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BAB 1 

      PENDAHULUAN 

1.01 Latar Belakang Masalah 

   Pada dasarnya semua manusia berharap memiliki hidup yang sesuai 

dengan orang normal kebanyakan yaitu merasakan sehat, sempurna dan 

sejahtera tanpa gangguan dalam kehidupan. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa 

banyak pengalaman serta pelajaran dalam menjalani dinamika kehidupan 

membuat individu merasakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan atau 

bahkan mengalami suatu gangguan. Dalam hal ini, salah satu gangguan yang 

seringkali dialami adalah gangguan kecemasan. Individu memiliki keinginan 

untuk menjadi orang yang sempurna demi memenuhi obsesi dalam dirinya, 

sehingga individu sering melakukan kegiatan berulang untuk demi mendapatkan 

hasil sempurna. Kejadian ini merupakan 2 gangguan yang berbeda, namun 

sering menyatu dan dikenal dengan sebutan Gangguan Obsesi Kompulsi (GOK). 

   GOK terdiri dari 2 kata yaitu obsesi dan kompulsi. American Psychiatric 

Association (APA) (2013) mengemukakan dalam DSM-5 bahwa pikiran berulang 

secara terus menerus mendorong citra yang dialami sebagai hal yang tidak 

diinginkan serta selalu mengikut dan bersifat mengganggu. Pemikiran ataupun 

citra yang mengganggu dan berulang datang ke dalam pikiran tanpa terhambat 

serta tampak irasional atau tidak masuk akal dan tidak dapat dikendalikan oleh 

individu yang mengalaminya. Obsesi juga dapat berupa keraguan, penundaan, 

dan ketidaktelitian yang tidak biasa atau dapat dikatakan ekstrim. Subjek 

mungkin tidak dapat mencapai kesimpulan dan tidak bisa berhenti 

mempertimbangkan kembali suatu masalah yang dialaminya (Davison & Neale, 
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1997). Obsesi juga dapat diartikan sebagai ide yang menetap dan memiliki sifat 

yang tidak masuk akal serta biasanya disertai perilaku kompulsi (Chaplin, 2008).  

   Kompulsi adalah perilaku berulang atau tindakan mental yang dirasakan 

individu dan mendorong untuk melakukan tindakan bertujuan menanggapi suatu 

obsesi atau menuruti aturan yang dipercayai harus dilakukan karena bersifat 

kaku. Menurut DSM-5 (APA, 2013) kompulsi dapat diartikan sebagai 

pengulangan perilaku yang dilakukan oleh individu dengan tujuan sebagai 

respons terhadap dorongan dan tidak dapat dikendalikan serta membentuk 

stereotip tertentu serta bersifat positif maupun negatif dalam kehidupan sehari-

hari. Dorongan yang tidak dapat dibendung untuk melakukan tindakan secara 

ritual berulang-ulang dan aktivitas yang dilakukan juga tidak saling berhubungan 

secara nyata atau realistis dengan tujuan yang berlebihan (Davison & Neale, 

1997). Kompulsi merupakan kondisi psikologis dimana individu berperilaku 

berlawanan dengan apa yang dikehendaki oleh dirinya sendiri (Chaplin, 2008).  

   Simtom GOK menghabiskan banyak waktu dalam prosesnya, mengganggu 

serta tidak rasional, bersifat mengalihkan perhatian dan dapat membuat individu 

merasa putus asa berharap dapat menghentikannya. Halgin & Whitbourne (2010) 

memberi contoh individu dengan kasus GOK, merasa stres terhadap pikirannya 

yang dipenuhi oleh kekhawatiran serta kecemasan mengenai kontaminasi 

(seperti pada kuman), keraguan (seperti meninggalkan kompor gas dalam 

keadaan yang menyala), dan agresi (seperti ketakutan untuk menyakiti orang lain 

disekitarnya). 

   Banyak dari penderita GOK memperlihatkan pikiran obsesi dan tindakan 

kompulsi. Diagnosis GOK dimunculkan jika pada kedua gejala yakni obsesi dan 

kompulsi sama dominan dan pada umumnya memang seperti itu. Jika salah satu 
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jelas lebih dominan dari pada gejala lainnya yang dimunculkan, PPDGJ-III 

(dalam Maslim, 2013) menyebutkan sebaiknya dapat diperhatikan ke dalam 

salah satu diagnosis F42.0 (predominan pikiran obsesif atau pengulangan) dan 

F42.1 (predominan tindakan kompulsif  atau obsessional rituals). Karena hal ini 

berkaitan dengan respons yang berbeda pada setiap tindakan pengobatan. 

Seperti kompulsi lebih sangat responsif terhadap terapi perilaku.  

   GOK serta gangguan terkait berbeda dari norma perkembangan yang 

seharusnya dan ritual menjadi berlebihan bertahan melampaui periode yang 

tepat pada perkembangan. Pada DSM-5 (2013) menyebutkan perbedaan antara 

kehadiran gejala subklinis ini dengan gangguan klinis harus melalui penilaian 

beberapa jumlah faktor, seperti tingkat kesulitan dan gangguan fungsi (APA, 

2013). Seorang dengan gangguan obsesi kompulsi termasuk ke dalam kategori 

gangguan psikologis klinis, dengan gejala sulit untuk mengendalikan diri sendiri 

dan berdampak pada ketidaksesuaian fungsi terhadap respons yang diberikan 

pada suatu kejadian.  

   Epidemiologi membuktikan bahwa tingkat prevalensi pada GOK selama 12 

bulan di Amerika Serikat (AS) adalah 1,2%, dengan prevalensi serupa namun 

skala internasional (1,1%-1,8%). Pada perempuan, GOK lebih tinggi pada masa 

dewasa, sedangkan pada laki-laki, GOK lebih sering terjadi pada masa kanak-

kanak. Di AS, usia rata-rata saat mulai mengalami GOK adalah 19,5 tahun, dan 

25% kasus dimulai pada usia 14 tahun. Terdapat kasus GOK yang baru muncul 

setelah 35 tahun, namun presentasinya tidak pasti. Laki-laki lebih awal terserang 

daripada perempuan: hampir 25% kaum laki-laki terserang sebelum usia 10 

tahun. Timbulnya gejala GOK biasanya bertahap, namun munculnya gejala 

secara akut juga telah dilaporkan ada terjadi (APA, 2013).  
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   Pada spesifikasi GOK sangat bervariasi antar individu, gejala umum yang 

ditemukan pada penderita GOK yakni menjadi pribadi yang pembersih (seperti 

terobsesi pada kontaminasi dan melakukan pembersihan secara kompulsi), 

simetri (seperti terobsesi dengan sesuatu yang berbentuk dan bersifat sama satu 

dengan yang lainnya) dan pengulangan, pemesanan, serta menghitung secara 

kompulsi, dan pemikiran yang terlarang dan tabu (seperti obsesi agresif, seksual, 

dan religius serta melakukan kompulsi terkait) serta bahaya (ketakutan akan 

bahaya pada diri sendiri atau orang lain dan melakukan kompulsif terkait). Proses 

pemeriksaan terkait dengan tanda GOK ini dapat dilihat ketika sesorang memiliki 

riwayat gangguan tersebut sebelumnya atau saat ini juga (APA, 2013). GOK 

akan memperburuk pikiran dan perilaku seseorang jika tidak segera diatasi oleh 

tenaga ahli dibidangnya. GOK dikatakan sebagai sumber penderitaan atau 

distress, dan dapat menyebabkan gangguan pada kegiatan serta aktivitas 

keseharian (Maslim, 2013). 

   DSM-5 (2013) menyebutkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

GOK seperti faktor emosional, lingkungan, genetik dan fisiologis. Emosional 

dalam hal ini diartikan sebagai gejala internalisasi yang lebih besar, emosi negatif 

yang lebih tinggi, dan penghambatan perilaku di masa kanak-kanak (behavioral 

inhibition) adalah kemungkinan faktor risiko temperamental. Faktor lingkungan 

yakni kekerasan fisik dan seksual pada masa kanak-kanak, peristiwa stres atau 

traumatis lainnya telah dikaitkan dengan peningkatan risiko untuk 

mengembangkan GOK. Pada faktor genetik dan fisiologis yaitu ditingkat GOK 

antara kerabat tingkat pertama orang dewasa dengan GOK kira-kira dua kali di 

antara saudara tingkat pertama dari mereka yang tidak memiliki kelainan. Di 

antara keluarga tingkat pertama dari individu dengan serangan GOK pada anak-



5 
 

 
 

anak atau remaja, angka tersebut meningkat 10 kali lipat. Transmisi keluarga 

sebagian disebabkan oleh faktor genetik (tingkat kesesuaian 0,57 untuk 

monozigot vs 0,22 untuk kembar dizigot) (APA, 2013).  

   Ilmu yang mempelajari kontrol telah dilihat dan relevan dengan kecemasan, 

konsep ini belum secara tegas dimasukkan ke dalam model GOK. Pada GOK 

dapat menjadi contoh dari gangguan kecemasan, dapat dilihat masalah kontrol 

sangat berhubungan dengan diri (emosi dan pikiran) dan di dunia sangat penting 

(Moulding & Kyrios, 2006). Hirshfeld dkk (1997) menyebutkan penghambatan 

perilaku telah terjadi dan ditemukan berkaitan dengan peningkatan risiko pada 

masa kanak-kanak dengan gangguan kecemasan. Rosenbaum dkk (dalam 

Moulding & Kyrios, 2006) berpendapat bahwa anak dengan penghambatan 

perilaku dapat bereaksi untuk dapat membangkitkan hasrat keinginan dalam 

situasi tidak umum, dengan cara meningkatnya tuntutan terhadap dukungan dan 

kepastian. Kohlberg dkk (dalam Gest, 1997) menyimpulkan bahwa pada pola 

internalisasi respon sosial seperti penghambatan perilaku yang sungguh 

temperamental dan mempunyai implikasi pada kesehatan mental yang tergolong 

negatif (Kohlberg dkk, 1972), akan tetapi penelitian selanjutnya mengatakan 

bahwa telah meningkatkan kemungkinan hubungan antara penghambatan 

perilaku dan tekanan emosional. 

   Dari beberapa faktor yang mempengaruhi GOK terdapat salah satu faktor 

yakni faktor emosional. Faktor emosional dalam hal ini membahas perihal 

behavioral inhibition, yang diartikan sebagai penghambatan perilaku pada masa 

kanak-kanak. Penghambatan perilaku ini didapat dari lingkungan tempat 

berkembang pertama kali yakni sosialisasi primer di dalam keluarga. Karena 

interaksi pertama kali dilakukan bersama keluarga dan kepribadian terbentuk 
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berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dalam proses sosialisasi. Behavioral 

inhibition dapat diartikan sebagai pengendalian untuk perilaku dalam mengontrol 

dorongan untuk melakukan respon terhadap hal sesuai dengan situasi sosial di 

mana individu berada. Pada masa kanak-kanak hambatan perilaku sangat 

berdampak pada masa mendatang. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan 

ialah kontrol diri yang memiliki definisi yang luas dan berhubungan dengan 

behavioral inhibition pada faktor emosional.  

   Pada fenomenologis deskripsi GOK yang menyoroti peran kontrol dalam 

gangguan GOK. Carr (dalam Moulding & Kyrios, 2006) mengemukakan bahwa 

ciri GOK adalah upaya individu untuk mengendalikan pikiran yang mereka miliki 

dengan cara melakukan serangkaian kegiatan untuk mengendalikan dunia, dan 

kekhawatiran pada diri individu mengenai hilangnya kemampuan kontrol atas 

pikiran dan tindakan mereka sendiri. Model pada perilaku kognitif pertama GOK 

memberi saran bahwa, “... atas dasar pada pengalaman klinis. Berpusat pada 

masalah kontrol tampaknya memberikan pengaruh yang sangat relatif besar 

pada penilaian kognitif individu dengan gejala GOK… ” McFall & Wollersheim, 

(dalam Moulding & Kyrios, 2006). Muraven dkk (dalam Slessareva & Muraven, 

2004) menyebutkan bahwa kontrol diri merupakan hal yang sangat penting bagi 

keberlangsungan kegiatan sehari-hari, termasuk untuk mengatasi kontrol pada 

pengaruh negatif, penghambatan kepada impuls untuk menyerah terhadap 

godaan, perencanaan beberapa kegiatan diarahkan pada tujuan, penekanan 

tanggapan stereotip, dan keterlibatan dalam berinteraksi sosial. 

   Fenomena yang terkait pada kegagalan kontrol diri, dapat memengaruhi 

kondisi psikologis dari kegiatan manusia, serta menjadi masalah sosial yang 

penting. Oleh karena itu, studi tentang pengendalian diri sangat penting karena 
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dapat mendorong pemahaman yang lebih mendalam dan lebih baik tentang 

mekanisme dari perilaku kontrol diri yang mendasarinya (Slessareva & Muraven, 

2004). Dalam Carver & White (dalam Slessareva & Muraven, 2004) 

menyebutkan bahwa orang yang sensitif terhadap hukuman akan cenderung 

mempunyai kontrol diri lebih sedikit daripada orang yang kurang sensitif terhadap 

hukuman.  

   Kontrol diri merupakan kemampuan untuk dapat membimbing tingkah laku 

dalam diri sendiri, serta menekan setiap dorongan dalam dirinya sendiri Chaplin 

(2008). Dapat dilihat bahwa kontrol diri menjadi salah satu hal yang penting untuk 

diperhatikan dalam dinamika kehidupan setiap manusia. Dengan tujuan untuk 

dapat menekan dan membatasi dorongan yang tidak sesuai dengan lingkungan 

sosial serta berdampak bagi kehidupan manusia. Menurut Skinner (dalam Feist & 

Feist, 2014) ada beberapa teknik yang dapat digunakan manusia sebagai wujud 

nyata dari kontrol diri tanpa bergantung kepada pilihan bebas. Skinner juga 

mengatakan bahwa manusia dapat mengubah variabel yang ada di dalam 

kehidupan orang lain di sekitarnya, dan kemudian melakukan beberapa kontrol 

diri seseorang melakukan kontrol diri dengan cara memanipulasi segala variabel 

yang sama untuk melakukan kontrol diri terhadap orang di sekitarnya, dan pada 

akhirnya semua variabel ini berada diluar diri mereka (Feist & Feist, 2014).  

   Berbagai contoh tersebut dapat dilihat bahwa individu memilih untuk 

menghindari pemikiran atau pun perilaku yang tidak menyenangkan bagi dirinya 

dengan cara kontrol diri. Skinner (dalam Feist & Feist, 2014) bahwa pada setiap 

perilaku tidak mempunyai hubungan apapun dengan kebebasan individu, namun 

terbentuk dari beberapa faktor dari kemampuan untuk dapat bertahan hidup serta 

dampak dari penguatan dari faktor lingkungan sosial. Oleh sebab itu, sebuah 
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tindakan pengendalian fisik seseorang tidak dapat untuk melakukan 

penyangkalan terhadap sesuatu yang berlebihan pada kebebasan dibanding 

dengan teknik kontrol lainnya, termasuk pada kontrol diri. Dalam Feist & Feist 

(2014) juga mengatakan bahwa perilaku pengganti dapat memberikan penguatan 

bersifat negatif dikarenakan secara tidak langsung memberi jalan kepada orang 

untuk menghindari perilaku maupun pikiran yang tidak menyenangkan baginya. 

Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa yang 

mengalami pikiran obsesi dan melakukan tindakan kompulsi. Salah satu 

mahasiswa yang peneliti wawancarai adalah L yang sekarang duduk di semester 

6. Ia mengaku bahwa ia sering kali memeriksa kembali kunci pintu kosnya dan 

terobsesi pada kebersihan serta melakukan tindakan berulang yang pernah 

berakibat fatal bagi dirinya.  

   Oh, iya kak jadi aku tu sering ngalamin itu, kayak gak nyaman gitu. Pernah 
waktu itu aku merasa bahwa tangan orang yang menyentuh barang atau engsel 
pintu kos ku kotor jadi ya aku lap pakai kain basah gitu, jadi aku merasa sedikit 
bersih tapi gak sengaja numpahin air jadinya aku kepleset dan jari kakiku sakit 
sampai sekarang, jadi ada ketakutan tersendiri sih kak. Nah sejak saat itu pikiran 
ku makin sulit ku kontrol sama halnya dengan apa namanya hmm kelakuanku 
juga sampe berantem sama teman sendiri karna gak semua orang kan paham 
kak soal apa namanya ini keadaanku. Aku pernah ngerasai gak nyaman banget, 
gitu sih kak. Aku ya gak paham juga ngontrolnya.  
 
   Lainnya juga mengatakan hal yang sama namun dihal yang berbeda, 

seperti yang dikatakan oleh A, mahasiswa semester 8 yang sering melakukan 

praktikum dilaboratorium ini mengaku bahwa setelah melakukan praktikum ia 

sering kali mencuci tangannya berkali-kali karena memikirkan kuman yang 

didalam bahan praktikumnya.  

   Iye, aku ngerase kayak ndak bersih gitu am. Jadikan praktikumku itu 
mikrobiologi jadikan kalo habis megang alat-alatnye rasenye bah kotor gitu am. 
Penuh bakteri jadi pengen nyuci tangan terus sampe bersih, teruskan kalo 
ngelab mikro juga takut banget same kontaminasi jadi pikiranku otomatis bilang 
benar-benar kerje harus bersih. 
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   Dari wawancara yang telah dilakukan peneliti, terdapat fakta yang hampir 

sama dengan hasil penelitian sebelumnya, yaitu peneliti melihat bahwa ada 

kecenderungan mahasiswa sulit mengontrol dirinya dalam pikiran obsesi dan 

tindakan kompulsi. Sebagian besar mahasiswa sulit untuk mengontrol 

kebersihan, namun juga berpotensi pada perilaku lainnya seperti yang dikatakan 

oleh Fadhila (2015) bahwa obsesi kompulsi tidak sebatas pada aktivitas seperti 

mencuci tangan, pengecekan pintu ataupun kegiatan umum lainnya, namun 

dapat terjadi dalam perihal beribadah yakni mengulang wudhu dan bacaan sholat 

serta takbir berkali-kali. Fakta tersebut tidak hanya ditunjukkan dengan hasil 

penelitian dan wawancara saja, namun juga didukung oleh beberapa berita acara 

yang telah terpublikasi. Berangkat dari beberapa kasus yang sudah dipaparkan 

dan terjadi pada lingkup mahasiswa, hal ini dapat menjadi landasan agar obsesi 

kompulsi bisa diminimalisir dengan tujuan tidak sampai kepada tahap yang lebih 

parah yakni gangguan obsesi kompulsi pada mahasiswa.  

   Dikutip dari Kamalia (2017) kasus GOK yang dialami oleh Serin Rayner-

Davies dari Somerset Inggris. Ia mengaku bahwa dirinya setiap hari harus 

mencuci rambutnya hingga 72 kali per harinya. Hal ini disebabkan oleh kondisi 

GOK yang ia alami sejak umur 7 tahun. Akibat dari GOK yang dialaminya sejak 

kecil Serin merasakan kesulitan dan terhambat karena ia selalu terus-menerus 

merasakan perasaan was-was terhadap berbagai hal yang ia lakukan. Serin 

bahkan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat keluar dari rumah, 

karena ketakutan ia percayai. Seperti pada saat Serin berumur 7 tahun, ia 

membutuhkan waktu yang sangat lama, karena ia menghabiskan waktu bolak 

balik keluar masuk dari ambang pintu. Sejak beranjak dewasa ketakutan Serin 

makin menjadi-jadi. Serin sering kali melakukan tindakan berulang seperti 
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mencuci tangan hingga 200 kali per harinya, mencuci rambut sebanyak 72 kali 

dan mencuci bajunya berulang sebanyak 15 kali di setiap harinya. Serin sangat 

beruntung, ia memiliki ayah dan suami yang mengerti dengan GOK yang 

dialaminya serta membantu Serin agar tetap semangat untuk dapat mengatasi 

GOK tersebut. 

   Dikutip dari Astuti (2011) kasus GOK juga dialami oleh seorang wanita 

berusia 21 tahun, bernama Lauren Walsh. Lauren merasa menjadi individu yang 

tidak normal. Misalnya, dia selalu menghabiskan waktu untuk mencuci tangan 

berjam-jam lamanya. Lauren bisa menghabiskan waktu sekitar 10 jam per 

harinya di kamar mandi. Lauren pun memiliki rasa ketakutan yang besar 

terhadap bakteri karena dia berpikir di setiap inci dari tubuhnya terkontaminasi 

oleh bakteri, sehingga mengakibatkan ia harus mandi dengan waktu yang sangat 

lama. Lauren juga mengakui ia selama ini mandi sebanyak 5 kali dalam sehari, 

dan ia menghabiskan waktu selama 2 jam untuk mandi. Pada usia 12 tahun 

Lauren didiagnosis mengalami gangguan obsesi kompulsi yang membuat Lauren 

seakan mendengar suara di dalam kepalanya dan kondisi seperti ini yang 

membuat Lauren seakan meyakini dirinya selalu dalam keadaan yang kotor. 

Lauren tahu sekali bahwa hal yang ia lakukan tersebut tidak masuk akal, namun 

ia tidak berdaya untuk mengendalikannya. GOK bertahun-tahun mengendalikan 

hidupnya dan Ibu Lauren pun merasa heran dengan apa yang telah terjadi pada 

anaknya. Keadaan Lauren yang terus menerus mencuci tanganya, tidak hanya 

saat di rumah tapi juga di sekolah. Hal tersebut membuat Lauren mengalami sulit 

bersosialisasi karena ia merasa tidak normal. Bahkan saat Lauren ke toilet, dia 

akan merobek 12 lembar tisu dan melipatnya menggunakan cara tertentu 

sebelum ia menggunakannya. 
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   Penelitian yang pernah dilakukan oleh Sudiro (2009) perihal GOK dalam 

beribadah pada para santri, dan hasil dari penelitian tersebut ada beberapa hal 

penyebab dari GOK. Penyebab tersebut berasal dari pengalaman masa lalu, pola 

asuh dari orang tua yang berlebihan, serta pembatasan bermain pada masa 

kanak-kanak yang berdampak pada psikis anak. Ada pula penelitian yang 

dilakukan oleh Indardi (2016) menyebutkan mengenai proses pada komunikasi 

interpersonal yang dibangun oleh orang tua kepada anak penyandang GOK, 

dalam proses penyembuhan. Dalam hal ini orang tua sangat memiliki pengaruh 

dan penting peranannya dalam proses penyembuhan GOK. Orang tua memiliki 

peranan yang penting dan dominan dikarenakan komunikasi paling sering 

dilakukan subjek yakni kepada kedua orang tuanya.  

   Berangkat dari uraian di atas apakah ada masalah hubungan antara kontrol 

diri dengan obsesi kompulsi pada mahasiswa. 

1.02 Tujuan Penelitian 

   Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris 

hubungan antara kontrol diri dengan obsesi kompulsi pada mahasiswa. 

1.03 Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang baik secara teoritis 

maupun praktis.  

1.03.1. Manfaat Teoritis 

   Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi bidang Psikologi Klinis dan 

Psikologi Kepribadian. 

1.03.2. Manfaat Praktis  
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   Hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan untuk mencari usaha 

mengendalikan obsesi kompulsi pada mahasiswa, terutama berkaitan dengan 

kontrol diri. 


