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ABSTRACT

DIFFERENCES DEGREES OF ANXIETY BETWEEN FIRST YEAR AND LAST YEAR
STUDENTS ACADEMIC STAGE IN MEDICAL FACULTY LAMPUNG UNIVERSITY

By

ACHMAD FARIZ RAMADHAN

Background: Anxiety arising from the absence of a response to stressful conditions or conflict.
Anxiety is very disturbing homeostasis and function of the individual, because it needs to be
eliminated in various ways adjustments.
Objective: To determine the differences degrees of anxiety between first year and last year
students academic stage in Medical Faculty Lampung University
Methods:The research was carried analytic observational with cross sectional approach. The
study was conducted on student academic stage force in 2014 and 2016 in March 2017 as each
30 respondents.Respondents were asked to fill out a HARS anxiety questionnaire and data
analysis using unpaired t test using a computer program.
Results:The results showed a large majority of respondents was 20 years (36.7%) and mild
anxiety level (48.3%). The mean score of anxiety in last year students academic stage as 9.53
and the first yearas 14.1 with a difference of 4, 57.
Conclusion: There area differences degrees of anxiety between first year and last year students
academic stage in Medical Faculty Lampung University

Keywords:Anxiety, medical student, first year, last year.
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ABSTRAK

PERBEDAAN DERAJAT KECEMASAN ANTARA MAHASISWA TAHAP
AKADEMIK TINGKAT AWAL DENGAN TINGKAT AKHIR DI

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh

ACHMAD FARIZ RAMADHAN

Latar Belakang : Kecemasan timbul akibat adanya respon terhadap kondisi stres
atau konflik. Kecemasan sangat mengganggu homeostasis dan fungsi individu,
karena itu perlu segera dihilangkan dengan berbagai macam cara penyesuaian
Tujuan : Mengetahui perbedaan derajat kecemasan antara mahasiswa tahap
akademik tingkat awal dengan tingkat akhir di Fakultas Kedokteran Universitas
Lampung.
Metode : Penelitian ini dilakukan secara analitik observasional dengan
pendekatan cross sectional. Penelitian dilakukan pada mahasiswa tahap akademik
angkatan 2014 dan 2016 pada bulan Maret 2017 sebanyak masing – masing 30
responden. Responden diminta untuk mengisi kuesioner kecemasan HARS dan
data dilakukan uji analisis menggunakan uji T tidak berpasangan dengan
menggunakan program komputer.
Hasil : Hasil menunjukan responden sebagian besar berusia 20 tahun (36,7%) dan
tingkat kecemasan ringan (48,3%). Rerata skor kecemasan pada mahasiswa tahap
akademik tingkat akhir sebesar 9,53 dan tingkat awal sebesar 14,1 dengan selisih
sebesar 4, 57.
Kesimpulan : Terdapat perbedaan derajat kecemasan yang signifikan antara
mahasiswa tahap akademik tingkat akhir dan awal di Fakultas Kedokteran
Universitas Lampung.

Kata Kunci : Kecemasan, mahasiswa kedokteran, tingkat awal, tingkat akhir.



PERBEDAAN DERAJAT KECEMASAN ANTARA MAHASISWA TAHAP
AKADEMIK TINGKAT AWAL DENGAN TINGKAT AKHIR DI

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Oleh :
ACHMAD FARIZ RAMADHAN

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar

SARJANA KEDOKTERAN

pada

Program Studi Pendidikan Dokter
Fakultas Kedokteran
Universitas Lampung

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG
2017







RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di lahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 26 Maret 1991,

sebagai anak keempat dari lima bersaudara, dari Bapak Hi. Teddy hartady S.E dan

Ibu Hj. Gusnaini Jaya Putri S.E

Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius Bandar

Lampung pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 1997, untuk kemudian

melanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar di SD Kartika Jaya II-5 Bandar Lampung.

Pendidikan  sekolah dasar diselesaikan pada tahun 2003. Pada tahun 2003 setelah

menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, penulis diterima untuk melanjutkan

pendidikan di sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Negeri 1 Bandar

Lampung dan selesai pada tahun 2006. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2

Bandar Lampung merupakan sekolah tempat penulis melanjutkan pendidikan

untuk tingkat SMA dan selesai pada tahun 2009.

Tahun 2009, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Unila

melalui jalur SNMPTN. Pada saat itu penulis tergabung bersama 114 mahasiswa

lainnya yang memiliki cita-cita yang sama. Selama menjadi mahasiswa penulis

pernah aktif pada organisasi, Penulis juga sempat menjadi sebagai anggota Gen-C

periode tahun 2011-2012.



i

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan
(alInsyirah: 5)

Kupersembahkan skripsi ini
Untuk papa dan mama tercinta

Atas kasihsayang, semangat, pengertian

Dan doa dalam setiap sujudnya

Yang selalu menyertai langkah kakiku



x

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis  panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

hanya dengan rahmat dan pertolongan-Nya lah penulis mampu menyelesaikan

proposal dengan judul: “Perbedaan Derajat Kecemasan antara Mahasiswa

Tahap Akademik Tingkat Awal dengan Tingkat Akhir di Fakultas

Kedokteran Universitas Lampung.”

Penelitian ini diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh

gelar sarjana pada jurusan Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran

Universitas Lampung. Proses penyusunan ini tidak terlepas dari dukungan

banyak pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. dr. Muhartono, M. Kes, Sp. PA, selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas Lampung.

2. Dr. dr. Asep Sukohar, M.Kes,selaku pembimbing 1 dalam mengerjakan

tugas skripsi.

3. dr. Fitria Saftarina, M.Sc, selaku penguji dalam mengerjakan tugas skripsi.

4. dr. Betta Kurniawan, M.Kes.,selaku pembimbing 2 dalam mengerjakan

tugas skripsi.

5. Seluruh dosen dan staf Fakultas Kedokteran Universitas Lampung yang

telah membekali ilmu selama penulis kuliah.

Semoga proposal ini bermanfaat untuk peningkatan pelayanan keperawatan

kepada klien. Sekian terimakasih.

Bandar Lampung, Februari 2017

Penulis



xi

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR ............................................................................................... i

ABSTRACT.................................................................................................... ii

ABSTRAK ...................................................................................................... iii

JUDUL DALAM ........................................................................................... iv

LEMBAR PERSETUJUAN .......................................................................... v

LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................... vi

RIWAYAT HIDUP ........................................................................................ vii

PESREMBAHAN........................................................................................... viii

KATA PENGANTAR.................................................................................... x

DAFTAR ISI .................................................................................................. xi

DAFTAR TABEL .......................................................................................... xiv

DAFTAR GAMBAR...................................................................................... xv

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .................................................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah ............................................................................... 5

1.3 Tujuan Penelitian ................................................................................ 5

1.4 Manfaat Penelitian .............................................................................. 6

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecemasan .......................................................................................... 7



xii

2.1.1 Pengertian Kecemasan ................................................................ 8

2.1.2 Teori Kecemasan......................................................................... 9

2.1.3 Tanda dan Gejala......................................................................... 10

2.1.4 Klasifikasi Tingkat Kecemasan................................................... 10

2.1.5 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan ...................... 12

2.1.6 Skala Kecemasan......................................................................... 15

2.2 Kecemasan pada Mahasiswa Kedokteran ........................................... 18

2.2.1 Prevalensi Kecemasan pada Mahasiswa Kedokteran.................. 18

2.2.2 Sumber Kecemasan pada Mahasiswa Kedokteran...................... 19

2.3 Kerangka Teori .................................................................................. 22

2.4 Kerangka Konsep ............................................................................... 22

2.5 Hipotesis Penelitian ........................................................................... 22

III.METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian ................................................................................ 23

3.2TempatdanWaktu ................................................................................. 23

3.2.1  Tempat Penelitian .......................................................................... 23

3.2.2  Waktu Penelitian ............................................................................ 23

3.3 Populasi dan Sampel ........................................................................... 23

3.3.1  Populasi........................................................................................... 23

3.3.2 Sampel............................................................................................. 24

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian .......................................................... 25

3.5 Defisini Operasional .......................................................................... 26

3.6 Alat dan Bahan Penelitian................................................................... 26

3.6.1  Alat.................................................................................................. 26

3.6.2  Bahan .............................................................................................. 26

3.7 Prosedur Penelitian ............................................................................. 27

3.8 Pengumpulan Data .............................................................................. 27

3.9 Analisis Data ....................................................................................... 28

3.9.1 Analisis Univariat ..................................................................... 28

3.9.2 Analisis Bivariat........................................................................ 28



xiii

3.9 Ethical Clearance .............................................................................. 30

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian Penelitian .................................................................. 31

4.1.1 Karakteristik Responden ................................................................. 31

4.1.2 Analisis Univariat ........................................................................... 33

4.1.3 Analisis Bivariat............................................................................... 34

4.2 Pembahasan......................................................................................... 35

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan ............................................................................................. 44

5.2Saran .................................................................................................... 44

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



xiv

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

Tabel 1 Definisi Operasional ........................................................................... 26

Tabel 2 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Usia ............................. 31

Tabel 3 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ............. 32

Tabel 4 Tabel Karakteristik Responden Berdasarkan Tahun Angkatan ......... 33

Tabel 5 Hasil Analisis Univariat Berdasarkan Skoring Kecemasan ............... 33

Tabel 6 Hasil Analisis Univariat Berdasarkan Tingkat Kecemasan ............... 34

Tabel 7 Hasil Uji T Tidak Berpasangan Perbedaan Derajat Kecemasan

antara Mahasiswa Tahap Akademik Tingkat Awal dan Akhir........ 34



xv

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

Gambar 1 Kerangka Teori................................................................................ 22

Gambar 2 Kerangka Konsep ............................................................................ 22

Gambar 3 Alur Penelitian................................................................................. 27



1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecemasan timbul akibat adanya respon terhadap kondisi stres atau konflik. Hal

ini biasa terjadi dimana seseorang mengalami perubahan situasi dalam hidupnya

dan dituntut untuk mampu beradaptasi. Kecemasan akrab sekali dengan

kehidupan manusia yang melukiskan kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan dan

rasa tidak tentram yang biasanya dihubungkan dengan ancaman bahaya baik dari

dalam maupun dari luar individu. Kecemasan merupakan gejala normal pada

manusia dan disebut patologis bila gejalanya menetap dalam jangka waktu

tertentu dan mengganggu ketentraman individu. Kecemasan sangat mengganggu

homeostasis dan fungsi individu, karena itu perlu segera dihilangkan dengan

berbagai macam cara penyesuaian (Maramis, 2005).

Mahasiswa dalam kegiatannya juga tidak terlepas dari kecemasan. Penyebab

kecemasan pada mahasiswa dapat bersumber dari kehidupan akademiknya,

terutama dari tuntutan eksternal dan tuntutan dari harapannya sendiri. Tuntutan

eksternal dapat bersumber dari tugas-tugas kuliah, beban pelajaran, tuntutan

orang tua untuk berhasil di kuliahnya dan penyesuaian sosial di lingkungan

1
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kampusnya. Tuntutan ini juga termasuk kompetensi perkuliahan dan

meningkatnya kompleksitas materi perkuliahan yang semakin lama semakin

sulit. Tuntutan dari harapan mahasiswa dapat bersumber dari kemampuan

mahasiswa dalam mengikuti pelajaran (Heiman&Kariv, 2005).

Kecemasan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa, karena kecemasan

cenderung menghasilkan kebingungan dan distorsi persepsi. Distorsi tersebut

dapat mengganggu belajar dengan menurunkan kemampuan memusatkan

perhatian, menurunkan daya ingat, mengganggu kemampuan menghubungkan

satu hal dengan yang lain (Kaplan, 2010). Ketika merasa cemas, individu

merasa tidak nyaman, takut dan mungkin memiliki firasat akan ditimpa

malapetaka padahal ia tidak mengerti mengapa emosi yang mengancam tersebut

terjadi. Perasaan yang tidak menyenangkan tersebut umumnya menimbulkan

gejala-gejala fisiologis (seperti gemetar, berkeringat dan detak jantung

meningkat) dan gejala-gejala psikologis (seperti panik, tegang, bingung dan tak

dapat berkonsentrasi) (Hawari, 2008).

Mahasiswa kedokteran rentan terhadap kecemasan. Kecemasan ini bisa muncul

pada berbagai tahapan kuliah di dalam pendidikan kedokteran (Pasaribu, 2010).

Pendidikan kedokteran memiliki sistem belajar yang berbeda dibandingkan

dengan pendidikan di fakultas lainnya. Pendidikan kedokteran di Indonesia

terdiri dari 2 tahapan, yaitu Program Pendidikan Dokter (tahap akademik) dan

Program Profesi Dokter. Program Pendidikan Dokter (tahap akademik) terdiri
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dari materi–materi pre klinik yang ditempuh selama 7–8 semester (3,5-4 tahun)

dan Program Profesi Dokter berupa kegiatan klinik atau co-assitensi selama 80

minggu (20 bulan) sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan

pendidikan kedokteran kurang lebih 5,5–6 tahun (KKI,2012).

Penelitian mengenai kecemasan pada mahasiswa kedokteran sudah pernah

dilakukan. Penelitian oleh Carolin (2010) di salah satu universitas di Indonesia

terhadap 90 mahasiswa kedokteran didapatkan gambaran tingkat kecemasan

pada mahasiswa kedokteran sebesar 71%. Secara keseluruhan, prevalensi

kecemasan pada mahasiswa fakultas kedokteran masih cukup tinggi, yaitu

berkisar 30-70%.

Penelitian Abdul ghani (2008) menunjukkan dampak stress dan kecemasan

terutama dirasakan oleh mahasiswa tahun pertama, kedua dan ketiga. Stres dan

kecemasan pada mahasiswa kedokteran dapat menyebabkan penurunan prestasi

akademik, penurunan konsentrasi belajar dan penurunan daya ingat. Stresor yang

mempunyai peran besar terhadap stres pada mahasiswa kedokteran adalah stresor

akademik. Stresor akademik pada mahasiswa dapat berasal dari berbagai macam

hal, yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu

perubahan kebiasaan tidur, perubahan kebiasaan makan, tanggung jawab baru

dan perubahan kebiasaan belajar. Faktor eksternal, yaitu bertambahnya beban

kuliah dan mendapatkan nilai lebih kecil dari yang diharapkan (Bulo& Sanchez,

2014).
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Mahasiswa baru merupakan status yang disandang oleh mahasiswa pada tahun

pertama kuliahnya. Memasuki dunia kuliah merupakan suatu perubahan besar

pada hidup seseorang (Santrock, 2006). Individu biasanya mengalami banyak

perubahan di tahun pertamanya kuliah ketika memasuki perguruan tinggi. Hal ini

terkait dengan penyesuaian yang merupakan masalah berat yang harus dihadapi

individu ketika memasuki dunia kuliah (Dyson &Renk, 2006).

Penyesuaian diri merupakan suatu proses individu dalam memberikan respon

terhadap tuntutan lingkungan dan kemampuan untuk melakukan koping terhadap

kecemsan. Kegagalan individu dalam melakukan penyesuaian diri dapat

menyebabkan individu mengalami gangguan psikologis. Salah satu masalah

penyesuaian diri yang sering dihadapi mahasiswa adalah penyesuaian diri dalam

bidang pendidikan, contohnya adalah penyesuaian diri pada tugas skripsi

(Gunawati&Hartati, 2006).

Mengerjakan skripsi merupakan syarat wajib bagi mahasiswa karena skripsi

tersebut digunakan sebagai salah satu prasyarat bagi mahasiswa untuk

memperoleh gelar akademisnya sebagai sarjana. Mengerjakan sebuah skripsi

telah menjadikan kebanyakan mahasiswa cemas, takut, bahkan sampai frustasi

dan ada juga yang nekat bunuh diri. Mahasiswa yang menyusun skripsi dituntut

untuk dapat menyesuaikan diri dengan proses belajar yang ada dalam

penyusunan skripsi. Proses belajar yang ada dalam penyusunan skripsi

berlangsung secara individual, sehingga tuntutan akan belajar mandiri sangat
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besar. Mahasiswa yang menyusun skripsi dituntut untuk dapat membuat suatu

karya tulis dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan diharapkan dapat

bermanfaat bagi masyarakat secara umum (Gunawati&Hartati, 2006).

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kecemasan

pada mahasiswa kedokteran masih cukup tinggi baik pada mahasiswa tingkat

awal maupun tingkat akhir yang akan berdampak negatif terhadap mahasiswa itu

sendiri. Penelitian tentang perbedaan tingkat kecemasan antara mahasiswa

tingkat awal dan tingkat akhir juga belum pernah dilakukan sebelumnya. Oleh

karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan

derajat kecemasan antara mahasiswa tingkat awal dan tingkat akhir Fakultas

Kedokteran Unila.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka peneliti menyusun rumusan

masalah yaitu apakah terdapat perbedaan derajat kecemasan antara mahasiswa

tahap akademik tingkat awal dengan tingkat akhir di Fakultas Kedokteran

Universitas Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui perbedaan derajat kecemasan antara mahasiswa tahap

akademik tingkat awal dengan tingkat akhir di Fakultas Kedokteran

Universitas Lampung.
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1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi prevalensi rerata derajat kecemasan mahasiswa tahap

akademik tingkat awal di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

2. Mengidentifikasi prevalensi rerata derajat kecemasan mahasiswa tahap

akademik tingkat akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

3. Mengetahui perbedaan derajat kecemasan antara mahasiswa tahap

akademik tingkat awal dengan tingkat akhir di Fakultas Kedokteran

Universitas Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Untuk memperluas wacana ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Kedokteran

Jiwa dan untuk memberikan data ilmiah tentang perbedaan derajat

kecemasan dan depresi antara 2 kelompok mahasiswa dalam lingkungan

belajar yang sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pembimbing

Akademik (PA), psikiater, psikolog, mahasiswa, keluarga mahasiswa dan

berbagai pihak yang terkait guna membantu kelancaran proses belajar

mengajar mahasiswa dalam menyelesaikan studi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kecemasan

2.1.1 Pengertian Kecemasan

Kecemasan adalah gangguan alam sadar (effective) yang ditandai dengan

perasaanketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, tidak

mengalami gangguan dalam menilai realitas (Reality Testing Ability/RTA), masih

baik, kepribadian masih tetap utuh (tidak mengalami keretakan kepribadian/ splitting

of personality), perilaku dapat terganggu tapi masih dalam batas – batas normal

(Hawari, 2008).

Menurut Kaplan (2010), kecemasan adalah situasi yang mengancam dan merupakan

hal yang normal terjadi menyertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau

yang belum pernah dilakukan serta dalam menemukan identitas diri dan arti hidup.

Kecemasan adalah kekhawatiran yang tidak jelas dan menyebar, yang berkaitan

dengan perasaan tiadk pasti dan tidak berdaya (Stuart, 2007). Sedangkan definisi

7
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kecemasan menurut Darajat (2007) adalah manifestasi dari berbagai proses emosi

yang bercampur baur dan ketika mengalami tekanan perasaan (frustasi) dan

pertentangan batin.

2.1.2 Teori Kecemasan

Menurut Stuart (2007) ada beberapa teori yang menjelaskan tentang kecemasan,

antara lain :

a. Teori psikoanalisis

Cemas merupakan konflik emosional yang terjadi antara dua elemen kepribadian

yaitu id dan superego. Id mewakili dorongan insting dan impuls primitif

seseorang, sedangkan superego mencerminkan hati nurani seseorang dan

dikendalikan olehnorma – norma budaya seseorang. Ego berfungsi mengetahui

tuntutan dari dalam elemen tersebut dan fungsi ansietas adalah meningkatkan ego

bahwa ada bahaya.

b. Teori interpesonal

Cemas timbul dari perasaan takut terhadap penolakan saat berhubungan dengan

orang lain. Hal ini juga berhubungan dengan trauma masa pertumbuhan, seperti

kehilangan dan perpisahan dengan orang yang dicintai. Penonalakan terhadap

eksistensi diri oleh orang lain atau pun masyarakat akan menyebabkan individu

yang bersangkutan menjadi cemas, namun bila keberadaannya diterima oleh
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orang lain, maka dia akan merasa tenang dan tidak cemas. Dengan demikian

cemas berkaitan dengan hubungan antara manusia.

c. Teori perilaku

Cemas merupakan produk frustasi yaitu segala sesuatu yang mengganggu

kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pakar perilaku

lain menganggap cemas sebagai suatu dorongan untuk belajar berdasarkan

keinginan dari dalam untuk menghindari kepedihan. Peka tentang pembelajaran

meyakini bahwa individu yang terbiasa dalam kehidupan dirinya dihadapkan pada

ketakutan yang berlebih sering menunjukan cemas pada kehiduapn selanjutnya.

d. Teori eksistensial

Teori ini memberikan model gangguan kecemasan umumdimana tidak terdapat

stimulus yang dapat diidentifikasikansecara spesifik untuk suatu perasaan

kecemasan yang kronis (Kaplan, 2010).

e. Teori biologi

Kajian biologis menunjukan bahwa otak mengandung reseptor khusus yang

mungkin memicu cemas.Penghambat asam aminobutirik-gamma neuroregulator

(GABA) juga memungkinkan peran utama dalam mekanisme biologis

berhubungan dengan kecemasan, sebagaimana halnya dengan endorfin.Selain itu

telah dibuktikan bahwa kesehatan umum seseorang mempunyai akibat nyata

sebagai predisposisi terhadap cemas.
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2.1.3 Tanda dan Gejala

Keluhan-keluhan yang sering muncul pada orang yang mengalami ansietas antara

lain (Hawari, 2008) :

a. Cemas, khawatir, firasat buruk, takut akan pikiranya sendiri,  mudah tersinggung.

b. Merasa tegang, tidak tenang, gelisah, dan mudah  terkejut.

c. Takut sendirian, takut pada keramaian dan banyak orang.

d. Gangguan pola tidur, mimpi-mimpi yang menegangkan.

e. Gangguan konsentrasi dan daya ingat

f. keluhan-keluhan somatik, misalnya rasa sakit pada otot dan tulang, pedengaran

berdenging (tinitus), berdebar-debar, sesak napas, gangguan pencernaan, gangguan

perkemihan, sakit kepala dan sebagainya.

2.1.4 Klasifikasi Tingkat Kecemasan

Ada empat tingkat kecemasan, yaitu ringan, sedang, berat dan panik (Rini, 2012),

yaitu :

a. Kecemasan ringan

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari dan

menyebabkan seseorang menjadi waspada dan meningkatkan lahan

persepsinya.Kecemasan ringan dapat memotivasi belajar dan menghasilkan

pertumbuhan dan kreatifitas. Manifestasi yang muncul pada tingkat ini adalah
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kelelahan, kesadaran tinggi, motivasi meningkat dan tingkah laku sesuai situasi. Pada

tahap ini, seseorang yang mengetahui dirinya akan mencoba mencari informasi

tentang penyakitnya yang akan dioperasi. Bertanya merupakan bentuk kreatifitas dan

mekanisme belajar, walaupun pada tingkatan ini persepsi kecemasan sudah muncul

tetapi dapat direspon dengan baik.

b. Kecemasan sedang

Memungkinkan seseorang untuk memusatkan pada masalah yang penting dan

mengesampingkan yang lain sehingga seseorang mengalami perhatian yang selektif,

namun dapat melakukan sesuatu yang terarah. Manifestasi yang terjadi pada tingkat

ini yaitu kelelahan meningkat, kecepatan denyut jantung dan pernapasan meningkat,

ketegangan otot meningkat, bicara cepat dengan volume tinggi, kemampuan

konsentrasi menurun, perhatian selektif dan terfokus pada rangsangan yang tidak

menambah ansietas, mudah tersinggung, tidak sabar, mudah lupa, marah dan

menangis.Tingkatan ini seseorang sudah mulai menghapi ketakutan.

c. Kecemasan berat

Seseorang dengan kecemasan berat cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang

terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Orang tersebut

memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada suatu area yang lain.

Manifestasi yang muncul pada tingkat ini adalah mengeluh pusing, sakit kepala,

nausea, tidak dapat tidur (insomnia), sering kencing, diare, palpitasi, berfokus pada
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dirinya sendiri dan keinginan untuk menghilangkan kecemasan tinggi, perasaan tidak

berdaya, bingung, disorientasi.

d. Panik

Panik berhubungan dengan terperangah, ketakutan dan teror karena mengalami

kehilangan kendali. Orang yang sedang panik tidak mampu melakukan sesuatu

walaupun dengan pengarahan. Tanda dan gejala yang terjadi pada keadaan ini adalah

susah bernapas, dilatasi pupil, palpitasi, pucat, diaphoresis, pembicaraan inkoheren,

tidak dapat berespon terhadap perintah yang sederhana, berteriak, menjerit,

mengalami halusinasi dan delusi.

2.1.5 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan

Menurut Hawari (2008) mekanisme terjadinya cemas yaitu psikoneuroimunologi

atau psikoneuroendokrinologi.Stres psikologis menyebabkan terjadinya kecemasan.

Oleh karena itu, kecemasan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yatu :

a. Usia

Menurut Husna (2012) umur menunjukan ukuran waktu pertumbuhan dan

perkembangan seseorang individu.Umur berkorelasi dengan pengalaman,

pengalaman berkorelasi dengan pengetahuan, pemahaman dan pandangan

terhadap suatu penyakit atau kejadian sehingga membentuk persepsi dan sikap.

Kematangan dalam proses berpikir pada individu yang berumur dewasa lebih

memungkinkannya untuk menggunakan mekanisme koping yang baik
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dibandingkan dengan kelompok umur lebih muda, ditemukan sebagian besar

kelompok umur muda cenderung lebih mengalami respon cemas yang berat

dibandingkan dengan kelompok umur dewasa (Lukman, 2009).

b. Pengalaman

Mirianti (2011) mengatakan bahwa pengalaman masa lalu terhadap penyakit atau

tindakan medis  baik yang positif maupun yang negatif dapat mempengaruhi

perkembangan keterampilan menggunakan koping. Keberhasilan seseorang dapat

membantu individu untuk mengembangkan kekuatan coping, sebaliknya

kegagalan atau reaksi emosional menyebabkan seseorang menggunakan coping

yang maladaptif terhadap stressor tertentu.

c. Dukungan

Menurut Kaplan dan Saddock (2010), dukungan psikososial keluarga adalah

mekansime hubungan interpersonal yang dapat melindungi seseorang dari efek

stress yang buruk. Pada umumnya jika seseorang memiliki sistem pendukung

yang kuat, kerentanan terhadap tindakan persalinan akan rendah.

d. Jenis kelamin

Berkaitan dengan kecemasan pada pria dan wanita bahwa perempuan lebih cemas

akan ketidakmampuannya dibandingkan dengan laki – laki, laki – laki lebih aktif,

eksploratif, sedangkan perempuan lebih sensitif. Penelitian sebelumnya

menunjukan bahwa laki – laki lebih relaks dibandingkan perempuan dalam
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menghadapi suatu situasi (Lutfa, 2008).Sunaryo (2010) menulis dalam bukunya

bahwa pada umumnya seorang laki – laki dewasa mempunyai mental yang kuat

terhadap sesuatu hal yang dianggap mengancam bagi dirinya dibandingkan

dengan perempuan.Laki – laki lebih mempunya tingkat pengetahuan dan wawasan

lebih luas dibandingkan dengan perempuan, karena laki – laki lebih banyak

berinteraksi dengan lingkungan luar.

e. Pendidikan

Hasil riset yang dilakukan Stuart dan Sudden (2007) menunjukan responden yang

berpendidikan tinggi mampu menggunakan pemahaman mereka dalam merespon

rencana tindakan persalninan secara adaptif dibandingkan dengan kelompok yang

berpendidikan rendah (Lukman, 2009). Kondisi ini menimbulkan respon cemas

berat cenderung kita temukan pada responden yang berpendidikan rendah karena

pemahaman mereka sehingga membentuk persepsi yang menakutkan bagi mereka

dalam merespon tindakan.

f. Pengetahuan

Pengetahuan seseorang biasanya diperolah dari pengalaman yang berasal dari

berbagai macam sumber seperti, media poster, kerabat dekat, media massa, media

elektronik, buku petunjuk, petugas kesehatan, dan sebagainya. Pengetahuan adalah

suatu proses dengan menggunakan pancaindra yang dilakukan seseorang terhadap

objek tertantu dapat menghasilkan pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan
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merupakan hasil dari apa yang diketahui seseorang dan ini terjadi setelah orang

tersebut melakukan pengindraan terhadap objek tertentu. Pengetahuan atau

kognitif merupakan dominan yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan

seseorang, sebagian pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga.

(Notoatmodjo,2010).

g. Mekanisme koping kecemasan

Setiap ada stressor penyebab individu mengalami kecemasan, maka secara

otomatis muncul upaya mengatasi dengan berbagai mekanisme koping.

Penggunaan mekanisme koping dalam menerima keadaan akan efektif bila

didukung dengan kekuatan lain dan adanya keyakinan pada individu yang

bersangkutan bahwa mekanisme yang digunakan dapat mengatasi kecemasannya.

Kecemasan harus segera ditangani untuk mencapai hemostasis pada diri individu,

baik secara fisiologis maupun psikologis (Hawari, 2008).

2.1.6 Skala kecemasan

Skala HARS  menurutHamilton Anxiety Rating Scale (HARS) terdiri dari 14 item,

meliputi:

a. Perasaan cemas : firasat buruk, takut akan pikiran sendiri, mudah tersinggung.

b. Ketegangan: merasa tegang, gelisah, gemetar, mudah terganggu dan lesu.

c. Ketakutan : takut terhadap gelap, terhadap orang asing, bila tinggal sendiri dan

takut pada binatang besar dll.
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d. Gangguan tidur : sukar memulai tidur, terbangun pada malam hari, tidur tidak

pulas dan mimpi buruk.

e. Gangguan kecerdasan : penurunan daya ingat, mudah lupa dan sulit konsentrasi

f. Perasaan depresi : hilangnya minat, berkurangnya kesenangan pada hoby, sedih,

perasaan tiak menyenangkan sepanjang hari

g. Gejala somatik : nyeri pada otot-otot dan kaku, geretakan gigi, suara tidak stabil,

dan kedutan otot.

h. Gejala sensori : perasaan ditusuk-tusuk, penglihatan kabur, muka merah dan pucat

serta merasa lemah

i. Gejala kardiovaskuler : takikardi, nyeri dada, denyut nadi mengeras dan detak

jantung hilang sekejap

j. Gejala pernapasan : rasa tertekan di dada, perasaan tercekik, sering menarik napas

panjang dan merasa napas pendek

k. Gejala gastrointestnal: sulit menelan, obstipasi, berat badan menurun, mual dan

muntah, nyeri lambung sebelum dan sesudah makan, perasaan panas diperut

l. Gejala urogenital : sering kencing, tidak dapat menahan kencing, aminorea, ereksi

lemah atau impotensi

m. Gejala vegetatif : mulut kering, mudah berkeringat, muka merah, bulu roma

berdiri, pusing atau sakit kepala.
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n. Prilaku sewaktu wawancara : gelisah jari-jari gemetar, mengkerutkan dahi atau

kening, muka tegang,

Cara penilaian kecemasan adalah dengan memberikan nilai dengan kategori :

0 : Tidak ada gejala sama sekali

1 : Satu dari gejala yang ada

2 : Sedang/separuh dari gejala yang ada

3 : Berat/lebih dari ½ gejala yang ada

4 : Sangat berat semua gejala ada

Penentuan derajat kecemasan dengan cara menjumlah nilai skor dan item 1-14

dengan hasil:

0 = 14           Tidak ada kecemasan

1=15 – 20Kecemasan ringan

2=21 – 27Kecemasan sedang

3=28 – 41Kecemasan berat

4=42 – 56Kecemasan berat sekali (panik)

Adapun hal-hal yang dinilai dalam alat ukur HAR-S-ini adalah sebagai berikut :



18

2.2 Kecemasan Pada Mahasiswa Kedokteran

2.2.1 Prevalensi Kecemasan pada Mahasiswa Kedokteran

Berbagai penelitian telah mendokumentasikan kecemasan dikalangan mahasiswa

kedokteran dan karir profesional terkait sepertikedokteran gigi, keperawatan, farmasi

dan ilmu paramedis. Terdapattekanan atau kecemasan yang sangat tinggi apabila

dibandingkandengan program studi lain di sektor non-medis (Navas, 2012).Prevalensi

kecemasan mahasiswa kedokteran di Amerika Serikat mencapai 45,8%, tingkat

kecemasan mahasiswa kedokteran di Inggris mencapai 51.4% (Rosniza et al), dan

51.9% pada mahasiswa fakultas kedokteran di Malaysia (Yusoff, 2004). Prevalensi

kecemasan pada mahasiswa kedokteran di Jepang menunjukkan angka yang cukup

tinggi yaitu sebesar 59.8% (Tamura et al, 2012).

Penelitian mengenai tingkat kecemasan di kalangan mahasiwa fakultas kedokteran di

Indonesia juga sudah pernah dilakukan.Penelitian yang dilakukan oleh Carolin (2010)

terhadap mahasiswa fakultas kedokteran di Universitas Sumatera Utara menunjukkan

bahwa jumlah mahasiswa fakultas kedokteran yang mengalami kecemasan adalah

71,1%. Dalam penelitian lain terhadap mahasiswa fakultas kedokteran tahun masuk

2008 di Universitas Sumatera Utara yang dilakukan oleh Pin (2011) menunjukkan

bahwa 68,8% mahasiswa mengalami kecemasan tingkat sedang, 25% mahasiswa

mengalami kecemasan tingkat ringan dan 6,3% mengalamikecemasan berat.
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Penelitian mengenai tingkat kecemasan pada mahasiswa kedokteran juga telah

dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Pasaribu (2012)

mengemukakan bahwa tingkat kecemasan mahasiswa mencapai 81,1% dari 90

responden mahasiswa tingkat awal di Fakultas Kedokteran UniversitasLampung.

2.2.2 Sumber Kecemasan Pada Mahasiswa Kedokteran

Sumber kecemasanpada mahasiswa kedokteran yang terdiri dari tiga area

utama:tekanan akademik, masalah sosial, dan masalah finansial. Tekanan akademik

yang dirasakan oleh mahasiswa diantaranya adalah banyaknya jumlah materi yang

harus dipelajari dan ketakutan terhadap tidak terkuasainya materi yang

dipelajari.Perkembangan sosial dan pribadi mahasiswa kedokteran juga terpengaruh

olehkehidupan akademik yang rutin dan menyita waktu.Kurangnya waktu untuk

keluarga, teman dekat, dan melakukan rekreasi adalah masalah sosial utama bagi

mahasiswa.Masalah finansial yang terjadi pada mahasiswa yang utama adalah

ketergantungan finansial terhadap keluarga (Barikani, 2009).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Shah et al. (2010), terdapat 3 faktor penyebab

kecemasan pada mahasiswa kedokteran yang dibagi menjadi tiga kelompok:

1. Faktor akademik

a. Frekuensi ujian
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b. Performa saat ujian

c. Kurikulum perkuliahan

d. Ketidakpuasan dalam perkuliahan di kelas

e. Tidak tersedianya materi pelajaran yang cukup

f. Kurangnya waktu berekreasi

g. Persaingan rekan sebaya

h. Performa saat praktikum

i. Kurangnya pendampingan dan arahan dari fakultas

2. Faktor psikososial

a. Tingginya harapan orangtua

b. Kesendirian

c. Masalah keluarga

d. Akomodasi yang jauh dari rumah

e. Situasi politik dalam negeri

f. Hubungan dengan lawan jenis

g. Kesulitan membaca buku

h. Kurangnya hiburan di dalam institusi

i. Kesulitan untuk pulang ke rumah

j. Kualitas makanan di lingkungan tempat tinggal

k. Masalah finansial
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l. Tidak mampu bersosialisasi dengan rekan sebaya

m. Tinggal di kontrakan

n. Anggota organisasi

o. Kurangnya minat pribadi dalam ilmu kedokteran

p. Penyesuaian dengan rekan sekamar

3. Faktor – Faktor Lain

a. Sulit tidur

b. Nutrisi

c. Olahraga

d. Kualitas makanan di lingkungan tempat tinggal

e. Ketidakmampuan fisik

f. Merokok/konsumsi alkohol/penyalahgunaan obat
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Mahasiswa Tingkat Awal

Mahasiswa Kedokteran

Mahasiswa  Tingkat Akhir

- Tuntutan untuk lebih aktif dalam
proses tugas akhir yaitu skripsi.
- Kekhawatiran akan kesiapan diri
dalam memasuki masa koas di rumah
sakit.
- Tuntutan untuk menyelesaikan masa
sekolah tepat waktu.

- Tuntutan untuk beradapatasi dengan
lingkungan baru.
- Kekhawatiran akan kesiapan diri
dalam menjalani proses perkuliahan.
- Bahan yang harus dipelajari tiap
semester sangat berbeda dengan saat
SMA.

Kurang cemas
Kurang depresif

Lebih cemas
Lebih depresif

2.3 Kerangka Teori

Gambar 1. Kerangka Teori

2.4 Kerangka Konsep

Gambar 2. Kerangka Konsep

2.5 Hipotesis Penelitian

Terdapat perbedaan derajat kecemasan antara mahasiswa tahap akademik tingkat awal

dengan tingkat akhir di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung..

Mahasiswa Akademik
Tingkat Awal dan Akhir

Perbedaan derajat
kecemasan mahasiswa
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross

sectional, dimana obyek penelitian hanya diobservasi sekali dan pengukuran

pemeriksaan dengan cara pendekatan serta pengumpulan data sekaligus pada satu saat

(Notoatmodjo, 2012).

3.2 Tempat dan WaktuPenelitian

3.2.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung.

3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari 2017.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi pada penelitian ini adalah mahasiswa tahap akademik angkatan 2014 dan

2016.

28
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3.3.2 Sampel

Besar sampel ditentukan dengan rumus uji hipotesis komparatif dengan masalah

skala analitis numeric tidak berpasangan yaitu:

n1 = n2 = 2 ( )
Keterangan :

n      = Besar sampel minimal

Za = deviat baku alfa. Nilai standar normal yang merupakan besarnya peluang

untuk menolak atau menerima Ho, bergantung pada besarnya kesalahan.

Zβ = Nilai standar normal yang merupakan besarnya peluang untuk menerima

Ho : bergantung dari power penelitian.

S        = Simpang baku dari selisih nilai antar kelompok.

X1-X2 = Selisih minimal rerata yang dianggap bermakna (Dahlan, 2013)

Pada penelitian ini nilai Za5% = 1,96 dan Zß 20% = 0,842. Simpang Baku (S)

kecemasan mahasiswa sebesar 7,4 (Diferiansyah, 2015) dan nilai x1-x2 ditetapkan

sebesar 5,786 mg/dl (Ariyani, 2011). Maka perhitungan besar sampelnya sebagai

berikut :

= 2
( . . ) .. 2

=2
( . ) .. 2

=2
.. 2

=2 (3.521)2 = 2 (12.397) = 24,79 responden

77
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Setelah dilakukan perhitungan sampel, maka pada penelitian ini sampel yang

digunakan peneliti berjumlah 25 responden.Sampel yang diambil dengan teknik

concecutive sampling berdasarkan keputusan peneliti sesuai dengan criteria inklusi

dan eksklusi.

1. Kriteria Inklusi

a. Mahasiswa angkatan 2014 sebagai sampel mahasiswa tahap akademik

tingkat akhir

b. Mahasiswa angkatan 2016 sebagai sampel mahasiswa tahap akademik

tingkat awal

c. Bersedia mengisi kuesioner penelitian

d. Tidak dalam pengobatan penyakit kejiwaan

2. Kriteria Eksklusif

a. Kuesioner yang diisi tidak lengkap

b. Mengundurkan diri dari penelitian

3.4 Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel bebas adalah variabel yang apabila nilainya berubah akan mempengaruhi

variabel yang lain (Dahlan, 2012). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas

adalah mahasiswa tahap akademik tingkat awal dan tingkat akhir. Variabel terikat adalah

variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini

adalah derajat kecemasan.



26

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional menguraikan variabel dependen maupun variabel independen, alat

ukur, cara ukur, hasil ukur dan skala ukur pada penelitian ini. Disini meliputi skala yaitu

nominal, ordinal, interval ataupun rasio.

Tabel 1.Definisi operasional
Variabel Definisi Operasional Alat ukur Cara Ukur Hasil Ukur Skala

Independen
Mahasiswa
FK Unila

Mahasiswa
yang
terdaftar
dan
mengikuti
proses
belajar
mengajar di
FK Unila.
Mahasiswa
kedokteran
Unila
terdiri dari
1. Mahasiswa angkatan
2016
2. Mahasiswa angkatan
2014

Data
Mahasiswa

Observasi
data
mahasiswa

1= Mahasiswa
tingkat awal
2= Mahasiswa
tingkat akhir

Nominal

Dependen
Kecemasan Perasaaan terancam

dan stressfull, yang
dimanifestasikan pada
perubahan pola tidur,
makan dan tanda-tanda
vita

Kuesioner
HARS

Pengisian
kuesioner

Skoring Rasio

3.6 Alat dan Bahan Penelitian

Alat dan bahan pada penelitian ini adalah:

1. Formulir biodata

2. Kuesioner HARS (Hamilton Anxiety Rate Score)

3. Komputer
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3.7 Prosedur Penelitian

Alur prosedur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 3.Alur Penelitian

3.8 Pengumpulan Data

Data yang telah diperoleh dari proses pengumpulan data akan diubah ke dalambentuk

tabel, kemudian data diolah menggunakan program Software Statistik pada komputer.

Penyusunan Proposal Penelitian

Mengurus Perizinan

Pengumpulan Data Sekunder

Data mahasiswa FK
Unilaangkatan 2014 dan 2016

Pengolahan Data Sekunder

Pengumpulan Data Primer

Inform Consent

Pengisian kuesioner HARS oleh
mahasiswa

Pengolahan Data Primer

Analisis Data
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Kemudian, proses pengolahan data menggunakan program komputer ini terdiri beberapa

langkah :

1. Coding : untuk mengkonversikan (menerjemahkan) data yang dikumpulkan selama

penelitian ke dalam simbol yang cocok untuk keperluan analisis.

2. Data entry : memasukkan data ke dalam komputer.

3. Verifikasi : memasukkan data pemeriksaan secara visual terhadap data yang telah

dimasukkan ke dalam komputer.

4. Outputkomputer : hasil yang telah dianalisis oleh computer kemudian dicetak.

3.9 Analisis Data

Analisis statistika untuk mengolah data yang diperoleh akan menggunakan program

statistik pada komputer dimana akan dilakukan 2 macam analisa data, yaitu analisa

univariat dan analisa bivariat.

3.9.1 Analisa Univariat

Analisa univariat digunakan persentase, hasil dari setiap variable ditampilkan dapat

dalam bentuk distribusi frekuensi jenis kelamin,usia responden dan derajat

kecemasan mahasiswa tahap akademik angkatan 2014 dan 2016 Fakultas

Kedokteran Universitas Lampung.

3.9.2 Analisa Bivariat

Analisa yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas dengan

variabel terikat dengan menggunakan uji statististik :

1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui sebaran distribusi suatu data apakah

normal atau tidak. Uji normalitas data yang digunakan berupa uji Shapiro-Wilk
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karena besar sampel<50. Distribusi normal baku adalah data yang telah

ditransformasikan ke dalam bentuk p dan diasumsikan normal. Jika nilainya di

atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas, dan jika

nilainya di bawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal (Dahlan,

2013).

2. Uji Komparasi

Uji T tidak berpasangan merupakan uji parametrik (distribusi data normal) yang

digunakan untuk membandingkan dua mean populasi yang berasal dari populasi

yang sama. Dalam hal ini uji tersebut digunakan untuk mengetahui

perbandingan kadar gula darah puasa pada obesitas general dan obesitas sentral.

Namun, bila distribusi data tidak normal dapat digunakanuji Mann – Whitney

sebagai alternatif (Dahlan, 2013).Adapun syarat untuk uji T tidak berpasangan

adalah :

a. Skala variable merupakan skala numerik.

b. Data harus berdistribusi normal.

c. Varians data boleh sama, boleh juga tidak sama.

Taraf kesalahan yang digunakan adalah 5%, untuk melihat hasil kemaknaan

perhitungan statistik digunakan batas kemaknaan 0,05. Jika p value < 0,05 maka

hasilnya bermakna yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Namun bila p

value > 0,05 maka hasilnya Ho diterima dan Ha ditolak. Uji statistik yang

dilakukan menggunakan bantuan program komputer.
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3.10 Ethical Clearance

Penelitian ini mengajukan etik ke Komisi Etik Fakultas Kedokteran Universitas

Lampung.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan perbedaan derajat kecemasan

antara mahasiswa preklinik tingkat akhir dan awal di Fakultas Kedokteran

Universitas Lampung.dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

Terdapat perbedaan derajat kecemasan yang signifikan antara mahasiswa

tahap akademik tingkat akhir dan awal di Fakultas Kedokteran Universitas

Lampung.

Kesimpulan tambahan

1. Rerata skor kecemasan pada mahasiswa tahap akademik tingkat akhir

sebesar 9,53.

2. Rerata skor kecemasan pada mahasiswa tahap akademik tingkat awal

sebesar 14,1.

3. Selisih rerata skor kecemasan antara mahasiswa tahap akademik tingkat

akhir dan awal di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung sebesar 4, 57.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut ini adalah beberapa saran

untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya:
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1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor

penyebab kecemasan pada setiap angkatan mahasiswa kedokteran

2. Bagi institusi diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan untuk

mengetahui tingkat kecemasan pada mahasiswa dan bisa menjadi

pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan fakultas atau universitas.

3. Bagi mahasiswa diharapkan mampu mengetahui tingkat kecemasan pada

diri sendiri sehingga dapat berkonsultasi apabila diketahui memiliki

tingkat kecemasan berat dan berat sekali.
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