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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Fobia sering kali dimiliki seseorang. Apabila terdapat perasaan takut 

akan sesuatu yang terkadang tidak mengidap sesuatu adalah lucu dan 

aneh, tetapi bagi orang yang mengalami hal tersebut benar-benar 

menakutkan dan sering kali tidak diketahui penyebab dari hal tersebut. 

Kebanyakan orang menyebut hal tersebut dengan istilah fobia pada 

manusia.   

Fobia adalah salah satu bentuk dari gangguan kecemasan. Sebagai 

bagian dari gangguan kecemasan, akar berkembangnya gejala ini yaitu 

pengelolaan yang kurang adaptif terhadap pengalaman-pengalaman rasa 

takut yang menimbulkan rasa cemas, yang pernah dialami seseorang 

sepanjang kehidupan, terhadap sesuatu hal atau objek tertentu.  

Menurut Martin & Pear (2005) kecemasan yang tidak rasional, 

berlebihan dan intens membuat seseorang menjadi tidak mampu 

melakukan apa-apa disebut dengan fobia. Selaras dengan pernyataan 

Martin & Pear (2005), Smith dkk. (2011) juga mengatakan bahwa fobia 

merupakan perasaan cemas yang intens dari sesuatu yang tidak atau 

sedikit menyebabkan bahaya aktual. Contoh dari fobia adalah terhadap 

tempat tertutup, ketinggian, mengemudi di jalan raya, terbang, serangga, 

ular dan jarum.  
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Menurut Gunawan (2006) fobia tergantung pada bentuk karakter 

masing-masing di setiap orang. Apabila orang yang mengalami kejadian 

buruk sehingga orang tersebut akan mengalami reaksi fisik dan emosional 

yang sama seperti saat ia benar-benar berada di dalam situasi berbahaya 

yang akhirnya membuat orang tersebut menjadi tegang. 

Fobia termasuk di dalam gangguan psikologis, apabila fobia tersebut 

secara signifikan memengaruhi gaya hidup atau keberfungsian seseorang, 

atau menyebabkan distres yang signifikan (Nevid, 2005). Menurut Nevid 

(2005), seseorang bisa saja apabila memiliki kecemasan terhadap suatu 

objek tertentu, tetapi hanya apabila kecemasan itu mengganggu kehidupan 

sehari-hari atau menyebabkan distres emosional yang signifikan maka 

barulah dapat didiagnosis sebagai gangguan fobia.  

Terdapat banyak teori tentang penyebab dari fobia, Gunawan (2006) 

mengatakan bahwa kebanyakan fobia terbentuk melalui dua proses. 

Proses pertama adalah sensitizing event (kejadian yang membuat 

seseorang menjadi sensitif) dan proses kedua adalah activating event 

(peristiwa yang mengaktifkan). Penyebab lain dari fobia adalah kejadian 

yang menakutkan yang terjadi pada masa kanak-kanak. Selain itu juga 

dapat disebabkan oleh orangtua yang meninggalkan anak sendirian pada 

usia yang masih sangat kecil. Pikiran yang sadar tidak mengingat kejadian 

tersebut, sedangkan pikiran yang tidak sadar mengingat kejadian tersebut. 

Memori ini dapat menyebabkan kecemasan pada beberapa orang. Selain 

itu para ahli juga menduga bahwa fobia dapat terjadi dikarenakan faktor 
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genetik dan orang yang mengalami trauma (Orr, 1999).  

Specific phobia adalah fobia yang menetap dan berlebihan pada suatu 

objek atau situasi spesifik seperti terhadap binatang, benda ataupun situasi 

tertentu. Specific phobia merupakan salah satu gangguan psikologis yang 

paling umum, sekitar 7-11% dari populasi umum (APA, 2013). Terdapat 

sebuah penelitian di Indonesia yang menemukan 6,3% anak usia 3-5 

tahun mengalami fobia sekolah (Stikes Widyagama Husada, 2010). Selain 

itu terdapat survei bahwa dalam satu tahun dilaporkan terdapat 9% kasus 

fobia spesifik dengan prevalensi kemungkinan individu mengalami fobia 

spesifik sekitar 10%-13% (APA, 2013). 

Salah satu gangguan psikologis yang cenderung berlangsung selama 

bertahun-tahun atau beberapa dekade apabila ditangani dengan sukses 

adalah fobia spesifik (Nevid, 2005). Pada fobia spesifik perempuan 

memiliki kemungkinan dua kali lebih besar (Nevid, 2005). Perbedaan 

gender ini sampai taraf tertentu dikarenakan merefleksikan faktor budaya 

yang mensosialisasikan perempuan untuk tergantung pada laki-laki demi 

mendapatkan perlidungan terhadap objek-objek yang mngancam dalam 

lingkungan. 

Specific phobia sering bermula pada masa kanak-kanak. Pada 

kebanyakan anak-anak yang mengembangkan kecemasan pada objek 

atau situasi spesifik, tetapi hal ini akan berlalu seiring waktu tetapi pada 

beberapa orang, kecemasan ini akan terus berlanjut menjadi fobia kronis 

yang signifikan secara klinis. Specific phobia cenderung berlangsung terus 
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menerus selama bertahun-tahun atau selama beberapa dekade kecuali 

bila ditangani dengan baik. Specific phobia dapat dikembangkan hampir 

pada semua benda atau situasi apapun (Nevid, 2005). Salah satu fobia 

dalam specific phobia yang banyak penderitanya adalah fobia ketinggian. 

Diperkirakan sekitar 3-5% populasi umum di dunia menderita fobia ini. 

Akron yang artinya puncak dan phobos yang artinya takut, sehingga dapat 

diartikan sebagai ketakutan irasional yang ekstrim terhadap ketinggian 

merupakan awal mula fobia ketinggian (Acrophobia) yang berasal dari  

Yunani.  

Fobia ketinggian dalam PPDGJ-III masuk dalam Fobia Khas yaitu : a) 

gejala psikologis, perilaku atau otonomik yang muncul harus merupakan 

manifestasi primer dari anxietasnya dan bukan sekunder dari gejala-gejala 

lain seperti misalnya waham atau pikiran obsesif ; b) Anxietas harus 

terbatas pada adanya objek atau situasi fobik tertentu (highly specifik 

situation ); dan c) situasi fobik tersebut sedapat mungkin dihindarinya. 

Kriteria Specific Phobia dalam DSM V adalah : (1) Kecemasan 

menetap dan nyata yang berlebihan atau tidak masuk akal terhadap satu 

antisipasi objek spesifik atau situasi (seperti penerbangan, ketinggian, 

hewan, saat disuntik, melihat darah. (2) Ketika terpapar pada stimulus fobik 

hampir selalu mencetus kecemasan mendadak yang dapat menjadi 

serangan panik berkaitan dengan hal itu. (3) Pasien menyadari kecemasan 

ini berlebihan atau tidak masuk akal. Pada anak hal ini tidak ada. (4) 

Situasi-situasi fobia dihindari atau dirasakan dengan kecemasan kuat atau 
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penderitaan.(5) Penghindaran, kecemasan antisipatif, atau penderitaan 

pada situasi-situasi yang ditakutkan secara bermakna pada rutinitas 

normal pasien, pekerjaan (atau akademik) atau aktifitas sosial atau 

hubungan lainnya atau adanya penderitaan yang nyata tentang fobianya. 

(6) Jika berusia kurang dari 18 tahun maka durasinya minimal 6 bulan. (7) 

Kecemasan, serangan panik, penghindaran objek atau situasi spesifik 

tidak dapat dikategorikan pada gangguan mental lainnya seperti 

Obessive-Compulsive Disorder, Posttraumatic Stress Disorder, 

kecemasan perpisahan. fobia sosial, panik dengan agoraphobia atau 

agoraphobia tanpa riwayat panik. 

Fobia dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan dengan berbagai cara, 

di antaranya dengan terapi obat-obatan dan psikoterapi (Satriana, 2012). 

Fobia ketinggian dapat disembuhkan dengan cara bertahap atau dalam 

waktu yang singkat. Penanganan dan terapi yang tepat penderita fobia 

ketinggian bisa hidup nyaman dan terbebas dari kecemasan dan ketakutan 

akan ketinggian. Terapi obat-obatan yang dilakukan untuk mengurangi 

fobia pada umumnya hampir sama dengan terapi obat-obatan untuk 

kecemasan. Pada umumnya dokter menyarankan penggunaan obat 

psikoleptik, yaitu benzodiazepines dalam dosis rendah. Jenis obat-obat ini 

adalah Diazepam, Klordiazepoksid, Lorazepam, Klobazam, Bromazepam, 

Oksazolam, Klorazepat, Alprazolam atau Prazepam. Rational emotive 

behavior therapy (REBT), hypnotherapy, talk therapy dan neuro linguistic 

programming (NLP) merupakan psikoterapi yang dapat digunakan untuk 
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mengurangi fobia. 

Salah satu penelitian tentang fobia ketinggian yaitu Seni Bela Diri 

Aikido sebagai Psikoterapi Fobia Ketinggian (Hasan, 2012) merupakan 

penelitian dimana subjek dapat mengurangi kecemasan ketika mereka 

berada di tempat yang tinggi. Teknik Aikido dapat digambarkan sebagai 

teknik kesadaran yang membawa eksplorasi dan kesadaran tubuh dan 

perasaan untuk terhubung dengan tanah sehingga tidak perlu memiliki 

kecemasan yang berlebihan.  

Penelitian ini menggunakan Cognitive Behavioural Therapy (CBT) 

untuk mengidentifikasi pola negatif dan distorsi cara pandang individu 

dalam melihat dirinya. CBT telah banyak berperan dalam menolong orang 

dari masalah non klinis hingga klinis. Salah satunya adalah pada fobia 

spesifik. Sudah banyak pakar psikologi yang menggunakan tehnik CBT 

untuk kesembuhan pasien fobia. Pemberian terapi CBT merupakan teknik 

gabungan antara teknik kognitif untuk mengendalikan distorsi kognitif dan 

teknik behavioristik untuk mengendalikan kecemasannya. Pendekatan 

teknik kognitif dalam CBT dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk 

memperbaiki proses pengolahan informasi dan memodifikasi keyakinan 

atau pola pikir yang adaptif (Beck dalam Spigler & Guevremont, 2003). 

Beberapa penelitian telah membuktikan keefektifan CBT salah satu 

contohnya adalah Penerapan CBT pada Penderita Fobia Spesifik 

(Melianawati, 2014). Pada penelitiannya ini menunjukkan bahwa CBT 

dapat menurunkan intensitas kondisi fobia individu dengan kecenderungan 
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neurotik, kemudian Penerapan CBT Untuk Mengatasi Fobia Kecoa Pada 

Remaja (Diana dan Henny, 2010) pada penelitiannya CBT dapat 

mengatasi fobia kecoa dengan CBT, mengurangi ketakutannya pada kecoa. 

Selain itu CBT Untuk Fobia Sosial (Ligia dkk, 2008) yang berhasil 

mengatasi fobia sosial menggunakan penerapan CBT. Pada fobia 

ketinggian, subjek memiliki kecemasan dan keyakinan pasti akan terjatuh 

di tempat-tempat dimanapun terdapat tempat tinggi sehingga subjek pasti 

menghindari berada di ketinggian. Subjek menjadi memiliki keyakinan 

bahwa subjek tidak akan mampu berada di ketinggian dan membahayakan 

dirinya sehingga membatasi diri berpergian dimana terdapat tempat tinggi. 

Kecemasannya tersebut sangat menganggu aktivitasnya sehari-hari dan 

dapat menyebabkan stres yang besar saat harus berhadapan dengan 

stimulus fobianya.  

Cukup tingginya prevalensi fobia ketinggian dalam komunitas dan 

dampak negatif fobia ketinggian yang sangat menganggu hidup individu 

itulah maka dijadikan alasan penelitian dan penanganan fobia ketinggian 

adalah hal penting untuk dilakukan demi menekan tingginya prevalensi 

dan mensejahterakan kehidupan individu yang mengalami fobia ketinggian 

dan CBT merupakan terapi yang efektif untuk menurunkan fobia 

ketinggian.  

Menurut Borkovec dan Ruscio (2001) CBT mengarahkan klien belajar 

untuk mengendalikan pikiran yang menimbulkan kecemasan, mencari 

alternatif dari bentuk kecemasan lain yang rasional, dan mengambil 
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tindakan untuk menguji alternatif tersebut. Penekanannya adalah 

menghentikan siklus pikiran dan kecemasan negatif. Jika siklus ini telah 

putus, maka individu dapat mengembangkan kemampuan untuk 

mengendalikan perilaku kecemasannya dan semakin pandai dalam 

mengatur serta mengurangi pikiran yang menimbulkan kecemasannya.  

British Association for Behavioural and Cognitive Psychotherapies 

(2006) menyatakan CBT adalah terapi yang membantu individu mengubah 

cara berfikir dan perilakunya sehingga perubahan itu membuat individu 

merasa lebih baik, dan terapi ini berfokus pada here and now serta 

kesulitan yang dihadapi. CBT merupakan suatu terapi yang membantu 

individu mengevaluasi kembali persepsi, keyakinan, cara berfikir, dan 

perilaku yang tidak adaptif yang disebabkan oleh masalah yang 

dihadapinya. 

 Teknik pelaksanaan CBT dilakukan dengan melihat klien berdasarkan 

situasi, masalah, kejadian atau situasi yang sulit. Asumsi yang mendasari 

terapi kognitif : (a) Persepsi dan pengalaman pada umumnya adalah 

proses aktif yang melibatkan data inspektif dan introspektif (b) Kognisi 

pasien merupakan suatu sintesis stimuli internal dan eksternal (c) 

Bagaimana orang menghargai situasi biasanya terlihat dalam kognisi 

mereka (pikiran dan citra visual) (d) Kognisi tersebut mempengaruhi alur 

dan kesadaran mereka atau lapangan fenomena, yang mencerminkan 

konfigurasi mereka sendiri, dunia mereka,dan masa lalu serta masa depan 

mereka. (e) Perubahan isi struktur kognitif dasar mereka mempengaruhi 
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keadaan efektif dan pola perilaku mereka. (f) Melalui terapi psikologis, 

pasien dapat menyadari penyimpangan kognitif mereka. Terapi perilaku 

kognitif didasarkan pada asumsi bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh 

pemikiran, perasaan, proses fisiologis, dan konsekuensinya pada perilaku. 

 Pemecahan masalah dengan terapi yang dipusatkan pada keadaan 

“disini dan sekarang”, yang memandang individu sebagai pengambil 

keputusan penting tentang tujuan atau masalah yang akan dipecahkan 

dalam proses terapi dengan cara tersebut, pasien sebagai mitra kerja 

terapis dalam mengatasi masalahnya dengan pemahaman tentang teknik 

yang digunakan untuk mengatasi masalahnya merupakan orientasi dari 

CBT.  

 

B.  Pertanyaan Penelitian 

Apakah Cognitive Behavioural Therapy (CBT) bisa mengubah atau 

 menurunkan fobia ketinggian pada subjek ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Cognitive 

 Behavioural Therapy (CBT) untuk menurunkan rasa takut pada fobia 

 ketinggian. 
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D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Menjadi bahan referensi untuk perkembangan dan pendalaman ilmu 

psikologi klinis khususnya pada wacana teknik terapi untuk 

meringankan penderita fobia.  

2. Manfaat Praktis 

Menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi terapis, psikolog dan 

penderita fobia untuk menghilangkan fobia dengan Cognitive 

Behavioural Therapy (CBT). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




