BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kecemasan merupakan perasaan tidak menyenangkan, gugup, takut,
dan khawatir akibat ketidaknyamanan dan disertai dengan suatu respon (Yusuf
et al., 2015). Data World Health Organization (WHO), menunjukkan 264 juta
orang atau 3,6% dari populasi menderita kecemasan. Kemudian menurut
Riskesdas 2013 dan 2018, prevalensi gangguan mental emosional dengan
gejala-gejala depresi dan kecemasan pada penduduk Indonesia yang berusia
lebih dari sama dengan 15 tahun meningkat dari 6% pada tahun 2013 menjadi
9,8% pada tahun 2018. Pada penelitian Quek et al. (2019), ditemukan prevalensi
kecemasan pada mahasiswa kedokteran secara global diantara 29,2%-38,7%
dan pada lingkup Asia sebesar 35,2%. Adapun dengan adanya pandemi
COVID-19, prevalensi kecemasan pada mahasiswa kedokteran meningkat
sebesar 61% jika dibandingkan dengan studi sebelumnya (Halperin et al.,
2021).
Kecemasan

pada

mahasiswa

kedokteran

dapat

menyebabkan

penurunan empati, keinginan untuk berhenti dari pendidikan kedokteran,
keinginan bunuh diri, dan peforma akademis yang buruk. Stressor yang sesuai
dapat menjadi pemacu untuk meningkatkan performa akademis, akan tetapi bila
dalam level yang tinggi dapat mempengaruhi kesehatan mental dan berdampak
terhadap kehidupan sehari-hari. Selain dari akademis, hal lain yang dapat
menjadi stressor adalah rendahnya dukungan, masalah finansial, masa depan
yang tidak jelas, rasa harus sukses, hubungan dengan orang lain, dan waktu dan
tanggung jawab (Hill et al., 2018; Singh dan Jha, 2013).
Menurut Bandura (1994), efikasi diri merupakan keyakinan seseorang
tentang kemampuan mereka yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan. Keyakinan ini menentukan bagaimana
seseorang merasakan, berpikir, memotivasi diri sendiri, dan berperilaku.
Seseorang dengan efikasi diri yang kuat memandang pekerjaan yang dirasa sulit
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sebagai tantangan, bukan ancaman. Selain itu, mereka juga akan lebih cepat
bangkit dari kegagalan dan belajar dari kegagalan tersebut. Efikasi diri yang
kuat sangat baik untuk menunjang prestasi, menurunkan stress, dan mencegah
munculnya depresi. Sebaliknya, seseorang yang memiliki efikasi diri yang
rendah akan meragukan kemampuannya sendiri sehingga berdampak terhadap
prestasi mereka. Selain itu, mereka juga cenderung mudah mengalami stress,
kecemasan, dan depresi. Efikasi diri dipengaruhi oleh pengalaman keberhasilan
dan kegagalan diri sendiri di masa lalu, pengalaman keberhasilan dan kegagalan
orang lain, dukungan sosial, serta respon terhadap stress (Bandura, 1994).
Pendidikan kedokteran bertujuan untuk melatih seseorang menjadi
seorang dokter yang berpengetahuan, berkompeten, dan professional. Untuk
mencapai tujuan tersebut, mahasiswa kedokteran harus menempuh dua tahap
pendidikan, yaitu preklinik atau pendidikan sarjana yang mempelajari terkait
teori dan keterampilan dasar selama 7-8 semester dan pendidikan profesi dokter
yang belajar langsung menangani pasien selama 2 tahun. Sayangnya, penelitian
menunjukkan proses pendidikan ini berpengaruh negatif terhadap kesehatan
mental mahasiswa, sehingga memunculkan tingkat stress, kecemasan, dan
depresi yang tinggi (Dyrbye et al., 2006). Pada penelitian yang dilakukan oleh
Hartono (2012), ditemukan efikasi diri berpengaruh negatif terhadap tingkat
kecemasan sehingga efikasi diri yang kuat sangat diperlukan mahasiswa
kedokteran untuk menghadapi proses akademik pendidikan kedokteran yang
dikenal sebagai lingkungan yang penuh dengan stressor.
Penelitian ini difokuskan terhadap mahasiswa preklinik Program Studi
Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Terdapat
perbedaan stressor yang didapat antara mahasiswa preklinik tingkat awal dan
akhir. Mahasiswa tingkat awal diharuskan beradaptasi dengan lingkungan dan
sistem pembelajaran baru yang berbeda dengan sekolah menengah atas (SMA)
Fitroni dan Supriyanto, 2020). Sedangkan mahasiswa akhir dihadapkan dengan
materi yang lebih rumit, tugas akhir/skripsi (Raharjo, 2014), serta persiapan
menuju karir/jenjang berikutnya (Feldman et al. dalam Apriliana, 2016) atau
dalam dunia kedokteran yaitu pendidikan profesi. Akan tetapi, karena sudah
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terbiasa dengan materi dan sistem belajar di pendidikan kedokteran membuat
mahasiswa tingkat akhir seharusnya lebih akrab dengan stressor proses
pembelajaran yang diterima. Adanya perbedaan stressor dan pengalaman yang
didapat oleh mahasiswa preklinik tingkat awal dan akhir dalam menjalani
proses akademis tentunya akan mempengaruhi tingkat kecemasan dan efikasi
diri.
Penelitian terkait perbedaan efikasi diri mahasiswa preklinik tingkat
pertama dan tingkat akhir belum pernah dilakukan sedangkan penelitian terkait
perbedaan kecemasan mahasiswa preklinik tingkat pertama dan tingkat akhir
sudah pernah dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung oleh
Ramadhan et al. pada tahun 2019. Terdapat perbedaan penelitian terdahulu
dengan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu dilakukan di
Fakultas Kedokteran Universitas Lampung pada tahun 2019 dengan mengambil
sampel sebanyak 25 orang dengan menggunakan kuesioner HARS (Hamilton
Anxiety Rating Scale), sedangkan penelitian saat ini dilakukan di Fakultas
Kedokteran Universitas Sebelas Maret pada tahun 2021 dengan jumlah sampel
sebanyak 105 orang dengan menggunakan kuesioner SAS/SRAS (Zung SelfRating Anxiety Scale).

Dengan demikian, peneliti tertarik untuk meneliti

apakah terdapat perbedaan efikasi diri dan tingkat kecemasan pada mahasiswa
tingkat pertama dan tingkat akhir masa preklinik di Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret.
B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan latar belakang yang sudah dijabarkan di atas, maka
dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:
Apakah terdapat perbedaan efikasi diri dan tingkat kecemasan pada
mahasiswa tingkat pertama dan tingkat akhir Program Studi Kedokteran
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret?
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C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada
perbedaan efikasi diri dan tingkat kecemasan antara mahasiswa tingkat
pertama dan tingkat akhir pada mahasiswa preklinik Program Studi
Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Tujuan Khusus
Tujuan khusus dari penelitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui gambaran efikasi diri mahasiswa tingkat pertama dan
akhir pada mahasiswa preklinik Program Studi Kedokteran Fakultas
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta
b. Untuk mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa tingkat pertama dan
akhir pada mahasiswa preklinik Program Studi Kedokteran Fakultas
Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta
D. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian meliputi manfaat aspek teoritik dan aspek aplikatif
dijelaskan sebagai berikut:
1. Aspek Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan
ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang psikiatri. Selain itu, hasil
penelitian dapat menjadi bukti empiris terkait perbedaan efikasi diri dan
tingkat kecemasan pada mahasiswa tingkat pertama dan tingkat akhir.
2. Aspek Aplikatif
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan solusi
bagi mahasiswa untuk meningkatkan efikasi diri dan mengelola kecemasan
seiring pelaksanaan pembelajaran sehingga dapat memaksimalkan
potensinya dalam menuntut ilmu, khususnya pada mahasiswa kedokteran.
Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi pada
penelitian selanjutnya terkait perbedaan efikasi diri dan tingkat kecemasan
pada mahasiswa tingkat pertama dan tingkat akhir.

