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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Data yang diperoleh dari Kementerian Kesehatan RI (2016) tentang 

masalah kesehatan jiwa di Indonesia merupakan masalah kesehatan 

masyarakat yang sangat penting dan harus mendapat perhatian sungguh-

sungguh dari seluruh jajaran lintas sektor Pemerintah baik di tingkat Pusat 

maupun Daerah, serta perhatian dari seluruh masyarakat. Beban penyakit 

atau burden of disease penyakit jiwa di Tanah Air masih cukup besar. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, menunjukkan bahwa 

prevalensi gangguan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala-

gejala depresi dan kecemasan adalah untuk usia 15 tahun ke atas  sekitar 

14 juta orang di Indonesia, sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat, 

seperti schizophrenia adalah sekitar 400.000 orang di Indonesia. 

Berdasarkan data tersebut, ternyata sekitar 57.000 orang pernah atau 

sedang dipasung.  

Menurut Darajat (dalam Aizid, 2015) Kecemasan sebagai keadaan 

emosi yang sedang mengalami tekanan perasaan (frustrasi) atau 

pertentangan batin (konflik), saat seseorang sedang cemas karena konflik, 

perasaan itu akan muncul dalam berbagai bentuk emosi yang disadari dan 

tidak disadari. Carlson (dalam Aizid, 2015) juga menjelaskan orang yang 

mengidap kecemasan akan memiliki bayangan bahwa ada bahaya yang 

mengancam dalam suatu aktivitas dan objek, jika seseorang melihat gejala 

itu maka ia akan merasa cemas, kecemasan diartikan sebagai rasa takut 
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yang menimpa seseorang pada masa mendatang yang akan menimbulkan 

perasaan tertekan dan mengancam.  

Salah satu masalah pada mahasiswa akhir semester adalah menulis 

skripsi, yang dapat menimbulkan dampak psikologis pada mahasiswa 

tersebut salah satunya adalah kecemasan. Skripsi menjadi masalah yang 

serius dan sulit, kesulitan yang sering kali dihadapi oleh para mahasiswa 

adalah mencari judul yang sesuai, perumususan masalah, mencari jurnal-

jurnal nasional maupun internasional, sistematika penulisan, mencari 

buku-buku, kesulitan mencari sumber data.  

Mahasiswa bepikiran bahwa skripsi merupakan hal yang sulit, 

menanamkan keyakinan bahwa bersama kesulitan pasti ada kemudahan 

merupakan obat mujarab untuk mengatasi kecemasan atau gangguan jiwa 

lainnya (Aizid, 2015), untuk itu para mahasiswa harus yakin dan 

menyiapkan fisik maupun mental agar terhindar dari kecemasan dan 

mampu menyelesaikan skripsi. 

Skripsi merupakan syarat utama kelulusan bagi mahasiswa yang ingin 

menyelesaikan pendidikan pada tingkat universitas, dimana skripsi 

menjadi momok yang menakutkan bagi mahasiswa. Mahasiswa yang 

belum siap dalam menghadapi skripsi akan kesulitan dalam 

mengerjakannya, dalam hal ini membuat mahasiswa sering mengalami 

cemas, banyak yang beranggapan bahwa mengerjakan skripsi begitu sulit 

namun juga proses dalam mengerjakannya yang begitu lama. Mahasiswa 

yang beranggapan seperti itu akan begitu cemas dalam menghadapi 

skripsi. 
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Mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi biasanya akan lebih 

mendekatkan diri kepada Tuhan, salah satunya dengan pergi ketempat 

ibadah maupun menjalankan ritual-ritual yakni dengan niat untuk 

menghadap dan berserah diri dengan total kepada Tuhan. Maka seseorang 

akan merasa lebih tenang, tentram, serta damai, sehingga rasa cemas yang 

senantiasa menekan kehidupannya akan hilang. 

Koening dalam (Rakhmat, 2003) melaporkan dalam bukunya, The 

Healing Power Of Faith, bahwa keluarga yang religius umumnya (1) 

punya keluarga yang lebih bahagia, (2) punya gaya hidup yang lebih sehat, 

(3) dapat mengatasi kecemasan, (4) hidup lebih lama dan lebih sehat, (5) 

terlindungi dari penyakit kardiovaskuler, (6) punya sistem imun yang lebih 

kuat, dan (7) lebih sedikit menggunakan jasa rumah sakit. 

Menurut Daradjat (dalam Reza, 2013) fungsi agama dalam kehidupan 

manusia adalah, memberikan bimbingan dalam hidup, menolong dalam 

menghadapi kesukaran, dan menentramkan batin, religiositas merupakan 

kesadaran dan perasaan yang kaitannya dengan Tuhan untuk 

mengekspesikannya melalui ibadah, berdoa, dan membaca kitab suci. 

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh Kusumawardani 

(2015) tentang hubungan religiositas dengan tingkat kecemasan 

mahasiswa tingkat akhir ilmu keperawatan menghadapi skripsi di STIKES 

‘AISYIYAH   YOGYAKARTA  melaporkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara antara religiositas dan tingkat kecemasan mahasiswa 

tingkat akhir ilmu keperawatan menghadapi skripsi, kecenderungan yang 

terjadi adalah semakin tinggi tingkat religiositas mahasiswa tingkat akhir 

ilmu keperawatan STIKES Aisyiyah Yogyakarta maka semakin rendah 
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pula tingkat kecemasan mahasiswa dalam menghadapi skripsi, perbedaan 

dalam penelitian ini adalah penelitian Kusumawardani lebih menekankan 

salah satu agama yaitu agama Islam sedangkan yang peneliti lakukan lebih 

menekankan semua agama.  

Penelitian yang sama juga dilakukan oleh Satriani (2011) tentang 

hubungan tingkat religiusitas dengan kecemasan moral mahasiswa UIN 

Suska Riau yang mengatakan bahwa terdapat hubungan positif antara 

tingkat religiusitas dengan kecemasan moral mahasiswa Ushuluddin UIN 

Suska Riau diterima”. Artinya semakin tinggi tingkat religiusitas pada 

mahasiswa maka semakin tinggi pula kecemasan moral yang dimilikinya, 

sebaliknya semakin rendah tingkat religiusitas pada mahasiswa maka 

semakin rendah pula kecemasan moral yang dimilikinya. Hal ini menarik 

untuk peneliti lakukan penelitian, karena dari kedua penelitian tersebut 

terdapat perbedaan hasil. 

Hal ini berkaitan dengan hasil wawancara di Uniiversitas Katolik 

Soegijapranata Semarang pada tanggal 26 Oktober 2016 yang telah 

peneliti lakukan terhadap sepuluh subjek yang diambil, dari hasil yang 

didapat ternyata semua subjek mengalami kecemasan. Tujuh dari sepuluh 

subjek yang peneliti wawancara mengalami rasa gatal pada tubuh, jari-jari 

tangan dan kaki merasa lemas, keringat dingin, badan tidak enak, pusing, 

sakit perut, jantung berdebar, merasa ingin kencing, mual, dan sesak nafas 

ketika mengalami kecemasan. Subjek juga mengatakan merasa cemas 

dalam mengerjakan tugas akhir, enam subjek juga mengatakan kalau 

dirinya sering mengalami mimpi buruk ketika banyak pikiran. Dari tujuh 

subjek jarang melaksanakan ibadah seperti ke gereja, masjid, membaca 
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kitab suci, dan ritual-ritual yang diajarkannya. Subjek hanya berdoa ketika 

mendapatkan kesulitan saja, namun sebagian besar subjek merasa kalau 

dirinya berdoa kepada Tuhan akan merasa mendapatkan pertolongan dan 

dimudahkan dalam bebagai kesulitan.  

Seperti yang diberitakan oleh Wibowo pada tanggal 3 Mei 2016, 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir 

mengatakan peristiwa pembunuhan dosen oleh mahasiswanya di 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Nasir menilai 

tindakan Roymando Siregar, mahasiswa yang tega menggorok leher dan 

tangan dosennya, Nurain Lubis, sebagai kasus kriminal murni. "Saya 

serahkan kepada polisi untuk mengusutnya," ujarnya. Nasir tidak ingin 

skripsi dijadikan kambing hitam untuk bertindak brutal. "Penyebab 

pembunuhan itu bisa dimunculkan dari apa saja, ada yang bilang masalah 

skripsi. Apa penyebabnya?" ucapnya. 

Rektor Universitas Trunojoyo Muhammad Syarif mengaku prihatin 

atas apa yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

Untuk mencegah peristiwa serupa terjadi, menurut Syarif, mahasiswa dan 

dosen harus bekerja sesuai standar operasional prosedur (SOP). "Skripsi 

ada SOP-nya. Kalau semua pihak bekerja sesuai SOP, semua kendala akan 

menemukan jalan keluar," tuturnya. Syarif mencontohkan, bila ada 

mahasiswa yang merasa dipersulit oleh dosen pembimbing dalam 

menyelesaikan skripsi, bisa melapor langsung kepada rektor. Jika prosedur 

ini dilakukan, kemungkinan munculnya tindak kekerasan bisa dicegah. 

Koening (dalam Rakhmat, 2003) mengatakan kegiatan agama sendiri 

seperti sembahyang dan membaca Alkitab, berkaitan dengan kesehatan 
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yang lebih besar, kepuasan hidup yang lebih tinggi, kecemasan mati yang 

lebih rendah, dan tingkat alkoholisme dan penggunaan obat yang lebih 

rendah pula. Intervensi psikoterapis untuk mengatasi depresi dan anxiety 

disorder yang mengintegrasikan agama dengan psikoterapi mempercepat 

penyembuhan lebih tinggi dari teknik psikoterapi sekuler saja. 

Agama sendiri memiliki pengaruh yang sangat besar sebagian orang 

dewasa dalam menghadapi permasalahan dikehidupannya, agama yang 

didalamnya mengajarkan nilai-nilai yang baik mampu menjadikan 

seseorang menjadi lebih tenang. Hal ini berkaitan dengan mahasiswa yang 

menghadapi skripsi, mahasiswa yang merasa belum siap dan takut dalam 

skripsi biasanya akan timbul kecemasan pada mahasiswa tersebut. 

Seberapa besar hubungan antara religiositas seseorang dengan kecemasan 

yang dihadapinya inilah yang ditelaah dalam penelitian ini. Asumsi inilah 

yang menarik untuk diteliti apakah ada hubungan antara religiositas 

dengan kecemasan mahasiswa menghadapi skripsi. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara religiositas 

dengan kecemasan pada mahasiswa yang sedang menulis skripsi UNIKA 

Soegijapranata Semarang. 

 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sumbangan informasi 

mengenai religiositas dan kecemasan yang berarti bagi ilmu pengetahuan 

dan memperkaya hasil penelitian sehingga mendorong perkembangan 

dalam bidang psikologi klinis. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberi 

informasi dan referensi bagi berbagai pihak yang tertarik dengan masalah 

religiositas dan kecemasan. 

 

 

 

 


