tes 

dan tugas-tugas di kampus, yaitu reaksi afektif negatif maupun positif. Reaksi ini 

akan berpengaruh terhadap keadaan dan kegiatan belajar mahasiswa. Dimana 

mahasiswa yang menunjukkan reaksi afektif negatif dikhawatirakan dapat 

mengganggu emosi serta perilaku mahasiswa saat mengerjakan tugas tersebut 

(Dharsana, 2014). Penelitian lain dilakukan oleh Raudah, Budiarti, dan Lestari 

(2015), dimana reaksi afektif negatif sangat berpengaruh terhadap siswa yang dapat 

mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Sehingga siswa menjadi tidak semangat 

belajar dan mereka malas untuk mengerjakan tugas (Vivin, Marpaung, & 

Manurung, 2019). 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi kecemasan mahasiwa di kampus. 

Menurut Rosmawati, 2017 (Apriliana, Suranata, & Dharsana, 2019), ada 2 aspek 
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yang mempengaruhi kecemasan mahasiswa yaitu aspek dari dalam dan luar. Aspek 

dalam yang mempengaruhi terjadinya kecemasan pada mahasiswa adalah keadaan 

fisik dan mental mahasiswa. Sedangkan lingkungan termasuk kedalam aspek luar 

yang berpengaruh terhadap kecemasan.  

Eysenck (1992) mengatakan individu yang mengalami kecemasan akan 

mengalami gangguan pada pemrosesan informasi. Dimana mereka lebih fokus pada 

rangsangan yang terkait dengan ancaman, menafsirkan ancaman dari rangsangan 

yang ambigu, dan mengingat kembali informasi yang terkait dengan ancaman. 

Sedangkan  menurut Shell & Husman (2008), individu yang mengalami kecemasan 

juga memiliki keraguan diri mengenai kemampuan mereka untuk mengelola situasi 

yang mengancam dan kurang percaya diri dalam kemampuan mereka (Cheng & 

McCarthy, 2018). 

Menurut Situmorang (2017) berpendapat jika kecemasan ini berlanjut maka 

akan menimbulkan gejala negative pada aspek fisik dan psikologis. Dimana gejala 

negative ini akan dapat mengganggu proses belajar mahasiswa. Mahasiswa yang 

mengalami kecemasan dapat melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya. 

Dimana hal-hal negative tersebut merupakan kegiatan yang tidak produktif, yang 

dapat menunda terselesaikannya tugas mahasiswa (Situmorang, Mulawarman, & 

Wibowo, 2018). Gejala negative dari kecemasan yang dialami mahasiswa seperti 

murung, pendiam, mudah marah dan ada yang bersikap agresif. Agresif tidak 

semata-mata mengenai kekerasan fisik saja, tetapi agresif disini dapat berupa kata-

kata yang bersifat mengejek, menjelek-jelekkan baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang dapat menyakiti perasaan orang lain (Dharsana, Sudarsana, Suarni, 

Paramartha, Tirka, Rismawan, 2019). Tingkatan kecemasan akademik tinggi akan 



 

5 

 

 

mengganggu konsentrasi seseorang dan mengganggu ingatan pada tugas yang 

diberikan sehingga dapat menghalangi  kesuksesan seseorang (von der Embse, 

Scott, & Kilgus, 2015).  

 Individu mengalami tingkat kecemasan yang tidak sama, dari cemas yang 

tidak terlihat jelas hingga perasaan takut yang berlebihan (Misdeni, Syahniar, & 

Marjohan, 2019). Yanti, Erlamsyah, Zikra, & Ardi (2013), menyatakan bahwa 

kecemasan akademik tingkat rendah cenderung membangkitkan antusiasme siswa 

untuk belajar. Namun, ketika kecemasan tinggi, itu mengarah ke berbagai gangguan 

fisik dan psikologis (Taty, 2020). Karena hal tersebut , penting mengetahui tingkat 

kecemasan akademi yang dialami mahasiswa. Untuk dapat mengetahui kecemasan 

akademik yang dialami oleh mahasiswa, perlu adanya instrumen yang dapat 

mengukur kecemasan yang dirasakan mahasiswa. Ada beberapa instrument 

kecemasan yang sering dipakai untuk mengukur kecemasan yang dialami seseorang 

seperti kuesioner HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale), Taylor Manifest 

Anxiety Scale (TMAS) , Test Anxiety Inventory dari Spielberg, Zung Self Rating 

Anxiety Scale (ZSAS). 

 Instrumen HARS diperkenalkan pertama kali oleh Max Hamilton pada 

tahun 1959 (Vivin, Marpaung, & Manurung, 2019). Kuesioner HARS memiliki 

nilia validitas dengan kisaran r 0,39-0,79 dan nilai Alpha Cronbach 0,948 

(Hamdiah, Suwondo, Sri Hardjanti, Soejoenoes, & Anwar, 2017). HARS adalah 

instrument kecemasan yang diukur / dinilai berdasarkan gejala yang dialami , yang 

mencakup 14 item, masing-masing dikategorikan berdasarkan serangkaian gejala, 

dan mengukur agitasi mental dan tekanan psikologis, serta keluhan fisik terkait 

kecemasan. Respons pada skala diukur pada skala Likert 5 poin: 0 (gejala tidak 
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ada), 1 (ringan), 2 (sedang), 3 (parah) dan 4 (sangat parah). Skor keseluruhan 

dihitung dengan penjumlahan dari 14 item (Hallit et al., 2020). Kelebihan dari 

instrumen HARS adalah detail mengkaji tentang gangguan-gangguan yang pada 

setiap sistem di tubuh seseorang yang mengalami kecemasan. Namun, kekurangan 

dari instrumen ini adalah  perasaan cemas dimasukkan kedalam aspek dari 

instrument yang akan dikaji. 

Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) yang disusun Taylor (1953) terdiri 

dari 50 butir. Instrumen TMAS terdiri dari 2 aspek kecemasan yaitu aspek fisiologis 

dan psikologis. Rentang pilihan jawaban dari terendah dengan nilai 1 dan tertinggi 

dengan nilai 6. 

Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) adalah instrument kecemasan yang 

penilaiannya lebih memfokuskan pada gejala somatik. Kuesioner ini terdiri dari 20 

pertanyaan, yaitu lima pernyataan bersifat positif dan lima belas pernyataan bersifat 

negatif. Setiap soal dinilai berdasarkan frekwensi dan lamanya gejala. 

Sudah banyak tersedia instrument kecemasan yang sudah melalui uji 

validitas dan reliabilitas. Namun instrument tersebut bisa saja kurang tepat jika kita 

gunakan dan tidak cocok di terapkan di tempat kita. Hal ini dapat terjadi karena 

kondisi sosial di suatu tempat berbeda-beda. 

Untuk dapat menangani masalah kecemasan yang dialami mahasiswa, 

sangat penting menentukan ketepatan instrumen yang digunakan dalam 

mengidentifikasi tingkat kecemasan yang dirasakan. Sehingga penulis tertarik 

untuk mengembangkan instrument kecemasan yang dapat mendeteksi tingkat 

kecemasan akademik mahasiswa. Pengembangan instrumen yang relevan dan tepat 
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akan dapat dijadikan sebagai dasar dalam memberikan metode penanganan 

terhadap permasalahan kecemasan akan semakin mudah dan optimal. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Sesuai dengan latar belakang dari penelitian di atas, ditemukan 

permasalahan berikut ini : 

1) Mahasiswa sering mengalami kecemasan karena banyak perubahan yang 

dialami pada masa transisi / peralihan dari masa remaja menuju dewasa. 

2) Kecemasan yang dialami mahasiswa akan dapat menghambat tujuan belajar 

yang ingin dicapainya. 

3) Penting dikembangkan instrumen yang tepat dalam mengidentifikasi 

kecemasan akademik yang dialami mahasiswa. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Melihat luasnya permasalahan mahasiswa terkait dengan kecemasan yang 

dialaminya, maka peneliti melakukan pembatasan atas masalah tersebut. 

Keterbatasan dalam keahlian dan waktu yang dimiliki peneliti, maka penelitian ini 

terbatas pada kecemasan yang dialami mahasiswa di dalam bidang akademik. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Sesuai latar belakang dan identifikasi permasalahan di atas, maka dapat 

dibuat rumusan masalah sebagai berikut : 

Bagaimanakah keterterimaan (acceptability) dari pengembangan instrument 

kecemasan? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterterimaan (acceptability) dari 

pengembangan instrument  kecemasan. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, seperti : 

1.6.1 Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, menjadi acuan 

untuk peneliti lain dan menambah wawasan keilmuan dalam bidang Bimbingan dan 

Konseling terutama pada pengembangan instrument  kecemasan akademik 

mahasiswa. 

1.6.2 Secara Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan ilmu, wawasan serta pengalaman baru menyusun 

instumen kecemasan akademik mahasiswa.  

2) Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini digunakan sebagai instrument dalam mengukur skala 

kecemasan akademik yang dialami mahasiswa. 

3) Bagi Dosen 

Hasil penelitiian ini dapat digunakan sebagai alat ukur yang dapat diberikan 

/ disebarkan kepada mahasiswa untuk mendeteksi tingkat kecemasan akademik 

pada mahasiswa. 

 

 


