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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masa dewasa merupakan saat dimana berakhirnya masa remaja 

yang ditandai dengan adanya perubahan baru seperti minat, peran dan 

perilaku. Masa dewasa dibagi menjadi tiga yaitu masa dewasa dini, 

dewasa madya dan dewasa lanjut (usia lanjut). Pada masa dewasa dini 

terjadi penyesuaian pada kehidupan baru yang diikuti oleh 

permasalahan dan harapan sosial seperti kemampuan untuk memainkan 

peran sebagai orangtua, suami atau istri dan lainnya. Disamping adanya 

harapan yang muncul, permasalahan yang timbul sering kali tidak 

teratasi dengan baik karena kurangnya penyesuaian diri pada masa 

dewasa dini. Penyesuaian ini dikarenakan individu yang baru saja 

berkembang belum mampu mengatasi persoalan baru tanpa bergantung 

dengan orang lain, sehingga tidak jarang invidu akan merasa cemas. 

Kecemasan yang biasanya dialami oleh individu juga terjadi pada 

mahasiswa. Mahasiswa perguruan tinggi rata-rata telah memasuki masa 

dewasa dini. Mereka cenderung untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungan sekitarnya dan mengikuti apa yang terjadi disekitar, seperti 

kemajuan teknologi.  

Kemajuan teknologi membuat masyarakat terutama mahasiswa 

tidak lepas dari gadget. Mereka mengikuti setiap perkembangan yang 

terjadi disekitar seperti halnya media sosial. Media sosial memiliki 

pengaruh bagi kalangan mahasiswa, sebab mereka dapat 

mengekspresikan pikiran mereka, berbisnis, mencari relasi baru 

ataupun hanya untuk kesenangan. Seseorang yang terlalu bergantung 
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pada teknologi akan terganggu secara psikologis. Artikel yang 

ditulis oleh Sasongko (2012) dalam berita online mengatakan bahwa 

ketergantungan teknologi sebabkan gangguan mental anak. Psikolog 

Emil Hodzic (dalam Sasongko 2012) mengungkapkan bahwa 70% 

kliennya adalah anak-anak dan remaja yang mengaku kesulitan untuk 

tidak mengakses internet. Gejala dari kecanduan teknologi antara lain, 

lupa waktu, menarik diri, kebutuhan akan peralatan komputer yang 

lebih baik, menutup diri, rendah kepercayaan diri dan kecemasan. 

Kecemasan yang ditimbulkan akibat ketergantungan teknologi 

menyebabkan adanya berkeinginan untuk selalu membuka internet 

setiap waktu, sehingga hal ini akan menimbulkan pola baru dan 

menjadi perilaku berulang bagi mereka.  

Kecemasan dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari, yang 

disebabkan dari berbagai hal. Perilaku berulang misalnya, merupakan 

salah satu contoh akibat seorang merasa cemas dengan lingkungan 

sekitarnya. Kecemasan tidak selalu dikaitkan dengan teknologi 

melainkan ada hal lain yang dapat menjadi penyebab seperti ketakutan 

akan suatu hal yang kotor, merasa ragu pada suatu hal dan lain 

sebagainya. Hasil wawancara dengan seorang mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata, 15 Oktober 2017 pukul 13.00 di Thomas 

Aquinas, subjek mengatakan bahwa ia selalu merasa cemas jika tidak 

mengecek pintu ketika pergi. Subjek tahu jika telah mengunci pintu 

rumah setiap kali pergi, namun selalu merasa ragu apakah itu benar atau 

tidak, sehingga subjek harus mengecek kembali dua sampai tiga kali. 

Subjek harus mempersiapkan diri satu jam sebelum pergi untuk 

mengunci semua pintu rumahnya. Pada suatu waktu subjek pergi untuk 

berangkat kuliah namun ditengah jalan keraguan tersebut muncul 

kembali, sehingga subjekpun kembali ke rumah hingga dua kali untuk 
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memastikan bahwa pintu rumahnya telah terkunci. Subjek merasa 

jengkel jika kecemasannya muncul ditengah jalan, sehingga membuat 

dia harus kembali kerumah.  Disamping itu subjek merasa was-was jika 

ada orang didepan rumahnya, ia takut bahwa orang tersebut akan masuk 

kedalam rumah. Dalam wawancara ini subjek memiliki kecenderungan 

mengalami obsessive compulsive disorder.  

Obsessive compulsive disorder merupakan suatu gangguan 

neurotik. Gangguan ini dikelompokkan dalam gangguan neurotik, 

gangguan somatoform dan gangguan terkait stres. Didalam buku 

Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa-III (Maslim, 

2013) obsessive compulsive disorder dimasukan dalam gangguan 

neurotik (F4) dengan kode F42.  Obsessive compulsive disorder 

merupakan salah satu gangguan kecemasan. Obsesi merupakan pikiran 

yang berulang, tidak diinginkan, dan mengganggu dalam bentuk 

ingatan pengalaman, gambaran atau dorongan. Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric 

Association, 2013) mendefinisikan pengertian obsesi sebagai pikiran, 

dorongan, atau gambaran yang dialami, selama gangguan bersifat 

mengganggu dan tidak diinginkan dan hal ini penyebab individu 

mengalami kecemasan atau distres. Individu mencoba untuk 

mengabaikan atau menekan pikiran, dorongan, atau gambaran atau 

menetralkan  dengan memikirkan hal lain atau melakukan suatu 

kegiatan (melakukan kompulsi). 

Seseorang yang menderita obsesi akan kesulitan dalam mengatasi 

pikirannya yang berulang. Bentuk dari pikiran ini dapat berupa 
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dorongan untuk melakukan suatu hal, seperti pikiran bahwa tangan 

selalu kotor ataupun pikiran tentang pengalaman yang pernah 

dialaminya. Orang dengan obsesif kompulsif akan memikirkan hal 

tersebut berulang kembali dan diwujudkan dalam bentuk kompulsi. 

Kompulsi merupakan perilaku berulang yang dilakukan oleh seseorang 

secara tidak masuk akal. Perilaku ini merupakan wujud untuk 

melepaskan kecemasan dari pikiran berulang yang disebabkan oleh 

obsesi untuk membuat individu merasa lega. Kompulsi hanya 

meredakan kecemasan, tetapi tidak menciptakan kepuasan bagi 

penderita. DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013) 

mendefinisikan kompulsi sebagai perilaku berulang (contoh, mencuci 

tangan, penataan, pengecekan) atau tindakan mental (contoh, berdoa, 

menghitung, mengulang kata-kata tanpa suara) bahwa individu merasa 

dikendalikan untuk melakukan sebagai respon dari obsesif yang 

dilakukannya secara kaku. Perilaku atau tindakan mental bertujuan 

untuk mencegah atau mengurangi kecemasan atau distres atau 

mencegah beberapa situasi yang menakutkan; bagaimanapun perilaku 

ini atau tindakan mental tidak berhubungan  secara realistis yang dibuat 

untuk menetralkan atau mencegah.  

Prevalensi obsessive compulsive disorder adalah 1% sampai 3% 

menjadikannya prevalensi gangguan neuropsikiatrik yang paling 

banyak terjadi. Simtom obsessive compulsive disorder berawal sebelum 

pubertas mendekati 1/3 sampai 2/3 yang terkena (Kessler dkk dalam de 

Alvarenga, Mastrorosa, & Do Rosário 2015). Chandna (2015) 

mengatakan bahwa prevalensi obsessive compulsive disorder terjadi 
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pada anak-anak dan orang dewasa sebesar 0,5% sampai 4 %. Sebagai 

contoh, dalam sebuah studi yang terdiri dari 330 pasien dewasa dengan 

obsessive compulsive disorder ditemukan bahwa 49% menunjukkan 

simtom pertama mereka sebelum umur 11 tahun dan 23% antara 11 dan 

18 tahun (de Mathis dkk dalam De Alvarenga, dkk, 2015). 

Kebanyakan orang memiliki pengalaman mental yang mirip 

dengan obsesif. Rentang antara 80-90% subjek normal dilaporkan 

memiliki pikiran mengganggu atau dorongan dalam bentuk lain seperti 

yang dialami oleh pasien obsessive compulsive disorder (Rachman & 

de Silva, Salkovskis & Harrison dalam Oltmanns & Emery, 2012). 

Bentuk ini termasuk menyakiti orang lain, dorongan untuk melakukan 

sesuatu, berbahaya, dan pikiran tentang kecelakaan atau penyakit.  

Berlawanan dengan pengalaman normal, obsesif  yang didefinisikan 

pada pasien klinis terjadi lebih sering, bertahan lama dan berada pada 

tingkat ketidaknyamanan yang tinggi. Perbedaan dari seseorang yang 

mengalami obsessive compulsive disorder dengan orang normal yang 

memiliki pemikiran yang mirip dengan obsesif-kompulsif adalah 

terletak dari definisi obsessive compulsive disorder itu kembali. 

Obsessive compulsive disorder didefinisikan sebagai pikiran dan 

perilaku yang berulang sehingga mengganggu aktifitas individu dan 

meningkatkan kecemasan.  

Dampak obsessive compulsive disorder pada seseorang adalah 

dapat terganggunya aktivitas sehari-hari. Terganggunya aktivitas ini 

dikarenakan adanya perilaku yang berulang dan tidak diinginkan 

(kompulsif) sehingga orang tersebut harus melakukan hal yang sama 
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kembali. Pikiran berulang (obsesif) dapat membuat orang tidak fokus 

dengan kegiatan yang sedang dilakukannya sehingga mengganggu 

konsentrasi pekerjaan. Seseorang yang mengalami obsessive 

compulsive disorder sering kali malu dengan permasalahan yang ia 

miliki. Mereka berusaha untuk menutupi perilaku kompulsif, namun 

obsesi tersebut tetap datang.  

Pada sebuah kasus yang dikutip dari Memik, Ünver, & Gündoğdu 

(2016) terdapat seorang anak kecil perempuan berusia tiga tahun dua 

bulan yang mengalami obsessive compulsive disorder. Ia memulai 

gejala ini pertama kali  setelah berhenti menyusui. Karakteristik dari 

perilakunya adalah menangis, berteriak dan menendang kakinya diatas 

tanah hingga berdarah. Dia juga memukul keluarganya dan mengalami 

tantrum selama setengah jam atau satu jam dalam sehari. Gadis tersebut 

selalu memakai baju dan sepatu yang sama setiap hari. Dia tidak akan 

mengganti baju atau popok kotornya. Setelah mandi, ia akan 

menggunakan baju atau popok itu kembali. Jika hal ini tidak dilakukan 

maka ia akan cemas dan mulai menangis, berteriak dan memukul 

sekitarnya. 

 Kasus obsessive compulsive disorder diperkuat dengan  

wawancara pada salah satu siswa SMA yang dilakukan pada hari 

Minggu, 1 Oktober  2017 di Stadion Akpol  Semarang, subjek 

mengalami kecenderungan obsessive compulsive disorder yaitu selalu 

memakai pakaian yang telah ditentukan sesuai harinya. Sebagai contoh, 

pada hari Senin subjek harus memakai baju berwarna merah, Selasa 

berwarna putih dan seterusnya. Minggu depan, subjek akan melakukan 
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hal yang sama dengan ketentuan seperti minggu sebelumnya. Hal ini ia 

lakukan sejak subjek duduk dibangku SD. Subjek merasa tidak nyaman, 

kesal dan merasa sial jika tidak menggunakan baju sesuai hari yang 

telah ditentukan. Ibu subjek merasa terganggu dengan tingkah anaknya, 

karena ia harus mengingat baju anaknya sesuai hari tersebut. Subjek 

akan kesal kepada ibunya jika baju yang harus dipakai belum dicuci. 

Berdasarkan kasus diatas subjek  mengalami kecenderungan obsessive 

compulsive disorder yang mengakibatkannya cemas jika tidak memakai 

baju sesuai harinya.  

Sigmund Freud (dalam Wahyuni, 2014)  berpendapat bahwa 

kecemasan adalah emosi yang tidak menyenangkan dan 

memperingatkan diri terhadap bahaya yang akan datang. Atkinson 

(dalam Muslimin, 2013) mengemukakan bahwa kecemasan dalam 

istilah, takut, khawatir, prihatin yang terkadang dialami dalam tingkat 

berbeda.  Individu yang merasa cemas akan mengganggu kesehariannya 

dalam beraktifitas. Individu akan merasa khawatir dengan hal yang 

dilakukannya, sehingga memengaruhi pula kepercayaan dirinya.  

Kecemasan memiliki kaitan erat dengan obsessive compulsive disorder 

karena obsessive compulsive disorder merupakan salah satu gangguan 

cemas. 

Obsessive compulsive disorder disebabkan dari beberapa faktor 

seperti yang disebutkan Widiastuti (2014) antara lain: 

1. Genetik - (Keturunan)  

2. Organik – kelainan saraf seperti meningitis dan ensefalitis. 

3.  Kepribadian.  
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4. Pengalaman masa lalu.  

5. Gangguan obsesif-kompulsif erat kaitannya dengan depresi atau 

riwayat kecemasan sebelumnya. 

6. Konflik, individu yang mengalami obsessive compulsive 

disorder biasanya mengalami konflik jiwa dari masalah hidup. 

Contoh, hubungan suami-istri, tempat kerja, keyakinan diri 

Kecemasan diidentikan dengan datangnya bahaya yang ada 

disekitar individu yang akan memengaruhi kepercayaan diri  seseorang. 

Seperti yang disebutkan Widiastuti (2014) bahwa terdapat faktor 

konflik dan kepribadian yang memengaruhi obsessive compulsive 

disorder. Konflik menyebutkan bahwa keyakinan diri sebagai satu 

permasalahan yang dapat menjadi gangguan  obsessive compulsive 

disorder . Kepribadian  juga merupakan faktor penyebab seseorang 

memiliki gangguan obsessive compulsive disorder. Kepribadian dibagi 

menjadi beberapa self yang salah satunya adalah self-confidence 

(kepercayaan diri).  

Kepercayaan diri adalah keyakinan yang dimiliki oleh individu, 

bahwa ia mampu untuk melakukan suatu hal tanpa bergantung dengan 

orang lain. Kepercayaan diri ada pada setiap diri individu, namun 

berbeda dalam kuantitasnya. Kepercayaan diri secara bahasa menurut 

Vandenbos (dalam Saputro & Suseno, 2010) adalah percaya pada 

kemampuan diri dan melihat diri sebagai kepribadian yang positif. 

Menurut Afiatin dan Andayani (dalam Komara, 2016) kepercayaan diri 

merupakan keyakinan tentang kekuatan, keterampilan, serta 

kemampuan yang dimilikinya dan merupakan aspek kepribadian. 
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Kumara (dalam Ghufron & Rini, 2014) menjelaskan bahwa 

kepercayaan diri adalah keyakinan akan kemampuan yang dimiliki.  

Kepercayaan diri dibutuhkan dalam setiap kondisi, untuk 

menghindari timbulnya kecemasan pada individu. Lauster (dalam 

Saputro & Suseno, 2010) menyatakan bahwa kepercayaan diri ialah 

keyakinan akan kemampuan diri sendiri sehingga individu tidak cemas 

dalam bertindak, merasa bebas, tidak malu dan tertahan sekaligus 

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Individu yang memiliki 

kepercayaan diri yang rendah akan rentan mengalami kecemasan dalam 

kesehariannya, sebaliknya individu yang memiliki kepercayaan diri 

yang cukup lebih terhindar dari kecemasan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto (2015) di 

Universitas Katolik Soegijapranata terdapat hubungan negatif yang 

sangat signifikan antara kepercayaan diri  dan gangguan kepribadian 

cemas pada mahasiswa (rxy= -0,854; p<0,01) yang menunjukan bahwa 

semakin tinggi kepercayaan diri maka gangguan kepribadian cemas 

akan semakin ringan, begitu pula sebaliknya. Kecemasan dapat muncul 

ketika individu merasa kemampuan yang dimilikinya bertentangan 

dengan tuntutan yang ada. Hal ini dibuktikan dalam suatu survey yang 

dilakukan oleh Kristanto, Sumardjono, dan Setyorini (2014) di FKIP 

Universitas Kristen Satya Wacana diperoleh koefisien korelasi antara 

kepercayaan diri dengan kecemasan dalam menyusun proposal skripsi 

sebesar (r xy = - 0.274 dan p = 0,001 < 0,01) menunjukkan bahwa jika 

kepercayaan diri mahasiswa meningkat, maka skor kecemasan dalam 

menyusun proposal skripsi mahasiswa menurun.  
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Kecemasan yang ditimbulkan dari rendahnya kepercayaan diri 

pada seseorang akan menghambat individu tersebut dalam beraktifitas 

sehari-hari. Individu akan merasa khawatir dengan apa yang 

dilakukannya, apakah itu benar atau salah. Tidak jarang individu 

menjadi cemas karena mendengar apa yang dikatakan orang lain 

tentang tindakan yang dilakukannya. Individu menjadi tidak mampu 

untuk memutuskan sesuatu sesuai kepercayaan dirinya. Menurut 

Lauster (dalam Sugiarto, 2015 ) orang yang kurang percaya diri sering 

kali pesimis dalam menghadapi setiap tantangan, merasa takut, 

khawatir dalam menyampaikan gagasan-gagasan, serta ragu-ragu dalam 

menentukan pilihan dan tidak jarang pula membandingkan dirinya 

dengan orang lain. Kepercayaan diri yang rendah individu rentan 

menjadi seseorang yang kurang dapat bersosialisasi baik dengan orang 

lain. Jika kecemasan ini selalu muncul pada diri individu karena 

rendahnya kepercayaan diri, hal ini dapat menjadikan individu 

mengalami gangguan kecemasan yaitu obsessive compulsive disorder.  

Keyakinan diri/kepercayaan diri dapat menjadikan seseorang 

menjadi obsesif-kompulsif. Kepercayaan diri yang rendah akan 

menyebabkan seseorang menjadi kurang percaya dengan 

kemampuannya, sehingga ia menjadi orang yang ragu-ragu. Dengan 

keraguannya ini seseorang akan menjadi cemas, apakah ia telah benar 

dalam melakukan suatu hal, sehingga ia akan memikirkannya berulang 

kali. Dari pengalaman tersebut orang akan berubah menjadi pemilik 

obsessive-compulsive disorder, dimana pemikiran tersebut akan 

berulang dan terdorong untuk melakukan dalam bentuk kompulsif. 
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Oleh sebab itu, peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan 

antara kepercayaan diri dengan obsessive-compulsive disorder. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjabaran permasalahan diatas, peneliti ingin 

mengetahui apakah ada hubungan antara kepercayaan diri dengan 

obsessive-compulsive disorder. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

kepercayaan diri dengan obsessive-compulsive disorder. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi lebih lanjut 

pada bidang psikologi terutama psikologi klinis.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk membantu mencari 

usaha mengurangi atau mengatasi  obsessive-compulsive disorder  

dalam kaitan dengan kepercayaan diri.  

 


