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ABSTRACT 

 

Background: Mental disorders is a fault or disturbance of adaptability to the 

environment are emotional that can not be resolved properly, so that one easily agitated 

and anxious, in coping with the pressures that come from outside the body in a long 

period of time. 

Objective: to know the mental health disorder relationship with academic achievement 

student Universitas Faculty of medicine Muhammadiyah Makassar the host 2013 & 2015. 

Methods: this study used a Cross-sectional design, with a total sample of 120 students 

with mental disorders measured DASS 42 (Depression Anxiety Stress Scale 42). 

Sampling using total sampling. Then analyzed using Chi Square and Fisher Test 

alternative  test. 

 

Results: of the 120 students obtained the prevalence of mental health disorders "anxietas, 

stress, depression" is (63.2%), (55.8%) and (45,8%). Levels of depression, anxiety and 

stress Academic Student force  2013 and 2015 FK Unismuh Makassar is more dominated 

by the level of depression, stress and being as much as anxietas (54,2%), (45,0) and 

(42.5%). From the results of statistical tests, namely depression, stress the value of p = 

0.14, p = 0360 (> p 0.05) while anxietas obtained the value of p = 0.028 (p < 0.05). 

 

Conclusion: from the results obtained, it can be concluded that there is no relationship 

between a mental disorder "stress, depression" of academic achievement, but there is a 

connection between mental disorders "anxieties" against the academic achievement of 

students faculty of medicine University of Muhammadiyah Makassar the class of  2013 & 

2015. This is due to age, gender, one of which is influenced by the ability to adjust 

adaptive response or someone 
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ABSTRAK 

Latar Belakang : Gangguan Mental adalah suatu kesalahan atau gangguan peyesuaian 

diri terhadap lingkunagnnya secara emotional yang tidak dapat terselesaikan dengan baik 

,sehingga seseorang mudah cemas,gelisah dan dalam mengatasi tekanan-tekanan yang 

berasal dari luar tubuh dalam jangka waktu yang lama.  

Tujuan: Untuk mengetahui hubungan gangguan kesehatan mental dengan prestasi 

akademik mahasiswa fakultas kedokteran Unsiversitas Muhammadiyah Makassar 

Angkatan 2013 & 2015. 

Metode: Penelitian ini menggunakan desain Cross-sectional, dengan jumlah sampel 120 

mahasiswa yang diukur gangguan mentalnya dengan DASS 42 ( Depression Anxiety 

Stress Scale 42). Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik total sampling. 

Kemudian dianalisis menggunakan Chi Square dan uji alternative Uji Fisher test.  

Hasil: Dari 120 mahasiswa didapatkan prevalensi gangguan kesehatan mental 

“depresi, anxietas,stress” adalah (57,5%),(55,8%) dan (45,8%). Tingkat Depresi, 

anxiety dan stress akademik Mahasiswa angkatan 2013 dan 2015 FK Unismuh 

Makassar lebih didominasi  tingkat depresi, anxietas dan stres sedang sebanyak 

(54,2%),(45,0) dan (42,5%). Dari hasil uji statistik yaitu depresi, stres nilai  p= 0.14, 

p= 0.360 (p>0.05) sedangkan anxietas didapatkan  nilai p=0.028 (p<0.05).  

Kesimpulan: Dari hasil yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara gangguaan mental “stress, depresi” terhadap prestasi akademik, namun 

terdapat hubungan antara gangguan mental “anxietas” terhadap prestasi akademik 

mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2013 & 

2015. Hal ini disebabkan usia, jenis kelamin, salah satunya dipengaruhi oleh kemampuan 

menyesuaikan diri atau respon adaptif seseorang 

Kata Kunci: gangguan kesehatan mental, prestasi akademik, mahasiswa kedokteran 

Kepustakaan:101 (1964-2016) 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam beberapa tahun terakhir, masalah kesehatan  terkait dengan mental 

yang sering propaganda di media massa tidak hanya di negara dan bahkan di 

seluruh dunia. Kesehatan mental adalah cara berpikir, perasaan dan perilaku 

orang dalam kehidupan sehari-hari. Orang dengan mental yang sehat dapat 

mengenali dirinya pada kemampuan, bersedia menerima kegagalan, mampu 

mengendalikan emosi mereka dan menghargai dirinya sendiri.
1 

Kesehatan  

mental dapat memburuk dan akan memberi efek negative serta mempengaruhi 

kehidupan sehari-hari jika tidak dilakukan pengobatan. Masalah kesehatan  

mental sering terjadi antara mahasiswa dan  membuat dampak negatif pada 

siswa. Fenomena masalah  kesehatan  mental dan ganguan  mental akan 

meningkat di tahun yang akan datang.
2
   

Berdasarkan NCHA (2013) di kalangan  mahasiswa dilaporkan bahwa 

gangguan kesehatan mental yang sering terjadi seperti Stress, Kecemasan, 

Depresi dan penggunaan zat berbahaya yang sangat lazim dalam gaya hidup 

mahasiswa merupakan gejala atau perilaku tersebut mempengaruhi kesehatan 

fisik dan mental, pembelajaran, kesuksesan individu, serta prestasi akademik 

mahasiswa. Hal ini disetujui oleh beberapa pakar Psikologi, ketika mahasiswa 

kesehatan mental nya terganggu mereka akan susah dalam menerapkan 

kegiatan akademisnya seperti belajar secara benar atau mencapai keberhasilan 

akademik secara optimal  dalam hal ini prestasi akademik. Sebaliknya apabila 
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kesehatan  mental nya baik hal ini merupakan salah satu kunci dari 

keberhasilan siswa dan sebagai penentu utama untuk membangun mahasiswa 

yang sehat.
3 

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), saat ini lebih dari 450 juta 

penduduk dunia hidup dangan gangguan jiwa. Prevalensi pada populasi 

penduduk dunia  memperoleh data sebesar 12%, pada tahun (2001) menigkat 

menjadi 13%.
8 

1 dari 4 orang akan mengembangkan satu atau lebih gangguan 

mental atau perilaku selama hidup mereka. Gangguan mental dan perilaku 

terjadi pada setiap titik waktu pada sekitar 10% dari populasi orang dewasa di 

seluruh dunia.  Sedangkan pada tahun (2002) hasil survey menunjukkan 

bahwa 154 juta secara global mengalami depresi dan 25 juta orang mengalami 

skizofrenia, dan 15 juta orang dibawah pengaruh penyalahgunaan zat 

terlarang, 50 juta orang menderita epilepsy dan sekitar 877.000 orang 

meninggal karena bunuh diri tiap tahunnya.
4
 Pada tahun 2005 Organisasi 

Kesehatan Dunia menyebutkan bahwa Masalah kesehatan mental diperkirakan 

akan meningkat sekitar 15% pada tahun 2020 dan remaja merupakan  kelompok 

resiko tinggi yang mungkin mengalami kesehatan mental.
5 

Menurut laporan  American Collage Health Association atau National 

Collage Health Assesment (ACHA-NCHA, 2013) Kejadian Masalah 

kesehatan mental dilaporkan  setiap 12 bulah terakhir seperti kecemasan yang 

luar biasa, dimana perempuan lebih tinggi 57,6% dan laki-laki 46.9 %. 

Sedangkan Depresi setiap 12 bulan terakhir sebanyak 34.7 % untuk 

perempuan sedangkan laki-laki sebanyak 32.9%. Sedangkan 12 bulan terakhir 
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setelah didiagnosis dan diterapi kemudian dilakukan follow up Anxietas 

sebesar 11, 3 %, dimana perempuan 13,2 persen dan laki-laki 6,7% sedangkan 

Depresi sebesar 9.0 % dimana perempuan 10,1 % dan laki-laki 6,3 %. Adapun 

yang berdampak pada akademiknya dimana Anxietas 25.8 % , Depresi 15.8 % 

dan stress 37.0%.
6 

Menurut NIMH (Nationsl Institute of Mental Health) 

gangguan kesehatan mental yang tejadi pada orang dewasa di U.S keseluruhan 

mencapai 18.1%, dimana berdasarkan jenis kelamin perempuan 21.8% 

sedangkan laki-laki 14.1 %, umur 18-25 tahun sebesar 20.1% sedangkan 26-

49 tahun 20.4%.
7 

Masalah kesehatan mental di Indonesia sangat lazim yang berdampak 

menjadi beban jadi signifikan dalam kesehatan. Berdasarkan Data Riskesdas 

Tahun 2013 dilaporkan bahwa prevalensi gangguan  mental ringan atau 

gangguan emosi  seperti gangguan kecemasan, depresi dan stress sebesar 6.0% 

sekitar 16 juta penduduk dari populasi orang dewasa diatas atau sama dengan 

15 tahun keatas. Dari jumlah sampel dari populasi orang dewasa dalam hal ini 

usia diatas atau sama dengan 15 tahun sekitar 722.329 orang ada sekitar 

37.723 orang yang saat ini mengalami gangguan mental emotional. 

Berdasarkan jenis kelamin prevalensi gangguan kesehatan mental emotional 

perempuan lebih tinggi yaitu 7,4% sedangkan laki-laki sebesar 4,5%. 

Sedangkan prevalensi berdasarkan provinsi Sulawesi selatan menduduki 

peringkat kedua sebesar 9.3% setelah Sulawesi tengah yaitu 11.6 %. Dimana 

prevalensi gangguan kesehatan mental emotional meningkat sejalan dengan 

pertambahan usia.
8 
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Kesehatan mental menurut seorang ahli kesehatan Merriam Webster, 

merupakan suatu keadaan emosional dan psikologis yang baik, dimana 

individu dapat memanfaatkan kemampuan kognitif dan emosi, berfungsi 

dalam komunitasnya, dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
9 

Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh sungguh 

antara fungsi-fungsi jiwa, serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi 

problema-problema yang biasa terjadi, serta terhindar dari kegelisahan dan 

pertentangan batin (konflik). Definisi ini menunjukkan bahwa fungsi-fungsi 

jiwa seperti pikiran, perasaan, sikap, pandangan dan keyakinan harus saling 

menunjang dan bekerja sama sehingga menciptakan keharmonisan hidup, 

yang menjauhkan orang dari sifat ragu- ragu dan bimbang, serta terhindar dari 

rasa gelisah dan konflik batin 
10 

Sedangkan Menurut Kaplan Gangguan 

kesehatan mental Emosional adalah perubahan mood afek yang dihubungkan 

kepada pikiran pikiran spesifik atau kondisi fisik yang sesuai dengan seiring 

dengan mood atau berpengaruh juga terhadap fisik seseorang karena aspek 

psikologi (fisik), Psikis ( salah satu emosi ) atau social sehingga aspek fisik 

atau mental saling mempengaruhi terhdapa gangguan mental 
11 

Keadaan 

jasmani dan rohani yang kurang sehat merupakan hambatan bagi kemajuan 

aktifitasnya, karena setiap aktifitas membutuhkan tenaga dan mental yang 

sehat agar aktifitasnya berhasil dengan baik sesuai dengan harapan termasuk 

didalamnya untuk mencapai prestasi yang maksimal dalam kegiatan belajar. 

Karena kondisi fisik pada umumnya sangat mempengaruhi terhadap prosesdan 

hasil belajar seseorang/siswa.
12 
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Pada era globalisasi sekarang ini yang perlu kita ketahui bahwa  

,Pendidikan Dokter mengarah pada pendekatan kompotensi dengan 

menggunakn system pembelajarn kurikulum yang disebut Student 

Centered,Problem Based Integrated Community-based, Elective/Early 

Clinical Exposure systematic (SPICES).
 13,14  

Kedokteran adalah bidang  ilmu 

yang kompleks dan menuntut mahasiswa tidak hanya memiliki keterampilan 

dan kompotensi dalam berbagai disiplin ilmu, tetapi mereka juga diharuskan 

memiliki kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dalam skala besar 

dengan waktu yang sangat singkat.
15   

Tingginya tuntutan belajar dalam waktu 

yang singkat tersebut menjadikan setiap universitas meningkatkan proses 

pembelajaran yang ada dan Semakin ditingkatkan tuntutan belajar dan tekanan 

kurikulum akademis yang ketat khususnya difakultas kedokteran, Maka dari 

itu Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar menyesuaikan 

kurikulum pembelajaran bagi mahasiswa kedokteran yang menitikberatkan 

pada penguasaan materi dan keterampilan klinis tiap bloknya , sesuai dengan 

Standar Kompotensi Dokter Indonesia 2012 (SKDI 2012).
13,16 

Mahasiswa selama mengikuti proses pembelajaran tidak terlepas dari 

tuntutan dan masalah akademik. Mulai dari tuntutan eksternal yang berasal 

dari sistem pembelajaran yang dijalani yaitu Proses pendidikan terdiri dari 28 

blok yang terbagi dalam 7 semester. Masing - masing blok diberi nama 

menurut sistem organ manusia Dalam satu semester terdiri atas 4-5 blok selain 

itu  Problem Based Learning (PBL), Clinical Skill Lab (CSL), dan Early 

Clinical Exposure (ECE), sampai dengan standar yang tinggi.
13,16 

Dari proses 
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pendidikan ini memiliki konsekuensi negatif terhadap kesehatan mahasiswa. 

Studi menyebutkan mahasiswa kedokteran mengalami insiden yang lebih 

tinggi pada personal distress, yang berimplikasi kepada performa akademik, 

kompetensi, profesionalitas dan kesehatan. Karena Tujuan pendidikan 

kedokteran salah satunya adalah mendidik lulusan yang turut mempromosikan 

kesehatan, namun beberapa studi menemukan bahwa kesehatan mental 

mahasiswa memburuk selama proses pendidikan.
17  

Model kesehatan mental yang diperkssenalkan oleh Clark dan Watson 

(1991) menunjukkan bahwa Depresi, Kecemasan dan Stres adalah faktor 

utama yang berkontribusi terhadap gangguan kesehatan mental dan faktor-

faktor yang tumpang tindih satu sama lain . Model  Perkembangan kesehatan 

mental telah membantu peneliti memperkuat dan memperdalam pemahaman 

tentang gejala- gejala dan hubungan antara stres, depresi dan kecemasan di 

antara remaja dan orang dewasa.
18  

Adapun demikian yang perlu kita ketahui 

bahwa untuk menjadi orang yang sukses  dalam  sebuah  pendidikan tinggi 

dan  kehidupan nya setiap siswa harus belajar dan berkarya dalam keadaan 

fisik, Psikososial, Emosional, intelektual, social dan  spiritual yang  sehat.
19 

Karena Belajar merupakan suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung 

dalam  interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-

perubahan dalam pengetahuan keterampilan dan nilai sikap.
20  

Untuk itu 

masalah  kesehatan  mental (terutama, stress, Kecemasan, dan depresi) dan 

perilaku  kesehatan  lainya seperti penyalahgunaan zat berbahaya yang dapat 

merusak kuantitas dan kualitas belajar.
19 

Hal  Ini  studi menyebutkan bahwa  
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Mahasiswa sering mengalami Pengalaman stres, kecemasan,  depresi,  

ganguan  makan dan masalah psikologis lainnya,  memiliki dampak negatif 

yang signifikan terhadap kinerja akademis mereka dan kesehatan mental 

mereka
21  

Berbagai Kepustakaan melaporkan semakin tinggi prevalensi gangguan 

psikologi yang menyebabkan terjadinya gangguan  mental seperti Depresi, 

Anxiety dan Stress hal ini tergantung instrument yang dipakai oleh penulis : 

Ahmed et al 28%  oleh dengan menggunakan instrument Beck Depression 

Inventory (BDI), 
22 

dan Pratiwi et al presentase total depresi sebesar 34,7 % 

dimana depresi ringan sedang dan berat sebesar 28,2%, 6,0%, 0,5%.
23 

Siddiqui 

et al anxietas dilaporkan sebanyak 22% oleh.
24 

dan 
 
Ahmed et al  28,7%, 

dengan  menggunakan instrument Beck Anxiety Inventory (BAI)
21,

Menurut 

Pratiwi et al presentase total kecemasan sebesar 29,6% dimana kecemasan 

ringan, sedang, berat sebesar 21,3%, 7,4%, 0,9% menggunakan HADS 

(Hospital Anxiety and depresi Scale).
23

 Menururt Abdulghani dkk  prevalensi 

total stress di mahasiswa fakultas kedokteran sebanyak 63%, dan prevalensi 

stress berat adalah 25%, stress sedang 18,2%,stress ringan 20,4% dan tidak 

stress sebesar 38,3%. Sedangkan prevalensi stress lebih tinggi antara 

perempuan (75,7%) dari pada laki-laki (57%).
25

 

B. Rumusan Masalah 

Uraian dalam  latar belakang masalah di atas memberikan dasar bagi penulis 

untuk merumuskan pernyataan penulis Apakah terdapat hubungan Gangguan 



8 
 

Kesehatan Mental terhadap prestasi akademik mahasiswa Kedokteran Umum 

Fakultas Kedokteran UNISMUH Makassar ? 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui informasi tentang gangguan 

kesehatan mental dengan prestasi akademik. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk memperoleh data gambaran gangguan kesehatan mental 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengklasifikasikan golongan gangguan kesehatan mental 

pada mahasiswa fakultas kedokteran universitas muhammadiyah 

makassar angkatan 2013-2015 

b. Untuk Mengetahui golongan gangguan kesehatan mental berdasarkan 

distribusi umur,jenis kelamin dan angktan. 

c. Untuk mengetahui hubungan gangguan kesehatan mental terhadap 

prestasi akademik mahasiswa fakultas kedokteran univeritas 

makassar. 

d. Untuk mengetahui gangguan kesehatan mental dalam kajian Islam 

tentang 

E. Manfaat Penelitian 

1. Mahasiswa Kedokteran 
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Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada mahasiswa 

tentang hubungan gangguan kesehatan mental prestasi belajar mahasiswa 

sehingga mahasiswa dapat berusaha mencegah faktor- faktor yang 

mempengaruhi kesehatan mental seperti Depresi, stress, dan Anxietas 

yang di alami pada dirinya sehingga mahasiswa dapat mengoptimalkan 

prestasi akademiknya. 

2.  Pendidikan Kedokteran 

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber dan bahan 

masukan bagi pengembangan pendidikan kedokteran khususnya bagi 

pelajar dan fakultas agar lebih memperhatikan psikologi mahasiswa agar 

tidak mempengaruhi pretasi belajar dan akademiknya secara keseluruhan. 

3. Penelitian Kedokteran 

Penilitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi baru bagi 

penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang tentang gangguann 

kesehatan mental dengan prestasi belajar mahasiswa dalam proses belajar 

diperguruan tinggi khususnya difakultas kedokteran.   
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Kesehatan Mental 

Sehat  (Health) secara umum dapat dipahami sebagai kesejahteraan secara 

penuh (keadaan yang sempurna) baik secara fisik, mental, maupun sosial, 

tidak hanya terbebas dari penyakit atau keadaan lemah.
9
 Menurut Kamus 

Besar Bahasa Indonesia Mental berasal dari bahasa latin yaitu; mens, mentil, 

yang  artinya; jiwa, roh, nyawa, sukma, semangat.
26

 Sedangkan di Indonesia, 

UU Kesehatan No. 23/ 1992 menyatakan bahwa sehat adalah suatu keadaan 

sehat secara fisik, mental, dan sosial dimana memungkinkan setiap manusia 

untuk hidup produktif baik secara sosial maupun ekonomis.
9 

Sedangkan 

definisi kesehatan menurut WHO adalah keadaan (status) sehat utuh secara 

fisik, mental (rohani) dan  social, dan bukan  hanya suatu keadaan yang bebas 

dari penyakit, cacat dan kelemahan 
27,28

 

World Health Organization (2016) menyatakan  bahwa kesehatan mental  

merupakan  kondisi dari kesejahteraan  yang disadari individu, yang di 

dalamnya terdapat kemampuan-kemampuan untuk mengelola stres kehidupan 

yang wajar, untuk bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta berperan 

dalam masyarakat.
29 

Notosoedirjo dan Latipun (2005) sehat mental jika tidak 

sakit akibat adanya stressor mengatakan bahwa orang yang sehat mentalnya 

adalah orang yang dapat menahan diri untuk tidak jatuh sakit akibat stressor 

(sumber stres).
30 
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Menurut Abdul Ghani, (2013), kesehatan  mental adalah sebuah negara 

yang makmur di mana individu yang menyadari kemampuan sendiri, dapat 

menangani tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan dapat 

memberikan  kontribusi kepada masyarakat. Ini berarti bahwa kesehatan 

mental sebagai dasar untuk kesejahteraan individu dan kemampuan 

masyarakat untuk berfungsi lebih efektif. Singkatnya, kesehatan mental yang 

didasarkan pada definisi oleh Abdul Gahni ekspresi emosi dan melambangkan 

kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai tekanan dan tuntutan 

kehidupan.
31 

Sedangkan Menurut Zakiah Daradjat (1983) berpendapat bahwa 

kesehatan mental adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri 

sendiri, dengan orang lain dan masyarakat serta lingkungan di mana ia 

hidup.
10 

Sedangakan Schneiders (1964) mengatakan bahwa penyesuaian diri 

merupakan suatu proses yang melibatkan respon-respon mental serta 

perbuatan individu dalam upaya mengatasi dan menguasai kebutuhan-

kebutuhan dalam dirinya, ketegangan-ketegangan, frustrasi, dan konflik-

konflik dengan memperhatikan norma atau tuntutan lingkungan di tempat 

individu tinggal.
32

 

Maka bisa ditarik kesimpulan beberapa definisi diatas bahwa pengertian 

ini lebih luas dan bersifat umum karena dihubungkan dengan kehidupan 

secara keseluruhan. Kesanggupan untuk menyesuaikan diri terhadap 

lingkunanya  itu akan membawa orang kepada kenikmatan hidup dan 

terhindar dari kecemasan, kegelisahan dan ketidakpuasan. Selain itu, orang 

akan penuh semangat dalam menghadapi hidup untuk meraih kebahagiaan. 
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Sedangkan yang kedua, seseorang yang tidak sakit meskipun mengalami 

tekanan tekanan yang berasal dari luar tubuh atau batin  maka menurut 

pengertian ini adalah orang yang sehat. Pengertian ini sangat menekankan 

pada kemampuan individual merespon lingkungannya. 

B. Pengertian Ganggaun Mental 

Sebaliknya ditarik pengertian bahwa gangguan mental adalah ketika 

seseorang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungannya sehingga 

seseorang  mudah cemas, gelisah dan  tidak dapat mengatasi masalah atau 

tekanan - tekanan yang berasal yang dari luar tubuh dalam jangka waktu yang 

lama sehingga bisa menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. 

Kaplan Mengemukakan bahwa gangguan mental emotional merupakan 

perubahan mood afek yang dihubungkan kepeda pikiran pikiran spesifik atau 

kondisi fisik yang sesuai dengan seiring dengan mood dan afek. Gangguan 

mental merupakan perubahan atau gangguan mood atau afek yang 

berpengaruh juga terhadap fisik seseorang karena aspek biologis (fisik), Psikis 

(salah satu emosi) atau sosial sehingga aspek fisik dan mental saling 

berpengaruh terhadap gangguan mental emosional seseorang.
33 

Setipa orang pernah mengalami  perubahan dalam hidupnya dimana 

perubahan tersebut menuntut seseorang untuk beradaptasi dalam 

mengatasinya.
34 

Kaplan (2005) menjelaskan bahwa apabila individu tidak 

mampu menemukan penyelesaian  terhadap situasi yang mengancamnya maka 

individu tersebut mengalami gangguan Mental dalam hai ini emosional.
33 
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Gangguan mental ditandai dengan perubahan dalam berpikir, perilaku atau 

suasana hati (atau beberapa kombinasinya) terkait dengan tekanan  yang 

bermakna dan gangguan fungsi selama jangka waktu tertentu. Gejala 

gangguan mental bervariasi dari ringan sampai parah, tergantung pada jenis 

gangguan mental, individu, keluarga dan lingkungan sosio-ekonomi.
35 

Gangguan mental yang paling umum adalah gangguan ansietas dan 

depresi. Dimana seseorang mengalami perasaan ketegangan, ketakutan, atau 

kesedihan yang kuat dalam waktu bersamaan, gangguan mental timbul ketika 

perasaan ini menjadi begitu mengganggu dan luar biasa, bahwa seseorang 

memiliki kesulitan besar mengatasinya pada kegiatan hari-hari, seperti 

bekerja, menikmati waktu luang, dan mempertahankan hubungan.
36 

C. Model Gangguan Kesehatan Mental 

Menurut Maramis (2009) klasifikasi gangguan jiwa terbagi dalam 2 

golongan besar yaitu : (1) Psikosis (gangguan jiwa berat/penyakit mental)  

Psikosis adalah gangguan jiwa serius yang timbul karena penyebab organic 

atau emotional dan menunjukkan gangguan kemampuan berpikir, bereaksi 

secara emosional, mengingat, berkomuniskasi, menafsirkan kenyataan dan 

bertindak sesuai dengan kenyataan itu, sedemikian rupa sehingga kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari- hari sangat terganggu.(2)Neurosis 

(Gangguan jiwa ringan/gangguan mental) Neurosis adalah suatu kesalahan 

penyesuaian diri secara emotional karena tidak dapat diselesaikan suatu 

konflik tak sadar. Menurut gejalanya neurosis terbagi menjadi beberapa jenis : 
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Neurosis cemas, neurosis histerik, neurosis fobik, neurosis obsesif konfulsif,  

neurosis depresif, neurosis nerastonik, neurosis depersonalisasi.
37 

 

Menurut Clark dan Watson (1991) Model kesehatan mental yang 

diperkenalkan oleh Clark dan Watson menunjukkan bahwa Depresi, 

Kecemasan Dan Stres adalah faktor utama yang berkontribusi terhadap 

kesehatan mental dan faktor-faktor yang tumpang tindih satu sama lain. 

Menurt Clark (1989). Perkembangan kesehatan mental model telah membantu 

peneliti memperkuat dan memperdalam pemahaman tentang gejala-gejala dan 

hubungan antara stres, depresi dan kecemasan di antara remaja dan orang 

dewasa.  Ada tiga factor yang mempengaruhi kesehatan mental,  Oleh karena 

itu, studi ini didasarkan pada skala depresi kecemasan stres (DASS), untuk 

memperjelas dan menjelaskan efek dari tiga faktor yang mempengaruhi 

gangguan kesehatan mental.
18

 

1. Depresi  

a. Definisi Depresi 

Depresi (WHO) adalah gangguan mental umum yang ditandai dengan 

munculnya gejala penurunan  mood, hilangnya minat atau kesenangan, 

penurunan energi, perasaan bersalah atau harga diri rendah, gangguan 

tidur atau nafsu makan, dan konsentrasi yang buruk. Selain itu, depresi 

sering datang dengan gejala kecemasan. Gangguan  ini dapat menjadi 

kronis atau berulang dan menyebabkan gangguan substansial dalam 

kemampuan individu untuk mengurus tanggung jawabnya sehari-hari. 

Paling buruk, depresi dapat mengakibatkan bunuh diri.
38 
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Depresi adalah Penyakit Mental Umum dan serius yang biasanya 

ditandai dengan perasaan sedih atau cemas. Kebanyakan mahasiswa 

kadang-kadang merasa sedih atau cemas, tapi emosi ini biasanya 

berlalu begitu cepat-dalam beberapa hari. Apabila Tidak diobati 

depresi akan berlangsung dalam waaktu lama, mengganggu kegiatan 

sehari-hari dan menyebabkan seseorang tersebut menjadi putus asa.
39 

b. Epidemiologi 

Depresi diperkirakan  untuk mempengaruhi 350 juta orang. 

Berdasarkan Survay WHO yang dilakukan di 17 negara ditemukan 

bahwa rata-rata sekitar 1 dalam 20 orang dilaporkan memiliki sebuah 

episode depresi pada Masa lalu.  Depresi merupakan penyebab  utama 

kecacatan untuk kedua laki-laki dan perempuan, beban depresi 50% 

lebih tinggi untuk perempuan daripada laki-laki. Hampir 1 juta 

meninggal per tahunan karena bunuh diri, bisa dikatakan kematian 

bunuh diri 3000 per hari. Untuk setiap orang yang mengakhiri 

hidupnya dengan  bunuh diri, 20 atau lebih mungkin berusaha untuk 

mengakhiri  hidupnya (WHO)
40

Sedangkan Tahun 2011 American 

Collage Health Association (ACHA) melakukan survey bahwa 

mahasiswa tahun ke 2 dan 4 menemukan bahwa sekitar 30 persen dari 

mahasiswa yang  perasaannya tertekan dan sulit untuk di atasi saat 

beberapa tahun. Sedangkan Faktor resiko utama untuk bunuh diri.
39

 

c. Gejala Depresi 
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Di Indonesia, diagnosis dan derajat gejala  depresi cenderung 

berdasarkan kriteria: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders Edisi keempat/DSM-IV dan Pedoman Penggolongan dan 

Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia Edisi ke III/ PPDGJ III.  

1) Gejala Utama: Afek depresif, Kehilangan minat dan kegembiraan, 

Berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan mudah 

lelah dan hipoaktivitas. 

2) Gejala lainnya: Konsentrasi dan perhatian berkurang, Harga diri 

dan kepercayaan diri berkurang, Gagasan tentang rasa bersalah 

dan tidak berguna, Pandangan masa depan yang suram dan 

pesimistik, Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau 

bunuh diri.
41

 

d. Tingkat Depresi 

Berpedoman pada PPDGJ III dijelaskan bahwa, depresi digolongkan 

ke dalam depresi berat, sedang dan ringan sesuai dengan banyk dan 

beratnya gejala serta dampaknya terhadap fungsi kehidupan seseorang.  

1)  Ringan : sekurang-kurangnya harus ada dua dari tiga gejala 

depresi ditambah dua dari gejala di atas ditambah dua dari gejala 

lainnya namun tidak boleh ada gejala berat diantaranya. Lama 

periode depresi sekurang- kurangnya selama dua minggu. Hanya 

sedikit kesulitan kegiatan sosial yang umum dilakukan.  

2) Sedang, sekurang-kurangnya harus ada dua dari tiga gejala utama 

depresi seperti pada episode depresi ringan ditambah tiga atau 
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empat ;dari gejala lainnya. Lama episode depresi minimum dua 

minggu serta menghadaapi kesulitan nyata untuk meneruskan 

kegiatan sosial.  

3)  Berat, tanpa gejala psikotik yaitu semua tiga gejala utama harus 

ada ditambah sekurang kurangnya empat dari gejala lainnya. 

Lama episode sekurang-kurangnya dua minggu akan tetapi 

apabila gejala sangat berat dan onset sangat cepat maka 

dibenarkan untuk menegakkan diagnosa dalam kurun waktu 

dalam dua minggu. Orang sangat tidak mungkin akan mampu 

meneruska kegiatan social.
41

 

e. Penyebab Depresi 

Kaplan menyatakan bahwa faktor penyebab depresi dapat dibagi 

menjadi beberapa faktor, antara lain: faktor biologi, faktor genetik, 

faktor psikologi dan faktor lingkungan social. 

1) Faktor Biologi 

Beberapa penelitian bahwa menunjukkan terdapat kelainan  pada 

amin biogenic seperti: 5-Hidroksi indol asetic acid (5 HIAA), 

Homovanilic acid (HVA),5 methoxy-0-hydroksi phenyl glycol 

(MPGH),didalam darah, urin dan cairan serebrospinal pada 

pasien gangguan mood. Neurotransmiter yang terkait dengan 

patologi depresi adalah serotonin dan epineprin. Penurunan 

serotonin dapat mencetuskan depresi dan pada pasien bunuh diri 

beberapa pasien  memiliki serotonin yang rendah. Pada terapi 
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despiran mendukung teori bahwa norepineprin berperan dalam 

patofisiologi depresi.
42

 

2) Faktor Genetik 

Pola genetik penting dalam perkembangan gangguan mood, pola 

pewarisan genetik melalui mekanisme yang sangat kompleks, 

didukung dengan penelitian- penelitian sebagai berikut:  

a) Penelitian Keluarga 

Dari penelitian keluarga secara berulang ditemukan bahwa 

sanak keluarga turunan pertama dari penderita gangguan 

bipolar, berkemungkinan 8-18 kali lebih besar untuk terjadi 

depresi dan 2-10 kali lebih mungkin untuk menderita 

gangguan depresi berat dibandingkan dengan seseorang yang  

tidak memiliki keluarga yang mengalami gangguan bipolar. 

b) Penelitian adopsi 

Penelitian ini telah mengungkapkan adanya hubungan faktor 

genetik dengan gangguan depresi. Dari penelitian ini 

ditemukan bahwa anak biologis dari orang tua yang 

menderita depresi tetap beresiko menderita gangguan mood, 

Walaupun jika mereka dibesarkan oleh keluarga angkat yang 

tidak menderita gangguan 

c) Penelitian Kembar 

Penelitian terhadap anak kembar menunjukkan bahwa angka 
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kesesuaian untuk gangguan bipolar pada anak kembar 

monozigotik 33-90 persen dan untuk gangguan depresi sekitar 

50 persen. Sebaliknya, angka kesesuaian pada kembar 

dizigotik adalah kira-kira 5-25 persen untuk gangguan bipolar 

dan 10- 25 persen untuk gangguan depresi berat. 

d) Faktor Psikososial 

Sampai saat ini tidak ada sifat atau kepribadian tunggal 

yang secara unik mempredisposisikan seseorang kepada 

depresi. Semua manusia dapat menjadi depresi dalam keadaan 

tertentu. Tetapi tipe kepribadian dependen-oral, obsesif- 

kompulsif, histerikal, mungkin berada dalam risiko yang lebih 

besar untuk mengalami depresi daripada tipe kepribadian 

antisosial, paranoid dan lainnya dengan menggunakan  

proyeksi dan mekanisme pertahanan dalam menghadapi 

stressor.  

e) Faktor Lingkungan Sosial 

Berdasarkan penelitian, depresi dapat membaik jika klinisi  

memberikan pasien yang terkena depresi suatu rasa 

pengendalian dan penguasaan lingkungan. Peristiwa 

kehidupan dan stresor lingkungan adalah peristiwa kehidupan 

yang  menyebabkan stres, lebih sering didahului oleh episode 

pertama gangguan mood. Para klinisi mempercayai bahwa 
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peristiwa kehidupan memegang peranan utama dalam depresi, 

klinisi lain menyatakan bahwa peristiwa kehidupan hanya 

memiliki peranan terbatas dalam onset depresi. Stresor 

lingkungan yang paling berhubungan dengan onset suatu 

episode depresi adalah kehilangan pasangan. Stresor 

psikososial yang bersifat akut, seperti kehilangan orang 

yang dicintai, atau stressor kronis misalnya kekurangan 

finansial yang berlangsung lama.
43 

2. Anxietas (Kecemasan) 

a. Definisi Kecemasan  

Kecemasan  merupakan gejala normal pada manusia dan disebut 

patologis bila gejalanya  menetap dalam jangka waktu tertentu dan 

mengganggu ketentraman individu. Cemas merupakan  suatu sikap 

alamiah yang dialami oleh setiap manusia sebagai bentuk respon 

dalam menghadapi ancaman. Namun ketika perasaan cemas itu 

menjadi berkepanjangan (maladaptif), maka perasaan itu berubah 

menjadi gangguan cemas atau anxiety disorders. Gangguan cemas 

(ansietas) merupakan salah satu bentuk gangguan jiwa yang sering 

terjadi.
44

 

b. Epidemiologi  Kecemasan
 

Gangguan kecemasan adalah  penyakit mental yang paling umum 

di Amerika Serikat. Gangguan kecemasan juga mempengaruhi 



21 
 

sekitar 40 juta atau sekitar 18% orang dewasa Amerika usia 18 

tahun keatas. Prevalensi gangguan  kecemasan berkisar antara 

13,6% sampai dengan 28,8%  di  US.
45,46

 Sedangkan NCHA sekitar 

25,8 %. Dari variasi prevalensi gangguan kecemasan tersebut, 

berkaitan dengan  perbedaan  tingkat respon individu dan perbedaan 

usia maupun  jenis kelamin.
6
 

c. Gejala Klinis Kecemasan 

1.) Gejala psikologis: khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak 

menyenangkan, khawatir dengan pemikiran orang mengenai 

dirinya,penderita tegang terus menerus dan tidak mampu 

berlaku santai, pemikiran penuh dengan kekhawatiran, bicara 

cepat terputus putus. 

2.) Gejala - gejala Somatik: Sesak napas, dada tertekan, nyeri 

epigastrium, cepat lelah, palpitasi, keringat dingin, dan gejala 

lainnya yang mungkin mengenai motorik, pencernaan,  

pernapasan, system cardiovascular, genitourinaria, atau 

susunan saraf pusat.
37

 

d. Tingkat Kecemasan 

Stuart & Sundeen membagi tingkat kecemasan 4 bagian , yaitu 

ringan, sedang, berat dan panik  

1.) Kecemasan ringan 

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan dalam 
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kehidupan sehari-hari dan menyebabkan seseorang menjadi 

waspada dan meningkatkan persepsi atas keadaan yang 

dialaminya. Manifestasi yang muncul pada tingkat ini adalah 

kelelahan, iritabel, lapang persepsi meningkat, kesadaran 

tinggi, mampu untuk belajar, motivasi meningkat dan tingkah 

laku sesuai situasi. 

2.) 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, lahan persepsi menyempit, 

mampu untuk belajar namun tidak optimal, kemampuan 

konsentrasi menurun, perhatian selektif dan terfokus pada 

rangsangan yang tidak menambah ansietas, mudah tersinggung, 

tidak sabar, mudah lupa. 

3.) Kecemasan Berat  

Sangat mengurangi lahan persepsi seseorang. Seseorang 

dengan kecemasan berat cenderung untuk memusatkan pada 

sesuatu yang terinci dan spesifik, serta tidak dapat berpikir 

tentang hal lain. Orang tersebut memerlukan banyak 
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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, lahan persepsi 

menyempit, tidak mau belajar secara efektif, berfokus pada 

dirinya sendiri dan keinginan untuk menghilangkan kecemasan 

tinggi, perasaan tidak berdaya, bingung, disorientasi. 

4.) Panik (Sangat Berat) 

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.
47

 

e. Penyebab Kecemasan 

1.) Stres  

Stres adalah keletihan dan kecemasan pada tubuh yang 

disebabkan  oleh  hidup. Kecemasan  terjadi ketika seseorang  

mengalami kesulitan menghadapi situasi, masalah, dan  tujuan 

hidup. Beberapa  contoh peristiwa yang menimbulkan stress, 

yaitu berbicara didepan umum, pekerjaan baru, sekolah  baru,  
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belajar.  Stres  dapat  menstimulasi  fisiologis  tubuh     dari 

hipotalamus ke kelenjar (misalnya, kelenjar adrenal untuk 

mengirim adrenalin dan norepinefrin sebagai pembangkit 

emosi). 

2.) Teori Genetik 

Ansietas dapat memiliki komponen yang diwariskan. Insinden 

gangguan panik mencapai 25%, dengan wanita berisiko dua 

kali lipat lebih besar daripada pria. Horwath dan Weissman 

(2000) menjelaskan suatu kemungkinan ―sindrom kromosom 

13‖. Kromosom ini dikatakan terlibat dalam hubungan genetic 

yang mungkin pada gangguan kecemasan. 

3.) Teori Neurokimia  

Terdapat 4 kelas besar neurotransmiter & neuromodulator 

diotak  yaitu  Monoamin terdiri dari serotonin dan katekolamin 

(epinefrin,norepinefrin,dopamin), Asam amino terdiri Gamma-

Amino Butyric Acid (GABA), Neurotransmiter peptid,
 

Neurotrophic Factor seperti  Nerve Growth Factor (NGF). 

Neurotransmiter Eksitatorik di sistem saraf pusat contohnya 

adalah glutamate. Sedangkan neurotransmitter inhibitorik di 

sistem saraf pusat yaitu GABA dan contoh neurotransmitter  

inhibitorik dimedula spinalis adalah   glisin.   Neurotranmiter  

yang   erat   kaitannya   dengan  kejadian kecemasan adalah 

neurotransmitter GABA. Aktivasi reseptor GABA 
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menyebabkan infuls ion Cl
- 

dan dengan demikian terjadi 

hiperpolarisasi pada sel pascasinaps, seperti yang telah 

dijelaskan sebelumnya di atas. Neuron-neuron inhibitori 

berfungsi untuk mengurangi pembakaran neuron-neuron 

lainnya. Berkurangnya fungsi neuron-neuron inhibitori 

diakibatkan karena tingkat neurotransmitter GABA yang 

rendah dan mengakibatkan neuron-neuron eksitatorik terus 

bekerja dan menyebabkan kerja sistem saraf simpatis 

meningkat sampai pada akhirnya menimbulkan kecemasan.  

4.) Teori Psikodinamik 

a.) Interpersonal 

Harry Stack Sulliven (1952) berpendapat bahwa 

kecemasan timbul dari masalah-masalah dalam nilai 

kelompok budayanya. Semakin tinggi tingkat kecemasan, 

semakin rendah kemampuan untuk mengomunikasikan dan 

menyelesaikan masalah  dan semakin besar pula 

kesempatan untuk terjadi gangguan kecemasan. 

b.) Perilaku 

Ahli teori perilaku memandang kecemasan sebagai sesatu 

yang dipelajari melalui pengalaman individu. Individu 

dapat memodifikasi perilaku maladaptif. Perilaku yang 

berkembang dan menggaggu kehidupan individu dapat 

ditiadakan atau dibuang melalui pengalaman berulang. 
48,49 
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3. Stres 

a. Definisi Stres 

Maramis (2009) mendefinisikan stress adalah sebagai segala 

masalah atau tuntutan penyesuaian diri yang menganggu jika 

masalah tersebut tidak dapat diatasi dengan baik atau tuntas maka 

akan menyebabkan gangguan badani atau gangguan jiwa. Stress 

Terbagi menjadi 2 yaitu stres yang merugikan dan merusak yang 

disebut Distress. Jika distress terbut bersifat positif yang memacu 

kita untuk berusaha lebih keras untuk mencapai sebuah tujuan 

disebut Eustres. Sedangkan Distress negative tersebut bila dalam 

usaha kita tidak dapat/ kurang  mengatasinya atau stressor nya 

yang terlalu besar disebut Stress Patologis.
37

 

b. Epidemiologi Stres 

Menurut The National College Health Assessment (NCHA 2013), 

Melaporkan bahwa stress 37,0% , kecemasan 25,8 %, depresi 

15,8%  dan  penggunaan zat berbahaya yang sangat lazim dalam 

gaya hidup mahasiswa bahwa gejala dan perilaku tersebut 

mempengaruhi  kesehatan fisik dan mental dan ,serta 

pembelajaran, kesuksesan individu, prestasi akademik.
 3

 

c. Gejala Stres
 

Merasa gelisah dan tidak dapat  bersantai, lekas marah, 

perasaan sangat lelah atau leleah berkepanjangan,sulit 
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berkonsentrasi, kehilangan minat terhadap sesuatu, Cenderung 

khawatir, bekerja tapi tidak efektif, makin banyak merokok dan 

minum minuman keras.
37 

d. Derajat Stres 

Menurut Rasmun stres dibagi menjadi tiga tingkatan.  

1) Stres ringan adalah stres yang tidak merusak aspek fisiologis dari 

seseorang. Stres ringan umumnya dirasakan oleh setiap orang 

misalnya lupa, ketiduran, dikritik, dan kemacetan. Stres ringan 

biasanya hanya terjadi dalam beberapa menit atau beberapa jam. 

Situasi ini tidak akan menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi 

terus menerus.  

2) Stres sedang dan stres berat dapat memicu terjadinya penyakit. 

Stres sedang terjadi lebih lama, dari beberapa jam hingga 

beberapa hari. Contoh dari stresor yang dapat menimbulkan stres 

sedang adalah kesepakatan yang belum selesai, beban kerja yang 

berlebihan, mengharapkan pekerjaan baru, dan anggota keluarga 

yang pergi dalam waktu yang lama.  

3) Stres berat adalah stres kronis yang terjadi beberapa minggu 

sampai beberapa tahun. Contoh dari stresor yang dapat 

menimbulkan stres berat adalah hubungan suami istri yang tidak 

harmonis, kesulitan finansial, dan penyakit fisik yang lama.
50

 

e. Penyebab Stres 
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Maramis  Stressor adalah  ketika kita berusaha sekuat 

mungkin tetapi ada  sesuatu sebagai  penghalang, kesukaran, aral 

melintng untuk mencapai tujuan kit.
37

 Wilks  menyatakan bahwa 

banyak  faktor yang berkonstribusi terhadap pengalaman stress 

mahasiswa, tetapi secara  khusus stres akademik  yang dialami 

berkaitan dengan menegemen waktu, masalah keuangan, interaksi 

dengn  dosen, tujuan pribadi, kegiatan social, penyesuaian dengan 

lingkungan sekolah dan kurangnya dukungan.
51

 

D. Pengertian Belajar  

Belajar  merupakan suatu aktivitas mental psikis yang berlangsung dalam  

interaksi aktif dengan  lingkungan yang  menghasilkan perubahan-perubahan 

dalam  pengetahuan keterampilan dan nilai sikap.
 
Belajar pada hakekatnya 

merupakan proses kognitif yang mendapat dukungan dari fungi rahan 

psikomotor. Fungsi psikomotor dalam hal ini mendengar, melihat, dan 

mengucapkan. 
20 

Sedangkan  menurut Djamarah (2011) belajar  adalah suatu 

kegiatan yang dilakukan dilakukan jiwa dan raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkunagnnya yang menyangkut kognitiif, afektif, dan 

psikomotor.
52 

E. Pengertian Prestasi Belajar / Akademik 

Prestasi belajar merupakan suatu gambaran dari penguasaan kemampuan 

para peserta didik. Setiap usaha yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran 

baik oleh guru sebagai pengajar, maupun oleh peserta didik sebagai 
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mahasiswa bertujuan untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pretasi 

belajar adalah proses belajar yang dialami mahasiswa dan menghasilkan 

perubahan dalam bidang pengetahuan, pemahaman, daya analisis, sintesis, dan 

evaluasi.
53 

Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah 

mengalami proses belajar. Hasil belajar sendiri bermacam-macam yang 

dibedakan menurut tipe-tipenya. Hasil belajar meliputi kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Ketiganya sebagai satu kesatuan.
54

 

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Belajar di sekolah/universitas tidak senantiasa dapat berhasil dengan baik, 

tetapi seringkali ada hal-hal yang bisa mengakibatkan atau menghambat 

kemajuan belajar yang biasanya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-

faktor yang mempengaruhi prestasi belajar mahasiswa di klasifikasikan 

menjadi tiga macam, yaitu: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu 

sendiri. 

a. Aspek Fisiologis 

Kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai 

tingkat kebugaran organ-organ tubuh dan sendi-sendinya, dapat 

mempengaruhi semangat dan intensitas mahasiswa dalam mengikuti 

pelajarann.Kondis organ tubuh yang lemah dapat menurunkan kualitas 

ranah kognitif sehingga materi yang dipelajarinya kurang atau tidak 

berbekas. Kondisi organ tubuh mahasiswa seperti tingkat kesehatan, 
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indera pendengar, dan indera penglihat, juga sangat mempengaruhi 

kemampuan mahasiswa dalam menyerap informasi dan pengetahuan, 

khususnya yang disajikan di kelas.
55

 

b. Aspek Psikologis 

1) Kecerdasan 

Kecerdasan adalah  kemampuan belajar disertai kecakapan  untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kemampuan 

ini sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya intelegensi dimana 

yang  normal selalu  menunjukkan  kecakapan sesuai dengan 

tingkat perkembangan sebaya. Adakalanya perkembangan  ini 

ditandai oleh kemajuan-kemajuan yang berbeda antara satu anak 

dengan anak yang lainnya, sehingga seorang anak pada usia 

tertentu sudah memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan  kawan  sebayanya. Oleh karena itu jelas 

bahwa factor intelegensi merupakan  suatu hal yang tidak dapat 

diabaikan dalam kegiatan belajar mengajar.  

2) Bakat  

Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang 

sebagai kecakapan bawaan. Dari pendapat tersebut jelaslah bahwa 

tumbuhnya keahlian tertentu pada seseorang sangat ditentukan oleh 

bakat yang dimilikinya. Sehubungan dengan ini, bakat dapat 

mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-bidang 

studi tertentu. Dalam proses belajar terutama belajar  keterampilan, 
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bakat memegang peranan penting dalam mencapai suatu hasil akan 

prestasi yang baik. Apalagi seorang guru atau orang tua memaksa 

anaknya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan 

bakatnya maka akan merusak keinginan anak tersebut. 

3) Minat 

Minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk 

merasa tertarik pada bidang/hal tertentu dan merasa senang 

berkecimpung dalam bidang itu. 

4) Motivasi 

Motivasi mahasiswa adalah perubahan energi di dalam pribadi 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif perasaan dan 

reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi dalam belajar adalah factor 

yang penting karena hal tersebut merupakan keadaan yang 

mendorong mahasiswa untuk belajar. Motivasi dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi 

ekstrinsik. Motivasi  intrinsik adalah  motif-motif yang menjadi 

aktif atau  berfungsi tidak perlu di rangsang dari luar, sedangkan 

motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif atau berfungsi 

karena adanya rangsang dari luar. Perbedaan kemampuan 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan berbeda-bedanya 

prestasi. Faktor-faktor lain yang  mempengaruhi adalah dorongan 

atau  motif untuk berprestasi, takut gagal, takut sukses, dan lain 

sebagainya.
55 
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2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar yang sifatnya diluar diri mahasiswa, antara lain beberapa 

pengalamanpengalaman, keadaan keluarga, lingkungan sekitarnya dan 

sebagainya. 

a. Lingkungan Sosial 

Lingkungan sosial sekolah/universitas seperti guru/dosen, para staff 

administrasi dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat 

belajar seorang mahasiswa. Lingkungan sosial seperti lingkungan 

masyarakat, tetangga dan teman-teman sepermainan juga sangat 

mempengaruhi kegiatan belajar. Sifat-sifat orang tua, juga dapat 

memberi dampak posistif atau negatif terhadap prestasi belajar yang 

dicapai oleh mahasiswa.
30

 

b. Lingkungan Non Sosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan non sosial adalah gedung 

sekolah, rumah tempat tinggal keluarga, perlengkapan pembelajaran, 

keadaan dan waktu belajar yang digunakan mahasiswa. Faktor-faktor 

tersebut sangat menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa.
55 

G. Hubungan Depresi Terhadap Prestasi Akademik 

Depresi mungkin melibatkan perasaan sedih lemah, frustrasi, putus asa, 

tidak berdaya dan putus asa dialami oleh individu. Beberapa gejala gejala 

yang dialami oleh individu depresi rendah tingkat suasana hati dan  tidak puas 

dengan apa yang terjadi di sekitar mereka.  Kebanyakan siswa yang tertekan 
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tidak berkinerja baik dalam prestasi akademik karena siswa tidak termotivasi 

dan tidak berani untuk melakukan apa pun untuk mewujudkan tujuan. Selain 

itu, para siswa yang tertekan cenderung berpikir negatif dan jangan mencoba 

untuk mencapai target mereka. Sebagai akibat dari perilaku berbahaya ini, 

sehingga siswa akan menjadi frustrasi dan menyerah, dan dengan demikian 

menyebabkan rendahnya prestasi akademik.
18

 

H. Hubungan Kecemasan terhadap Prestasi Akademik
 

Kecemasan  mempengaruhi prestasi dan 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.
49 

Seseorang yang berusaha 

mengatasi kecemasan memerlukan suatu kecerdasan yang dapat mengatur 

emosi, mengelola kecemasan dan menghadapi rintangan-rintangan yang ada, 

sehingga seseorang dapat mencapai suatu keberhasilan.
56

 Kecemasan dapat 

menyebabkan seseorang tidak mampu mengerjakan tugas-tugas yang 

dihadapi. Kecemasan cenderung menimbulkan kebingungan dan distorsi 

persepsi, tidak hanya persepsi waktu dan ruang tetapi juga orang dan arti 

peristiwa. Distorsi ini dapat mengganggu proses pembelajaran dengan 

menurunkan konsentrasi, mengurangi daya ingat, dan mengganggu 

kemampuan menghubungkan satu hal dengan hal lain yaitu sebagai asosiasi.
49 

Terdapat tiga komponen kecemasan yaitu kognitif, afektif, dan perilaku. 

Komponen kognitif melibatkan konsentrasi buruk, hambatan berfikir yang 
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terjadi selama aktivitas yang mungkin dapat mengganggu kinerja akibat 

kecemasan (misalnya masalah  dalam  mengingat suatu hal, kesulitan dalam 

membaca dan  memahami pertanyaan). Komponen afektif mencakup rasa 

gelisah, tegang, dan 2 waspada. Komponen perilaku termasuk fokus belajar 

yang buruk, menghindari dan menunda pekerjaan.
58

 

I. Hubungan Stress Terhadap Prestasi Akademik 

Stress adalah sebagai segala masalah atau tuntutan penyesuaian diri yang 

menganggu jika masalah tersebut tidak dapat diatasi dengan baik atau tuntas 

maka akan menyebabkan gangguan badani atau gangguan jiwa. Terjadinya 

gangguan penyesuaian (distress) dapat menimbulkan gejala-gejala gangguan 

psikis dan fisik (psikosomatik) sehingga seseorang tidak lagi mampu 

menjalankan fungsinya secara optimal secara psikis dan fisik. Gangguan 

tersebut dapat berupa gangguan tidur, gangguan konsentrasi, gangguan pola 

makan dan gangguan emosi. Jika kondisi ini terjadi pada mahasiswa tentu 

akanmenghambat proses pendidikannya. Selain itu, secara timbal balik, proses 

pendidikan juga merupakan salah satu penyebab stres (stresor) bagi 

mahasiswa terutamapada pendidikankedokteran karena proses pendidikan di 

kedokteran merupakan stresor yang lebih bagi peserta didiknya. Sehingga 

dengan demikian, bila mahasiswa mengalami distress akan terjadi hubungan 

timbal-balik yang terus akan mepengaruhi proses belajarnya. 

 

 

 



35 
 

J. Kerangka Teori  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Kerangka Teori 
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BAB III 

KERANGAKA KONSEP 

A.  Konsep Penelitian 

 

    

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

B. Definisi Operasional 

1. Variabel  Independent  

a. Variabel Independent  

1) Depresi adalah ganggauan jiwa  yang dialami mahasiswa dalam 

kehidupan akademik  ditandai dengan munculnya gejala 

penurunan mood, hilangnya minat dan gangguan fungsi kognitif  

sehingga konsentrasi belajar terganggu. 

2) Kecemasan adalah gangguan jiwa yang di alami mahasiswa 

dalam kehiupan akademik sehingga  mahasiswa terganggu  

ketentraman individu,  kondisi keseimbangan tubuh  daan 

penyesuaian diri. 
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3) Stress adalah suatu keadaan yang di persepsikan oleh mahasiswa 

terhadap stimulus yang diterima dari kehidupan akademik yang 

dapat menganggu kondisi tubuh atau  jiwa serta mengganggu 

kondisi keseimbangan idividu 

b. Cara Ukur : Mengisi Kuisioner 

c. Alat Ukur :   Kuisioner DASS ( Depresi, Anxietas, Stress ) yang 

terdiri 42 pertanyaan yaitu nomor 1 – 42 dengan 4 pilihan  jawaban 

yaitu : 3 = Sangat  sesuai  dengan saya, atau sering selalu, 2 = Sesuai  

dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan ,atau lumayan 

sering, 1 = sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, kadang-

kadang , 0 = Tidak  sesuai dengan saya sama sekali, atau tidak 

pernah 

d. Hasil Ukur 

Tabel.3.1 

Hasil Ukur Karakteristik Gangguan Kesehatan Mental (DASS) 

Gangguan 

Kesehatan 

Mental 

Normal Ringan Sedang Berat 
Sangat 

Berat 

Depresi 0 sd 9 10 sd 13 14 sd 20 21 sd 27 28+ 

Anxietas 0 sd 7 8 sd 9 10 sd 14 15 sd 19 20+ 

Stress 0 sd 14 15 sd 18 19 sd 25 26 sd 33 34+ 

 

Kategori :  9 tidak depresi, > 9  depresi 

7 tidak cemas, >  7 cemas 

14 tidak stres, > 14  stres 

 

e. Skala Ukur : Kategorik ordinal 
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2. Variable Dependent 

a. Variabel  Dependent : Prestasi Belajar  adalah hasil belajar mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar yang 

menggambarkan hasil penguasaan materi pelajaran sebagai hasil dari 

proses belajar. 

b. Cara Ukur  

Penghitungan Data Base hasil nilai belajar atau prestasi akademik 

Mahasiswa Kedoketran UNISMUH Makassar Angkatan 2013 dan 

2015. 

c. Alat Ukur  : Quesioner  

d. Hasil Ukur 

1) Sangat Memuaskan/Pujian ( 3,51 – 4,00) 

2) Memuaskan    ( 2,76 – 3,50 ) 

3) Cukup    ( 2,00 – 2,75) 

Kategori : Kurang Memuaskan  : <2,75 

   Memuaskan  : > 2,75  : 

e. Skala Ukur : Kategorik Ordinal 

C. Hipotesis   

  Hipotesis Nol (H0) :   

 Tidak terdapat Hubungan Gangaguan Mental depresi Terhadap 

prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas kedokteran Unismuh 

Makassar. 

 Tidak terdapat Hubungan Gangaguan Mental anxietas erhadap 

prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas kedokteran Unismuh 

Makassar. 
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 Tidak terdapat Hubungan Gangaguan Mental stress Terhadap prestasi 

Akademik Mahasiswa Fakultas kedokteran Unismuh Makassar. 

Hipotesis Alternatif (Ha) :  

 Terdapat hubungan antara gangguan mental Depresi Terhadap 

Prestasi Akademik Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unismuh 

Makassar. 

 Terdapat Hubungan Gangaguan Mental anxietas Terhadap prestasi 

Akademik Mahasiswa Fakultas kedokteran Unismuh Makassar. 

 Terdapat Hubungan Gangaguan Mental stress Terhadap prestasi 

Akademik Mahasiswa Fakultas kedokteran Unismuh Makassar 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian  

Jenis  Penelitian ini adalah Non eksperimental yaitu Observasional 

Analitik Kategorikal dengan  menggunakan metode Cross Sectional untuk 

mengetahui hubungan gangguan kesehatan mental ―Depresi, Anxiety dan 

Stress terhadap Prestasi Akademik. Setiap subjek hanya dilakukan pengukuran 

satu kali yaitu pada saat dilakukan penelitian tersebut. 

B. Lokasi Dan waktu penelitian  

Penelitin ini dilakukan di Fakutltas  kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar dan dilakukan mulai bulan November 2016 sampai bulan Desember 

2016 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa/i fakultas 

kedokteran universitas  Muhammadiyah  Makassar angkatan 2013 dan 

2015 , berdasarkan hasil Observasi berjumlah 120 populasi. 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa fakultas kedokteran 

universitas Muhammadiyah Makaassar Angkatan 2015 dan 2013   

3. Teknik pengambilan sampel  

Teknik pengambilan sampel adalah dengan menggunakan metode Total 

Sampling , dari 158 populasi 
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4. Besar sampel 

 
𝑛 = 𝑍𝑎 2𝑃𝑞 + 𝑍𝑏 𝑝1𝑞1 + 𝑝2𝑞2

𝑝1 − 𝑝2
 

2

 

Keterangan :  

n = Besar sampel 

Zα = hipotesis satu arah,kesalahan tipe 1 yang diharapkan 5% sehingga Zα 

adalah 1,960 

Zβ = kesalahan tipe 2 yang diharapkan 10% sehingga Zβ adalah  

P2 = prevalensi Gangguan Kesehatan Mental Emotional Provinsi Sulawesi 

Selatan, berdasarkan kepustakaan didapatkan 9,3% = 0,093   

P1 = P2 + 0,2 =  0,093 + 0,2  = 0,293 

Q1 = 1 – P1 = 1 – 0,293 = 0,707 

Q2 = 1 – P2 = 1 – 0,093 = 0,907 

P = selisih minimal (judgement) proporsi yang dianggap bermakna 

ditetapkan sebesar 0.2,dengan demikian : 

P = 
 P1+P2 

2
=

 0,293 + 0,093 

2
  = 0,193 

Q = 1 – P = 1 – 0,193 = 0,807 

Sehingga dimasukkan angka - angka yang didapatkan dan didapatkan hasil : 

 

𝑛

=   
1.960 2(0,193)(0,807) + 1,282 (0,293)(0,707) + (0,093)(0,907)

0,293 − 0,093
 

2
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𝑛 =  
 1,960  0,558 +  0,282  0,539 

0,2
 

2

 

 

𝑛 =  
1,093 + 0,690

0,2
 

2

 

 

𝑛 = (8,915) 
2
  = 79,477  = 80 sampel  

 

 

D. Kriteria Seleksi 

1. Kriteria Inklusi 

a. Terdaftar sebagai mahasiswa/i fakultas  kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Makassar 

b. Bersedia menjadi responden dalam penelitian ini 

c. Mengisi kuisioner dengan lengkap 

2. Kriteria eksklusi 

a. Tidak mengumpulkan kembali kuesioner yang diberikan pada saat 

waktu yang ditentukan. 

b. Mahasiswa yang tidak hadir pada saat penelitian 

E. Jenis Data Dan Instrument Penelitian 

1. Jenis data 

a.  Data Primer dari hasil pembagian kuesioner Depresi,Anxietas dan 

stress   (DASS) serta hasil belajar Mahasiswa kedokteran UNISMUH 

Makassar angkatan 2013 dan 2015 . 

2. Alat  pengumpulan data dan instrument penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini  gangguan kesehatan  mental yang merujuk pada  tingkat  

Depresi, Anxietas dan stress dengan  menggunakan  kuesioner DASS 42 
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(Depression, Anxiety And Stress Scale 42) yang terdiri dari 42 pertanyaan 

yang  mengidentifikasi skala subjektif depresi, anxietas dan stress. 

F. Pengolahan dan Penyajian Data 

1. Pengolahan Data 

Data primer yang  dikumpulkan dalam  penelitian ini akan diolah dengan 

menggunakan  fasilitasi computer SPSS ( Statistical Product and Service 

Solution) for Windows Versi 21.0 melalui prosedur sebagai berikut : 

a. Editing: Untuk memeriksa apakah adanya kesalahan atau kekurangan 

kelengkapan data yang diisi oleh responden. 

b. Coding: Memberi kode nomor jawaban yang diisi oleh responden yang 

ada dalam daftar pertanyaan. Hal ini untuk memudahkan proses tabulasi 

data/entry data. 

b. Entry (Peng-inputan data): Pada tahap ini dilakukan pemasukkan data-

data yang sudah dikumpulkan kedalam program computer untuk 

dianalisis. 

c. Cleaning (Pembersihan data) : Pada tahap ini dilakukan proses 

pembersihan data untuk mengidentifiikasi dan menghindari kesalahan 

sebelum data dianalisa. Pada Cleaning diawal dengan menghilangkan 

data tidak lengkap. 

2. Penyajian Data 

Hasil pengolahan data tersebut disajikan dalam bentuk narasi, tabel, 

distrebusi frekuensi disertai interpretasi. 
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G. Teknik Analisis Data  : 

Hasil data penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan program 

Stratified Product and Service Solution (SPSS) 21.0 untuk mencari pengaruh 

Gangguan Kesehatan Mental ― Depresi,Anxiety dan stress‖ terhadap Prestasi 

Akademik. Data dianalisis melalui persentasi dan perhitungan dengan cara 

sebagai berikut:  

1. Analisis Univariat : dilakukan terhadap setiap variable dan hasil penelitian 

dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi sehingga menghasilkan 

distribusi dan presentase dari tiap variabel diteliti seperti data demografi ( 

Usia, Jenis Kelamin, Status Angkatan, Tingkat DAS, dan Prestasi belajar. 

 

2. Analisis Bivariat adalah analisis yang dilakukan terhadap hubungan antara 

dua variabel yaitu variable  independent dan dependent dalam bentuk 

tabulasi silang dengan menggunakan komputerisasi program SPSS 21.0. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan Uji pearson ChiSquare  

dengan tingkat kepercayaan 95 % dengan melihat besarnya P-Value. 

Apabila P-value kurang dari 0,05 hubungan tersebut bermakna secara 

statistic serta menggunakan Uji alternative lain yaitu  Fisher Exact Test dan 

Kolmogrof-Smirnov Test 
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H. Alur Penelitian  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar.3.Alur Penelitian 

I. Etika Penelitian  

1. Inform Consent  

Penelitian ini  dilakukan  setelah  mendapatkan persetujuan dari Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada pengumpulan data 

penulis terlebuh dahulu memperkenalkan diri, kemudian  menjelaska 

maksud, tujuan dan prosedur penelitian kepada responden. Apabila 

responden setuju maka responden diminta untuk menandatangani lembar 

persetujuan  (inform consent) yang telah disediakan oleh penulis. Bila 

responden tidak bersedia atau  menolak untuk diteliti maka peneliti tidak 

akan  memaksa dan tetap menghormati hak responden. 

 Badan Penelitian 

Kampus UNISMUH 

Mahasiswa/i FK 

Unismuh  
Kriteria peneliti 

Memenuhi 

kriteria 

inklusi 

Subyek 

Penelitian 

Memenuhi kriteria 

inklusi 

Pemberian Kuesioner 

pada mahasiswa terkait 

Kuesioner 

penelitian 

Analisis data dan 

penyusunan laporan 

penelitian 

Setelah proposal 

disetujui, mengambil 

Surat Pengantar Dari 

FK UNISMUH 

Makassar. 
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2. Anominity (Tanpa Nama) 

Untuk menjaga kerahasiaan maka nama responden tidak akan dicantumkan 

pada lembar kuesioner yang isi oleh responden dan hanya diberi kode 

tertentu. 

3. Confidentialy (Kerahasiaan) 

Kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden dijamin oleh peneliti 

dan hanya untuk dipeegunakan untuk kepentingan penelitian. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang berada di 

Negara Indonesia yang beribukota di Makassar. Terletak anatar 0
o
 12-8

o
 

Lintang Selatan dan 116
o
48-122

o
36 Bujur Timur, yang berbatasan dengan 

Provinsi Sulawesi Barat di sebelah utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara 

di sebelah timur, batas sebelah barat dan timur masing-masing adalah selat 

Makassar dan Laut flores. Terdapat kurang lebih 123 Universitas di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang tersebar disetiap kabupaten/kota. Satu diantaranya yang 

dijadikan sebagai lokasi penelitian ini yaitu Unibversitas Muhammadiyah 

Makassar. 

 Unismuh Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki tiga cabang 

yaitu kampus II Unismuh Makassar yang beralamat di jalan Latjen Andi 

Mapaoddang No.17 Makassar, kampus III Unismuh Makassar yang beralamat 

di jalan Ranggong Dg Romo No.21 Makassar, dan kampus pusat Unismuh 

Makassar yang beralamat di jalan Sultan Alauddin No.259 Makassar. 

 Unismuh Makassar memiliki 8 Fakultas dan 4 Program pasca sarjana yaitu 

terdiri dari 27 program studi. Satu diantaranya yang dijadikan sebagai tempat 

pengambilan sampel penelitian ini yaitu Fakultas Kedokteran Unismuh 

Makassar (FK Unismuh Makassar) yang terletak di gedung F Unismuh 

Makassar. 
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 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar merupakan 

satu dari empat fakultas kedokteran yang ada di Makassar. Program Studi 

Strata S-1 Pendidikan Dokter FK Unismuh ini berdiri sejak tahun 2008, yang 

dirancang melalui pemikiran yang sangat cermat untuk dapat menghasilkan 

lulusan dokter yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, beriman, dan bertakwa 

kepada Allah SWT. 

  

B. Gambaran Umum Populasi/Sampel 

  

 Telah dilakukan penelitian tentang hubungan gangguan kesehatan mental 

(Depresi, Anxietas dan stress ) terhadap prestasi akademik tahun kedua dan 

tahun terakhir FK Unismuh Makassar dari bulan November 2016 sampai 

Maret 2017. Responden yang dipilih menjadi sampel adalah angkatan 2013 

dan 2015 Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar yang telah memenuhi 

criteria inklusi dan eklusi. Adapun jumlah sampel yang diperoleh adalah 120 

orang dari total sampel 159 orang. 

 Data dikumpulkan  melalui pengisian kuesioner Depresi, Anxiety Stress 

scale. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dalam tebel 

induk (Master tabel) dengan Menggunakan program komputerisasi yaitu 

Microsoft Excel. Dari tabel induk tersebutlah kemudian data di pindahkan dan 

diolah menggunakan program SPSS 21.0 for Windows dan kemudian disajikan 

dalam bentuk tabel frekuensi maupun tabel silang (Cross-tabs).  

C. Analisis Univariat 
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 Analisis univariat dilakukan terhadap setiap variable dan hasil penelitian 

yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sehingga menghasilkan 

distribusi dan persentase dari setiap variabel yang diteliti. 

1. Jenis Kelamin 

        Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.1, dapat dilihat bahwa distribusi frekwensi jenis 

kelamin dengan  responden sebanyak 120 responden dan didominasi oleh  

terbanyak adalah jenis kelamin perempuan dengan jumlah 88 orang (73.3%), 

dan untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 32 orang (26.7%). 

2. Usia 

Tabel 5.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia (Tahun) Frekuensi Persentase (%) 

18 6 5,0 

19 29 24,2 

20 32 26,7 

21 36 30,0 

22 14 11,7 

23 1 0,8 

24 1 0,8 

25 1 0,8 

Total 120 100 

        Sumber : Data Primer 2016 

Tabel 5.1 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

Laki - Laki 32 26,7 

Perempuan 88 73,3 

Total 120 100 
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Berdasarkan taebel 5.2, dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi usia 

responden terbanyak adalah usia 21 tahun sebanyak 36 orang (30,0%) dan 

diikuti usia 20 dan 19 tahun sebanyak 32 orang (26,7%), 29 orang (24,2), 

sedangkan paling sedikit adalah usia 22 – 25 tahun sebanyak 17 orang (11,7 – 

8,0 %). 

3. Angkatan 

 

Tabel 5.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Angkatan 

Angkatan Frekuensi Persentase (%) 

2013 65 54,2 

2015 55 45,8 

Total 120 100 

Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.4, dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi 

angkatan rerponden terbanyak adalah angkatan 2013 dengan jumlah 65 

orang (52,4%), dan untuk angkatan 2015 sebanyak 55 orang (45,8%). 

4. Tingkat Depresi 

Tabel 5.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Depresi 

Tingkat Depresi Frekuensi Persentase (%) 

   Normal 29 24,2 

Ringan 22 18,3 

Sedang 65 54,2 

Berat 4 3,3 

Total 120 100 

Sumber : Data Primer 2016 
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Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat bahwa tingkat depresi yang tebanyak 

adalah Depresi sedang sebanyak 65 orang (54,2%), dan diikuti oleh 

depresi ringan sebanyak 22 orang (18,3%),berat 4 orang sebanyak (3,3%). 

5. Tingkat Anxietas 

Tabel 5.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Anxietas 

Tingkat anxietas  Frekuensi Persentase (%) 

Normal 6 5,0 

Ringan 47 39,2 

Sedang 54 45,0 

Berat 13 10,8 

Total 120 100 

 Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan Tabel 5.5, dapat dilihat bahwa tingkat anxietas yang 

terbanyak adalah anxietas sedang sebanyak 54 orang (45,0%) dan diikuti 

oleh anxietas ringan sebanyak 47 orang (39,2%), dan anietas berat 

sebanyak 13 orang (10,8%) 

6. Tingkat Stres 

 

B

e

r

d

S

u

Tabel 5.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Stres 

Tingkat Stres Frekuensi Persentase (%) 

Normal 16 13,3 

Ringan 49 40,8 

Sedang 51 42,5 

Berat 4 3,3 

Total 120 100 
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Sumber : Data Primer 2016 

Berdarkan Tabel 5.7, dapat dilihat bahwa tingkat stress akademik 

yang terbanyak adalah stress sedang sebanyak 51 orang (42,5%) dan 

diikuti  oleh stress ringan sebanyak 49 orang (40,8%). 

7. Prestasi Belajar 

Tabel 5.7 

Distribusi Responden Berdasarkan Prestasi Belajar 

Prestasi Belajar Frekuensi Persentase (%) 

Cukup Memuaskan 57 47,5 

Memuaskan 58 48,3 

Sangat Memuaskan 5 4,2 

Total 120 100 

Sumber :  Data Primer 2016 

   

Berdasarkan tabel 5.7, dapat dilihat bahwa prestasi belajar 

mahasiswa yang terbanyak adalah prestasi belajar memuaskan dengan 

jumlah 58 orang (48,3%) dan prestasi belajar cukup memuaskan sebanyak 

57 orang (47,5%). 

D. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat yang dimaksud untuk mengetahui hubungan antara 

variabel independen dan variabel dependen. Dimana sebelum dilakukan 

pengujian, setiap yang di uji dikategorikan agar lebih memudahkan dalam 

proses pengujian hipotesis nantinya. Pengujian hipotesis penelitian ini 

menggunakan ujji chi-square. Adapun syarat uji Chi-Square, yaitu sel 

yang mempunyai nilai expented  kurang dari 5, maksimal 20% dari jumlah 

sel. Bila syarat tersebut tidak terpenuhi maka uji alternative yang 

digunakan adalah Uji Fisher. 
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1. Depresi 

a. Distribusi responden berdasarkan umur terhadap depresi. 

Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan Uji chi ssquare . 

Hasil penelitian tersebut dapat dilihaat tabel 5.8 dibawah ini 

Tabel.5.8 

Hubungan Umur dengan Depresi Mahasiswa 

Variabel Depresi Mahasiswa 
      

   

Umur 
Tidak Depresi Depresi Total P-Value 

N  % N % N %   

<19 8 22,9 27 77,1 35 100 

0,003 19-21 38 55,9 30 44,1 68 100 

>21 5 29,4 12 70,6 17 100 

Total 51 42,5 69 57,5 120 100   

   Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.8 diatas menunjukkan bahwa semua responden 

yang berumur <19 tahun yang mangalami depresi 27 orang (77,1%), 

responden yang berumur 19-21 tahun yang mengalami depresi 30 orang ( 

44,1%), sedangkan umur >21 tahun yang mengalami depresi 12 orang 

(70,6%). 

Berdasarkan Uji Chi square diperoleh nilai p=0,003(<0,05) artinya 

terdapat hubungan jenis kelamin terhadap tingkat depresi mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar. 
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b. Hubungan Jenis Kelamin terhadap Tingkat Depresi 

Mahasiswa 

Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan Uji fisher. Hasil 

penelitian tersebut dapat dilihaat tabel 5.9 dibawah ini 

Tabel 5.9 

Hubungan Jenis Kelamin dengan Depresi Mahasiswa 

Variabel Depresi Mahasiwa   

Jenis 

Kelamin 

Tidak 

depresi 
Depresi Total P OR CI  

f  % f % f % 

0.036 2,558 
1,117-

5,856 Laki-laki 19 59,4 13 40,6 32 100 

Perempuan 32 36,4 56 63,6 88 100 

Total 51 42,5 69 57,5 120 100       

                Sumber: Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.9, didapatkan bahwa dari 32 jumlah responden 

laki-laki diantaranya 19 orang (59,4,%) yang tidak depresi, dan 13 orang 

(40,6%) yang mengalami depresi. Sedangkan 88 yang berjenis kelamin 

perempuan diantaranya 32 orang (36,4%) yang tidak depresi dan 56 orang 

(63,6%) yang mengalami stress.  

Dari hasil uji fisher memperlihatkan bahwa p = 0,036 (<0,05) 

artinya terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat depresi 

mahasiswa angkatan 2013 dan 2015 Fk Unismuh Makassar. 
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c. Hubungan Tingkat Depresi dengan Prestasi Akademik 

 

Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan Uji fisher. 

Hasil penelitian tersebut dapat dilihaat tabel 5.10  dibawah ini 

Tabel 5.10 

Hubungan Depresi dengan Prestasi Akademik Mahasiswa 

Variabel 
Prestasi Akademik 

Mahasiswa 
  

  

Depresi 

Baik 

 (2,76 - 4.00) 

Cukup 

(2.75-2.00) 
Total P OR CI  

f  % f % f % 

 

0.141 

 

1,792 

 

 

0,860-

3,737 

Tidak 

depresi 
31 60,8 20 39,2 51 100 

Depresi 32 46,4 37 53,6 69 100 

Total 63 52,5 57 47,5 120 100       

          Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.10, dapat dilihat bahwa dari 120 responden, 

didapatkan dari 51 orang yang tidak depresi diantaranya 31 orang (60,8%) 

yang prestasinya baik dan 20 orang (39,2%) yang prestasi akademiknya 

cukup. Sedangkan dari 69 orang yang anxietas diantaranya 32 orang 

(46,4%) yang prestasi akademiknya baik dan 37 orang (53,6%) prestasi 

akademiknya cukup. 

 Dari hasil uji statistic dengan metode fisher memperlihatkan bahwa  p 

Value 0,141 (p>0,05) artinya tidak terdapat hubungan antara tingkat 

depresi terhadap prestasi belajar mahasiswa angkatan 2013 dan 2015 Fk 

Unismuh Makassar. 
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2. Anxietas 

a. Hubungan antara Umur terhadap Tingkat Anxietas Mahasiswa 

Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan Uji chi ssquare . 

Hasil penelitian tersebut dapat dilihaat tabel 5.11 dibawah ini 

 

 

                

 

 

                  Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.11 didapatkan bahwa dari jumlah 35 reponden 

yang berumur dibawah 19 tahun sebanyak 11 orang (31,4%) yang tidak 

anxietas dan 24 orang (68,6%) yang mengalami anxietas. Sedangkan dari 

jumlah 68 responden yang berumur diantar 19-21 tahun sebanyak 32 orang 

(47,1%) yang tidak anxietas dan 36 orang (52,9%) yang mengalami 

anxietas. Selain itu juga dari jumlah 17 responden didapatkan umur diatas 

21 tahun sebanyak 10 orang (58,8%) yang tidak anxietas dan 7 orang 

(41,2,6%). Berdasarkan hasil analisis bivariat didapatkan bahwa nilai 

p=0,134 (p=>0,05) artinya tidak terdapat hubungan antara umur terhadap 

tingkat anxietas Mahasiswa Fakultas kedoktera Unismuh Makassar 

Angkatan 2013 dan 2015 

Tabel.5.11 

Distribusi  Hubungan Umur dengan Anxietas Mahasiswa 

Variabel Anxietas Mahasiswa 
      

   

Umur 

Tidak 

Anxietas 
Anxietas Total P 

N  % N % N %   

<19 11 31,4 24 68,6 35 100 

0,134 19-21 32 47,1 36 52,9 68 100 

>21 10 58,8 7 41,2 17 100 

Total 53 44,2 67 55,8 120 100   
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b. Hubungan Jenis Kelamin terhadap Anxietas 

Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan Uji fisher. Hasil 

penelitian tersebut dapat dilihaat tabel 5.12  dibawah ini 

Tabel.5.12 

 Hubungan antara Jenis Kelamin terhadap Anxietas 

Variabel Anxietas  Mahasiwa   

Jenis 

Kelamin 

Tidak 

Anxietas 
Anxietas Total P OR CI  

f  % f % f % 

0,682 0,821 
0,361-

1,866 
Laki-laki 13 40,6 19 59,4 32 100 

Perempuan 40 45,5 48 54,5 88 100 

Total 53 44,2 67 55,8 120 100       

       Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.12 didapatkan bahwa dari 32 jumlah responden 

laki-laki diantaranya 13 orang (40,6%) yang tidak anxietas, dan 19 orang 

(59,4%) yang mengalami anxietas. Sedangkan 88 yang berjenis kelamin 

perempuan didapatkan 40 orang (45,5%) yang tidak depresi dan 48 orang 

(54,5%) yang mengalami stress. Berdasarkan hasil analisis didapatkan 

bahwa nilai p=0,682 (p=>0,05) terdapat hubungan antara jenis kelamin 

dengan tngkat anxietas 

3. Hubungan Tingkat Anxiety terhadap Prestasi Akademik 

Mahasiswa 

 

Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan Uji fisher. Hasil 

penelitian tersebut dapat dilihaat tabel 5.15 dibawah ini 
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Tabel 5.13 

Hubungan Anxietas dengan Prestasi Akademik Mahasiswa 

Variabel 
   Prestasi Akademik 

Mahasiswa 
  

Anxietas 

Baik    

(2.76 - 4.00) 

Cukup 

 (2,75 - 2.00) 
Total P OR CI  

f  % f % f % 

 

0.028 

 

2,345 

 

 

0,118-

4,918 

Tidak 

anxietas 
34 64,2% 19 35,8% 53 100 

Anxietas 29 43,3% 38 56,7% 67 100 

Total 63 47,5 57 52,5 120 100       

  Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.13,  dapat dilihat bahwa dari 120 responden, 

didapatkan dari 52 orang yang tidak anxietas diantaranya 34 orang 

(64,2%) yang prestasinya baik dan 19 orang (35,8) yang prestasi 

akademiknya cukup. Sedangkan dari 67 orang yang stress diantaranya 29 

orang (43,3%) yang prestasi akademiknya baik dan 38 orang (56,7%) 

prestasi akademiknya cukup. Dari hasil uji statistic dengan metode chi 

square  memperlihatkan  bahwa p value 0,023 (<0,05) artinya terdapat 

hubungan antara  tingakat anxietas terhadap prestasi belajar mahasiswa 

angkatan 2013 dan 2015 Fk Unismuh Makassar. Artinya berdasarkan 

hipotesis H0 ditolak sedangkan Ha  diterima. 

4. Stress 

a. Hubungan Umur dengan Tingkat Stres Akademik 

Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah  Uji chi 

square. Hasil penelitian tersebut dapat dilihaat tabel 5.15  dibawah 

ini. 
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Tabel.5.14 

Distribusi Hubungan Umur dengan Stress Mahasiswa 

Variabel Stres Mahasiswa       

   
Umur 

Tidak stres Stres Total P 

N  % N % N %   

<19 10 28,6 25 71,4 35 100 

0,001 19-21 44 64,7 24 35,3 68 100 

>21 11 64,7 6 35,6 17 100 

Total 65 54,2 55 45,8 120 100   

            Sumber Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.14 didapatkan bahwa dari jumlah 35 reponden 

yang berumur dibawah 19 tahun sebanyak 10 orang (28,6%) yang tidak 

stres dan 25 orang (71,4%) yang mengalami stres. Sedangkan dari jumlah 

68 responden yang berumur diantar 19-21 tahun sebanyak 44 orang 

(64,7%) yang tidak stress dan 24 orang (35,3%) yang mengalami stres. 

Selain itu juga dari jumlah 17 responden didapatkan umur diatas 21 tahun 

sebanyak 11 orang (64,7%) yang tidak stress dan 6 orang (35,6%) Dari  

hasil uji bivariat didapatkan nilai p=0,001 (p=<0,05) artinya terdapat 

hubungan antara umur dengan tingkat stress akademik mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Unismuh Makassar. 

b. Hubungan Jenis Kelamin Dan Tingkat Stress Mahasiswa 

Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah  Uji fisher. 

Hasil penelitian tersebut dapat dilihaat tabel 5.15  dibawah ini 
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Tabel 5.15 

Hubungan Jenis Kelamin dengan Stres Mahasiswa 

Variabel Stres Mahasiwa   

Jenis 

Kelamin 

Tidak Stres Stres  Total P OR CI  

f  % f % f % 
 

0,12

5 

 

0,56

4 

 

0,246

-

1,227 

Laki-laki 14 43,8 18 56,3 32 100 

Perempua

n 
51 58,0 37 42,0 88 100 

Total 65 54,2 55 45,8 120 100       

 Sumber : Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.17, dapat dlihat bahwa dari total sampel yaitu 120 

dimanan dari 32 yang berjenis kelamin lakai diantara 14 orang (43,8%) 

tidak stress dan 18 orang (56,3%) dengan stress. Sedangkan dari 88 yang 

berjenis kelamin laki-laki didapatkan 51 orang (58,0%) yang tidak stress 

dan 37 orang (42,0%) yang stress.  Dari hasil uji fisher memperlihatkan 

bahwa nilai p=0,125(>0,05) artinya tidak terdapat hubungan antara jenis 

kelamin terhadap tingkat stress Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Univeritas Muhammadiyah Makassar. 

c. Hubungan Tingkat Stress Akademik dengan Prestasi 

Akademik 

Pada penelitian ini, uji hipotesis yang digunakan adalah Uji fisher. 

Hasil penelitian tersebut dapat dilihaat tabel 5.16 dibawah ini 
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Tabel 5.16 

Hubungan Stress dengan Prestasi Akademik 

Variabe

l 

 Prestasi Akademik 

Mahasiswa 
  

Stres 

Baik 

(2.76 - 4.00) 

Cukup 

 (2,75 - 2.00) 
Total P OR CI  

f  % f % f % 
 

 

0,36

0 

 

 

1,474 

 

 

0.716

-

3.034 

Tidak 

Stres 
37 56,9 28 43,1 65 

10

0 

Stres 26 47,3 29 52,7 55 
10

0 

Total 57 52,5 63 47,5 
12

0 

10

0 
      

          Sumber :Data Primer 2016 

Berdasarkan tabel 5.15, didapatkan bahwa dari jumlah sampel 120 

responden, dimana dari 65 orang yang tidak stress diantaranya 37 orang 

(56,9%) yang prestasi akademiknya baik dan 28 orang (43,1%) yang 

prestasi akademiknya cukup. Sedangkan dari 55 orang yang mengalami 

stress diantaranya 26 orang (47,3%) prestasi akademiknya baik dan 29 

orang (52,7%) yang prestasi akademiknya cukup.  Dari hasil uji statitistik 

dengan metode alternative uji Fisher  memperlihatkan bahwa p value 

0.360 (p>0,05)  H0 diterima, dan artinya tidak terdapat hubungan antara 

tingkat stress terhadap prestasi belajar mahasiswa angkatan 2013 dan 2015  

FK Unismuh Makassar . 
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BAB VI 

PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan di FK Unismuh Makassar pada angkata 2015 dan 

2013 yang berjumlah 120 orang yang sudah memenuhi syarat berdasarkan criteria 

inklusi dan eklusi. Peneltian ini bertujuan unuk meneliti hubungan gangguan 

kesehatan mental; terhadap prestasi belajar mahasiswa. 

A. Depresi Mahasiswa 

1. Karakteristik Responden 

a. Prestasi Belajar Mahasiswa 

Prestasi belajar responden dinilai berdasarkan pada nilai total 

keseluruhan yang diikuti mahasiswa selama perkuliah di Fk Unismuh 

dan berdasarkan perhitungan bagian akademik dari Kartu Hasil Sturi 

(KHS). Berdasarkan hasil penelitian terhadap prestasi belajar mahasiswa 

secara keseluruhan menunjukkan bahwa prestasi belajar mahasiswa 

didominasi oleh prestasi belajar memuaskan sebanyak 48,5% jika 

dibandingkan dengan prestasi belajar lainnya. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa mahasiswa FK Unismuh Makassar  angkatan 2013 dan 

2015 memiliki kemampuan baik dalam meleewati proses pembelajaran 

dikampus serta  telah melalui beberapa blok yang sudah banyak, 

memiliki motivasi dan usaha untuk lulus dengan baik. Terlebih untuk 

dapat menggenggam gelar pendidikan S1 kedokteran dengan IPK 
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mahasiswa diatas 2,75 dengan nilai rata-rata perblok adalah nilai A dan 

nilai B. 

b. Tingkat Depresi 

Berdasarkan distribusi responden pada tabel 5.10  tingkat depresi 

pada mahasiswa kedokteran angkatan 2013 dan 2015 Fk Unismuh 

Makassar menunjukkan sebanyak 29 orang sebanyak 24,2% tidak 

depresi, depresi ringan 22 orang sebanyak 18,3%, depresi sedang 54.2%, 

dan  sedangkan depresi berat 4 orang sebanyak 3,3%. Secara 

keseluruhan hampir 60%  mahasiswa Fk Unismuh menglami depresi dan 

sebagian besar mahasiswa mengalami depresi sedang sebanyak 65 orang 

(54,2%). Tingkat depresi yang dialami oleh mahasiswa angkatan  2013 

dan  2015 FK  Unismuh  Makassar masih berada dalam rentan yang 

sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa 

mahasiswa  kedokteran  tingkat depresi, kelelahan dan ganggaun  mental 

yang lebih tinggi dari pada populasi umum serta kesehatan mental yang 

memburuk selama proses belajar, mahasiswa kedokteran memiliki resiko 

lebih tinggi keinginan  bunuh diri karena tingginya tingkat s.
59

 Hal ini 

didukung juga dengan penelitian yang dilakukan  Shamsuddin dkk  

tentang hubungan depresi,anxietas dan stress dari 506 mahasiswa 

diantara semua mahasiswa 27,5% mengalami depresi  sedang dan 9,7% 

depresi berat atau sangat berat. Hal ini bisa ditentukan bahwa depresi 

sedang masih sangat tinggi terutama dikalangan mahasiswa yang 

berumur  lebih tua 20 tahun atau 20 tahun keatas.
60

 Hasil penelitian 
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tersebut sejalan dengan penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh 

Radeef & Ghazi tingkat prevalensi depresi  di mahasiswa kedokteran 

masih sangat tinggi sebesar 39.7% setengahnya mahasiswa mengalami 

depresi Subclinic ( Ringan & Sedang ) sebanyak 32,5%. Dari penelitian 

tersebut ia menyatakan bahwa umur, jenis kelamin, dan mahasiswa 

tahun pertama merupakan faktor penyebab  terjadinya depresi bagi 

mahasiswa kedokteran tersebut.
61 

c. Hubungan Umur terhadap depresi Mahasiswa 

Distribusi responden berdasarkan umur tabel 5.2 dari 120 

respondent angkatan 2015 dan 2013 usia laki-laki dan perempuan adalah 

18 tahun (5,0%),  19 tahun (24,2%), 20 tahun (32%) , 21 tahun ( 30,0%), 

22 tahun (11,7%), 23-25 tahun sebanyak (1%). Dari hasil ini didapatkan 

rata-rata paling banyak didominasi usia 19-21 tahun atau lebih. 

Berdasarkan tabel 5.11  dari hasil uji chi square pada didapatkan bahwa 

p=0,003 (p=<0,05) artinya terdapat hubungan antara umur dengan 

tingkat depresi.  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Radeef & 

Ghazi p=0,011 ( <0,05) berarti terdapat hubungan umur terhadap tingkat 

depresi. Radeef dan Ghazi mengatakan bahwa umur <21 lebih tinggi 

terkena depresi dibandingkan dengan umur >21.
61

 Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh Shamsuddin et al bahwa mahasiswa mengalami depresi 

disebabkan oleh Umur, Jenis kelamin, pendapatan yang tinggi dan 
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rendah.
60

 Tingginya persentase depresi yang terjadi di mahasiswa FK 

Unismuh angkatan 2013 dan 2015 kemunginan disebabkan oleh umur  

responden yang masih remaja, Sesuai dengan pemabahasan diatas bahwa 

usia responden didominasi oleh usia 19-21 yang tidak berbeda signifikan 

sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh wongs‘s & 

Hockenberry merupakan bagian dari usia remaja akhir yaitu usia 18-20 

tahun.
62

 Selain itu juga Menurut data Departemen Kesehatan RI 

golongan umur 17-25 tahun termasuk golongan umur yaitu golongan 

umur remaja akhir.
82  

Pada usia remaja akhir terjadi perkembangan 

mental yang pesat. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Weissman et al 

dalam Barlow  depresi terjadi pada setiap kalangan umur. 
 
Menurut 

American Psychological Association  dalam Navid et al bahwa depresi 

umumnya berkembang pada waktu dewasa muda, dengan usia rata-rata 

onsetnya adalah pertengahan 20 atau 20 tahun keatas.
64 Pada penelitian 

ini didapatkan hasil usia 18-19 dan 19-20 tahun lebih sering mengalami 

sindrom depresi. Hasil ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

APA bahwa sindrom depresi berkembang pada usia pertengahan 20.  

2. Hubungan Jenis Kelamin dan Depresi mahasiswa  

Berdasarkan hasil penelitian dari 120 sampel didapatkan, dari 

jumlah responden 32 berjenis kelamin laki-laki diantaranya 19 orang 

(59,4%) yang tidak depresi , dan 13 orang (40,6%) yang depresi. 

sedangkan  88 responden yang berjenis kelamin perempuan didapatkan  32 

orang (36,4%) tidak depresi dan 56 orang (63,6%) yang depresi. Dari hasil 
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penelitian tersebut bisa ditentukan  tingkat deprsi berjenis kelamin 

perempuan lebih banyak yang depresi dibandingkan laki-laki sebanyak 56 

orang ( 63,6%) dan 13 orang (40,6%).  

Berdasarkan hasil uji fisher didapatkan  bahwa  nilai p= 0,036 yang 

artinya terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat depresi 

mahasiswa FK unismuh Makassar angaktan 2013 dan 2015. Dari analisis 

diperoleh nilai OR (odd Ratio) 2,558 dan nilai CI (Confident Interval) 

pada tingkat kepercayaan 95% yakni 1,117-5,856 yang berarti bahwa jenis 

kelamin merupakan faktor resiko yang mempengaruhi tingkat depresi 

mahasiswa fakultas kedokteran tersebut dan perempuan beresiko 2 kali 

untuk mempengaruhi  depresi di Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar.  

 Hasil penelitian tersebut juga  sejalan dengan penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Radeef & Ghazi dengan jumlah 

responden 501 mahaiswa kedokteran dengan nilai  p=0,014 (p=<0,05),
61 

 

Hal ini sejalan juga dengan penelitian  oleh dilakukan Anam Abrar dari 

361 responden bahwa mahasiswa kedokteran perempuan lebih tinggi 

tingkat depresi dibanding laki.
65 

Hal ini bisa disimpulkan bahwa 

perempuan lebih beresiko terkena depresi dari pada laki-laki. 
 

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh  Kaplan et al bahwa 

secara umum perempuan lebih sering terkena depresi dibanding dengan 

laki-laki. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dari kadar hormonal wanita 

dan pria.
49

 Sebuah diskusi panel yang diselenggrakan oleh American 

Psychologi Assosiatiaon (APA) perbedaan gender sebagian besar 
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disebabkan oleh lebih banyaknya jumlah stress yang dihadapi wanita 

dalam dunia modern.
64 

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan  oleh Costa et al menunjukkan bahwa p=0,51 (p=>0,05) arinya 

tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan tingkat depresi pada 

mahasiswa kedokteran di Brazil.
66 

Hal ini mungkin disebabkan karena depresi yang di alami 

seseorang tidak hanya dipengruhi oleh satu faktor saja (jenis kelamin) 

tetapi ada beberapa hal yang dapat menyebabkan depresi. Meski stres 

sering berimplikasi pada depresi, tidak semua orang mengalami stress 

menjadi depresi. Faktor Faktor lain seperti kelainan coping, bawaan 

genetis,Faktor biologis, ketersediaan dukukngan social yang member 

konstribusi pada kecenderungan deprsi saat menghadapi penuh tekanan.
64 

3. Hubungan Depresi Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian dari 120 sampel didapatkan, dengan 

jumlah responden 51 yang tidak depresi diantaranya 20 orang (39,2%) 

yang memiliki pretasi belajar kurang dan 31 orang (60,8%) yang prestasi 

belajar baik. Sedangkan 69 yang depresi didapatkan 37 (53,6%) orang 

yang prestasi belajar kurang dan 32 orang (46,4%) yang prestasi belajar 

baik. 

Berdasarkan hasil uji fisher memperlihtkan bahwa p= 0,141 

(p>0,05) sehingga H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya tidak terdapat 
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hubungan tingkat depresi terhadap prestasi belajar mahasiswa angkatan 

2013 dan 2015 FK Unismuh Makassar. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Maria dengan jumlah sampel 203 Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Kristen Maranatha yang didapatkan nilai p=0,500, (p>0,05) yang artinya 

tidak terdapat hubungan bermakna antara depresi dengan prestasi 

akademik.
67 

Namun berbeda dengan penelitian sebelumny oleh Aris & Maryam 

bahwa p= 0,001(<0,05) artinya tidak terdapat hubungan tingkat depresi 

terhadap prestasi belajar..
 
 Penelitian serupa juga dilakukan oleh Edmea 

fontes et al (2012) pada 117 mahasiswa kedokteran Universitas Federal da 

Bahia,Brazil bahwa dengan hasil analisis data (OR: 4,74 dengan 

p=0,0001) artinya dimana terdapat hubungan Depresi dengan pretasi 

akademik. Analisis data bahwa semakin tinggi hasil skor deprsi semakin 

depresi, sebaliknya semakin jelek pretasi akademik semakin tinggi mereka 

mengalami tidak depresi.
66,68 

Hal diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan Kaplan & 

Saddock (2010) Depresi dapat mempengaruhi hasil belajar mahasiswa, 

karena depresi dapat menyebabkan manifestasi psikomotor berupa 

keadaan gairah, semangat, aktivitas serta produktivitas kerja menjadi 

menurun, konsentrasi dan daya pikir melambat. Manifestasi psikomotor 

tersebut bisa membawa pengaruh pada prestasi belajar jika seseorang 

tersebut adalah siswa yang sedang aktif dalam proses belajar.
49 

Hal 
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tersebut juga sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sarason & 

sarason 2002 (dalam Pua et al) depresi akan melibatkan perasaan  sedih, 

lemah frustasi, putus asa dialami oleh seseorang. Beberapa gejala yang 

dialami individu ketika depresi dimana rendahnya suasana hati  dan tidak 

puas dengan apa yang terjadi disekitar mereka. Kebanyakan mahasiswa 

yang tertekan tiak melakukan dengan baik dalam belajar sehingga 

berdampak pada prestasi akademik karena tidak termotivasi dan tidak 

berani untuk melakukan apapusn untuk mewujudkan tujuannya. Selain itu 

para siswa yang tertekan cenderung berpikir negative. Sebagai akibat dari 

perilaku berbahaya ini siswa akan menjadi frustasi dan menyerah dengan 

demikian menyebabkan rendahnya pretasi belajar.
18 

Hasil  penelitian tersebut kenapa berbeda dengan penelitian lain hal 

mungkin disebabkan oleh beberapa faktor lainnya bukan hanya faktor 

dalam diri setiap individu (Psikologis,Fisiologis) melainkan faktor dari 

luar tubuh serat ketahanan setiap orang untuk bisa mengendalikan emosi 

dalm kehidupan sehari-harinya : 

1) Hal tersebut dapat terjadi karena latar belakang somatopsikososial 

yang berbeda.Daya tahan stress pada setiap orang berbeda-beda, 

hal ini tergantung pada keadaan somatopsikososial orang. 

Ditambah lagi banyak faktor resiko depresi yang tidak dapat 

dikontrol oleh peneliti misalnya genetic.
46

 

2) Mekanisme Coping : adapun salah satu penyebab depresi adalah 

adanya stressor psikososial kehisupan sehari-hari dimana keadaan 
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menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, sehingga 

orang tersebut terpaksa beradaptasi serta menanggulangi stressor 

yang timbul. Jika Strategi mengatasi masalah yang tidak efektif ini, 

tidak mampu mengurangi tekanan dari kejadian negatif yang  

dialaminya, sehingga mereka tidak mampu mempertahankan 

keseimbangan emosi. Hal ini akan berdampak pada proses bejar 

dan bisa menyebabkan menganggu baik buruknya hasil belajar 

mahasiswa dan sebaliknya ketika  mekanisme coping bisa teratasi  

maka gejala depresi bisa teratasi dan prestasi seseorang menjadi 

baik.
64,69 

3) Lingkungan social contohnya dosen, staf akademik, administrasi, 

teman-teman kuliah,masyarakat, tetangga, serta teman-teman 

dikost.lingkungan social yang lebih banyak mempengaruhi 

kegiatan belajar adalah orang tua dari mahasiswa. Dimana sifat-

sifat orang tua, praktik pengolahan keluarga, ketegangan keluarga 

dan demografi keluarga, semuanya dapat mempengaruhi baik 

ataupun buruk terhadap kegiatan belajar serta pretasi belajar yang 

dicapai oleh Mahasiswa tersebut 

4) Lingkungan non-sosial : contoh lingkungan social adalah gedung 

tempat belajar dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa, 

alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar digunakan 

mahasiswa. Faktor-faktor inilah yang turut menetukan keberhasilan 

siswa tersebut. 
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5) Pendekatan belajar : adalah segala cara atau strategi yang 

digunakan dalam menunjang aktivitas dan efisiseoi proses  

pembelajaran materi tertentu. Strategi dalam hal ini adalah langkah 

operasional yang direkayasa sedemikian rupa untuk memecahkan 

masalah atau mencapai tujuan belajar tertentu dalam kata lain 

pretasi belajar mahasiswa tersebut bisa tercapai.
55

 

B. Anxietas Mahasiswa 

1. Karekateristik Responden 

a. Tingkat Anxietas 

Berdasarkan tabel 5.6 pada bab V, distribusi tingkat anxiety pada 

mahasiswa Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar  

angkatan 2013 dan 2015 adalah dari ringan sampai berat sebanyak 

(39,2%), (45,0%) dan (10,8%). Dari hasil tersebut tingkat depresi 

sedang masih sangat tinggi dikalang Mahasiswa Fakultas Kedoktrean 

Universitas Muhammadiyah Makassar sebesar (45,0%). Dan secara 

keseluruhan prevalensi tingkat kecemasan pada angkatan 2013 dan 

2015 Tabel.5.16 mencapai (55,8%). Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut prevalensi tingkat kecemasan  FK Unismuh Masih sangat 

tinggi hal ini sejalan dengan peenlitina yang dilakukan Maedah et al 

Didapatkan prevalensi depresi ringn,sedang dan berat sebanyak 30,6%, 

43,1% dan 26,4% dari hasil tersebut prevalensi anxietas sedang lebih 

banyak dibandingkan dibandingkan dengan kecemsan ringan dan 

berat.
70

 Sedangkan dari hasil penelitian Danie et al didapatkan 
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kecemasan yang paling banyak ditemukan di mahasiswa  kedokteran 

adalah kecemasan ringan sebesar (89,6%).
71 

Kecemasan tersebut bersumber kemungkinan  dari akademik 

maupun non akademik. Faktor akademik yang berpengaruh berupa  

jadwal  kuliah  yang padat, besarnya jumlah informasi baru, mata 

kuliah yang materinya cukup berat (lebih menekankan pada 

pamahaman tidak hanya sekedar hafalan), dan standar penilaian yang 

tinggi. Faktor  non akademik yang berpengaruh diantaranya masalah 

keuangan, masalah keluarga, interpersonal maupun intrapersonal.
72 

b. Hubungan Umur  terhadap anxiety Mahasiswa 

Berdasarkan tabel 5.15 didapatkan bahwa dari jumlah 35 reponden 

yang berumur dibawah 19 tahun sebanyak 11 orang (31,4%) yang 

tidak anxietas dan 24 orang (68,6%) yang mengalami anxietas. 

Sedangkan dari jumlah 68 responden yang berumur diantar 19-21 

tahun sebanyak 32 orang (47,1%) yang tidak anxietas dan 36 orang 

(52,9%) yang mengalami anxietas. Sedangkan jumlah 17 responden 

didapatkan umur diatas 21 tahun sebanyak 10 orang (58,8%) yang 

tidak anxietas  dan 7 orang (41,2,6%). Berdasarkan hasil analisi 

bivariat didapatkan bahwa nilai p=0,134 (p=>0,05) artinya tidak 

terdapat hubungan antara umur terhadap tingkat anxietas Mahasiswa 

Fakultas kedoktera Unismuh Makassar Angkatan 2013 dan 2015. Hasil 

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sahar et 

al dengan jumlah sampel 440 Mahasiswa Kesehatan Di Saudi Arabia 
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bahwa tidak terdapat hubungan antara umur dan tingkat kecemasa 

didapatkan Nilai p=0,183 (p>0,05). Dari hasil penelitian tersebut usia 

< 20 tahun (88,9%) lebih tinggi dibanding usia >20 sebanyak 

(11.1%).
73

 Walaupun ada juga penelitian yang mendapatka hasil yang 

berbeda yaitu terdapat hubungan anatara umur dan tingkat anxietas.  

Hal ini mungkin disebakan bahwa kecemasan yag dialami setiap 

orang tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja melainkan ada beberapa 

faktor tergantung setiap individu mengatasinya dengan menggunkan 

mekanisme koping atau Coping strategi 
64,74,49

 

c. Hubungan Jenis kelamin terhadap Anxietas Mahasiswa 

Berdasarkan pada tabel 5.1 bahwa jumlah responden yang  berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 32 orang (26,7%) dan berjenis kelamin 

perempun sebanyak 88 orang (7,3%).  

Sedangkan pada tabel 5.16 dengan 120 sampel, didapatkan dari 32 

responden yang berjenis kelamin laki-laki diantaranya 13 orang 

(40,6%) yang tidak anxietas dan 19 orang (59,4%) yang anxietas. 

Sedangkan yang dari 88 responden yang berejnis kelamin prempuan 

diantaranya 40 orang (44,2) yang tidak anxietas dan 48 (54,5%) yang 

anxietas. Dari data diatas bisa kita lihat yang berjenis kelamin 

perempuan 48 (54,5%)  oranng  lebih banyak menderita anxietas 

dibandingkan berjenis kelamin laki-laki sebanyak 19(59,4). Sedangkan 

berdasarkan tingkat prevalensi lebih banyak laki-laki (59,4%) 

sedangkan perempuan (54,5).hal ini mungkin disebabkan oleh tidak 
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meratanya distribusi responden antara jenis kelaamin laki-laki dan 

perempuan . 

 Berdasarkan hasil uji fisher didapatkan nilai p=0,682 (p=>0,05) 

artinya tidak didapatkan hubungan atau signifikansi antara jenis 

kelamin dengan tingkat anxietas. 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Leily dengan 95 jumlah ressponden mahasiswaa Fakultas 

Kedokteran UIN Syarif  Hidayatulah, Jakarta, didapatkan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang signifikansi antara jenis kelamin dengan 

kecemasan.
74

  

Hasil Penelitian ini berbeda  dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan  oleh Nadeem et al  terdapat hubungan antara jenis kelamin 

dengan tingkat anxiety dangan nilai p=0,05.
75

 Ada juga yang tidak 

sejalan  Al Furooqi Selain itu  terdapat hubungan antara jenis kelamin 

terhadap tingkat anxietas dimana tingkat kecemmasan perempuan lebih 

signifikan dibanding laki-laki dengan nilai p=0,01 (p=>0,05).
76 

Berdasrakan Hasil penelitian ini kenapa berbeda dengan penelitian 

sebelumnya diduga dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam penelitian 

yang mengamnil sampel sebagai total sampling, sehingga jumlaah 

laki-laki dan perempuan  tidak seimbang. Selain itu ada faktor lainnya 

dari responden yang diduga berpengaruh terhadap tingkat anxietas 

yaitu adanya coping strategi. Coping strategi  ini dapt digunakan 

responden untuk mengilangkan kecemasan ada dalam diri responden. 
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Hal diatas sebagai faktor-faktor perancu yang tidak dapat dikontrol 

oleh peneliti.
74 

d. Hubungan antara anxietas terhadap Prestasi Akademik 

Berdasarkan hasil penelitian ini dari 120 sampel didapatkan daari 

jumlah responden 53 yang tidak anxietas diantaranya 34 orang (64,2%) 

yang memiliki pretasi belajar baik dan 19 orang (35,8%) prestasi 

belajarnya cukup . Sedangkan dari 67 orang yang mengalami anxietas  

diantaranya 29 orang (43,3%)  pretasi belajarnya baik dan 38 orang 

(56,7%) pretasi belajarnya cukup. Bisa simpulkan bahwa proporsi 

Orang yang anxietas lebih banyak yang pretasinya cukup dibandingkan 

dengan pretasi belajarnya baik. 

Berdasarkan hasil analisi dengan  menggunkan  uji fisher  

didapatkan bahwa nilai p=0,028 (p=<0,05) artinya terdapat hubungan 

antara tingkat anxietas terhadap prestasi akademik, hal ini 

menunjukkan bahwa Ha diterima sedangkan H0 tolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Furooqi et al dengan jumlah sampel 150  mahasiswa  

kedokteran di Pakistan 
76

 Nadeem et al dengan total sampel 200  

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Pakistasn denga nilai p=0,008(<0,05) 

75
 Hal serupa sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Shakir di 

mahasiswa Aligarh Muslim,India, Bahwa didapatkan negative 

signifikan atau terdapat hubungan antara prestasi akademik dan tingkat 

anxietas ..
77

 Hal serupa juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Maedah et al pada mahaiswa kedokteran Tarbizh dan maragheh, 

Iran. Dengan jumlah sampel  216 mahasiswa ditemukan terdapat 

hubungan tes anxiety terhadap prestasi akademik.
70 

Hasil Penelitian tersebut sejalan yang teori yang dikemukakan oleh 

Kaplan & saddock bahwa kecemasan akan  mempengaruhi prestasi 

dan 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  meng hubungkan  satu hal dengan yang lain.
49 

Kecemasan adalah  respons yang tepat terhadap ancaman. Namun  

kecemasan dikatakan  menyimpang bila individu tidak dapat meredam 

rasa cemas tersebut dalam situasi dimana kebanyakan orang mampu 

menangani tanpa adanya kesulitan. Kecemasan bisa menjadi abnormal 

bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman, atau datang 

tanpa ada penyebabnya yaitu, bila merupakan respons terhadap 

perubahan lingkungan (Nevid et al. 2003) .
64

 Kecemasan dapat 

menimpa hampir setiap orang pada waktu tertentu dalam 

kehidupannya, hal ini juga terjadi pada mahasiswa. Mahasiswa rentan 

terhadap kecemasan dan depresi. Mahasiswa kedokteran dilaporkan 

memiliki stressor yang tinggi atau penuh dengan stres dan ketika 

dibandingkan dengan populasi umum, mahasiswa kedokteran lebih 

banyak mengalami tekanan, depresi, dan kecemasan. Kecemasan 
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tersebut bersumber dari akademik maupun  non akademik. Faktor 

akademik yang  berpengaruh berupa  jadwal  kuliah  yang  padat, 

besarnya jumlah informasi baru, mata kuliah yang materinya cukup 

berat (lebih menekankan pada pamahaman tidak hanya sekedar 

hafalan), dan standar penilaian yang tinggi. Faktor  non akademik yang 

berpengaruh diantaranya masalah keuangan, masalah keluarga, 

interpersonal maupun intrapersonal.
78 

Namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan  Naveed et al dengan jumlah sampel 150 mahasiswa 

dimana didapatkan  tidak ada hubunga tingkat kecemasan dan pretasi 

akademik.
64

 Hasil penelitain tersebut serupa dengan yang dilakukan 

oleh  Daniel et al  bahwa tidak terdapan hubunganan antara tingkat 

kecemasan dengan hasil nilai UAS mahasiswa Fakultas Kedokteran 

UNSTRAT.
71 

Dari hasil penelitian ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa 

faktor yang bisa menyebabkan sesorang tidak bisa mengatasi 

kecemasannya dan menyebabkan menurun prestasi belajarnya . Salah 

satu faktor yang berasal dari  internal yang mempengaruhi prestasi 

akademik adalah kondisi psikologi individu, yang dalam hal ini adalah 

stressor yang ada . Stressor dapat memberikan efek positif atau 

negative kepada seseorang
.79

Seperti yang dikatakan oleh Naveed and 

Kaplan  Kecemasan merupakan hal yang normal akan tetapi ketika 
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seseorang tidak bisa mengatasinya maka akan menjadi abnormal . hal 

tersebut disebabkan oleh Mekanisme Copig yang Maladaptif.  

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Alfurooqi et al  

disimpulkan bahwa stressor yang dialami mahasiswa berpotensi 

menurunkan kulaitas belajar apabila mahasiswa yeng melakukan 

koping strategi yang bersifat negativ yang kemudian semakin 

meningkat derajat stress dari mahaisiswa tersebut. Stressor merupakan 

penyebab teradinya kecemasan pada seseorang sedangkan  derajat 

stress merupakan faktor presipitat eksternal yang dapat meningkatkan 

kemungkinan terjadinya kecemasan tersebut. Jika seorang mahasiswa 

kuliatas belajarnya menurun hal bisa berakibat buruk pada prestasi 

akadamiknya. Hal ini akan menjadi berat ketika mahasiwa tersebut 

melakukan koping yang bersifat negative. Dengan kata lain, jika 

mahasiswa tersebut melakukan coping strategi negative yang awalnya 

teridentifikasi kecemasan ringan akan menjadi kecemasan sedang 

maupun berat yang dialaminya dan akan berakibat pada hasil ujian 

ataupun prestasi akademiknya .menurun.
76 

Hal lain diatas didukung oleh hasil penelitian yang telah dilakukan 

oleh Shireen et al Dari penelitian tersebut didapatkan bahwa hampir 

semua mahasiswa yang mengalami kecemasan tidak mengetahui 

teknik yang baik untuk mengurangi kecemasannya
78 

Dalam penelitain yang dilakaukan oleh  Djoni Rasnun et al Adalah 

cara mengatasi kecemasan adalah ketika sesorang mampu melakukan 
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mekanisme koping yang adaptif serta dukungan keluarga untuk 

mendapatkan ketenangan batin serta mareka mampu  mengendaalikan 

ketegangan  tersebut dengan  mekanisme koping.
80

  Menurut Niven 

(2012) hal yang mendukung seseorang bisa menggunakan koping 

strategi dengan baik salah satunya adalah  keluarga dimana keluarga 

tersebut akan  meningkatkan mekanisme koping  sesorang  mahasiswa 

tersebut dengan memberikan dukungan emosi dan saran mengenai 

strategi altentif yang didasarkan pada pengalaman sebelumnya dan 

mengajak orang lain berfokus pada aspek-aspek positif.
81 

C. Stress Mahasiswa 

1. Karakteristik Responden 

a. Tingkat Stres 

Berdarkan Tabel 5.7, dapat dilihat bahwa tingkat stress akademik yang 

terbanyak adalah stress sedang sebanyak 51 orang (42,5%) dan diikuti  

oleh stress ringan sebanyak 49 orang (40,8%). Pada tabel 5.13 pada  

bab V, distribusi tingkat stress pada mahasiswa kedokteran 2013 dan 

2015 FK Unismuh Makassar menunjukkan bahwa hampir 46% 

mahasiswa angkatan 2013 dan 2015 mengalami Stres. Tingkat stress 

akademik tersebut masih sangat tinggi dimana hampir mencapai 

sebagian dari seluruh mahasiswa FK Unismuh angkatan 2013 dan 

2015.  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilkukan 

oleh Abdulghani et al bahwa prevalensi stress dimahasiswa 
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kedokteran masih sangat tinggi mencapai 63%.
25. 

Hasil tersebut juga 

serupa dengan penelitian oleh Eliza & Zakirul bahwa prevalensi 

tingkat stress dipoulasi mahaiswa Kedokteran masih sangat tinggi 

mencapai 54% dari 990 responden Mahasiswa FK Bangladesh.
69

 

Hal ini didukung oleh didukung juga oleh penelitian yang 

dilakukan oleh  Agola dan Ongori bahwa tingkat stress akademik pada  

remaja dalam  hal ini remaja  akhir  yakni mahasiswa tergolong  

tinggi.
79 

Walaupun dalam  penelitian  ini tidak dijabarkan secara detail 

penyebab stress pada mahasiswa, namun secara umum tingkat stres 

didefinisikan berdasarkan  respon fisik, emosi/psikologi, dan perilaku 

dan hasilnya menunjukkan mahasiswa angkatan 2013 dan 2015 FK 

Unismuh Makassar mengalami stress akademik. 

Tingginya persentase stress yang terjadi di mahasiswa FK 

Unismuh Makassar angkatan 2013 dan 2015 disebabkan karena usia 

responden yang masih dalam masa remaja. Menurut  Wong‘s & 

Hockenberry merupakan usia 18-20 tahun merupakan termasuk dari 

usia remaja akhir.
62

 Selain itu juga Menurut data Departemen 

Kesehatan RI golongan umur 17-25 tahun termasuk golongan umur 

yaitu golongan umur remaja akhir.
82 

Dilihat dari rentan usia responden 

didominasi yaitu 18-25 tahun tetapi rata-rat usia responden 20 tahun. 

Perkembangan mental pada usia remaja akhir mengakibatkan 

kemampuan remaja untuk menghipotesis apapun yang berhubungan 

dengan hidupnya dan lingkungannya juga meningkat. Sedangkan 
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menurut Potter & Perry remaja akhir mampu berhadapan dengan suatu 

kondisi yang bersifat abstrak.
83 

Dimana remaja mengalami 

kebinguangan antara ide dan tindakan, sama halnya seperti mahasiswa 

yang merupakan bagian dari remaja akhir. Tetapi saat mahasiswa 

dihadapkan pada masalah yang nyata, mahasiswa sudah mampu  

mengampikan saran dan beberapa solusi. 

Pada usia remaja juga hubungan dengan teman sebaya dengan 

membentuk kelompok-kelompok pertemanan menjadi hal umum 

ditemukan. Mahasiswa membentuk dan ikut bergabung dengan 

kelompok Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Menurut Walgito (2007), 

keberadaan kelompok dapat memberikan kebutuhan psikologis yang 

berupa dorongan, pengetahuan, dan informasi keberadaan kelompok 

dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan 

masalah terutama masalah-masalah yang berhubungan dengan 

akademik, sehinngga dengan aktif di kegiatan tersebut mahasiswa 

secara tidak langsung mendapaykan support system dari kelompok 

teman sebagian dari pertahannan diri dari stressor.
84 

Selain itu juga tingkat stress sedang hingga berat sangat perlu 

untuk diantisispasi. Menurut Psychology Foundation Of Australia, 

pada kondisi stress akademik sedang mahasiswa cenderung mudah 

marah dan tidak focus, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan dan 

orientasi terhadap kegiatan proses pembelajaran yang diikuti 

mahasiswa.
85 

 Hasilnya bahwa mahaiswa menjadi pusing, penundaan 
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dalam penyelesaian tugas, serta mengalami gangguan tidur. Smaltzer 

& Bare (2008)dalam Purwaati mengatakan bahwa stress akademik 

sedang dengan jumlah yang banyak dan terus menerus juga dapat 

meningkatkan risiko penyakit bagi mahasiswa.
84 

Sehingga dibutuhkan penyesuaian daan adaptasi untuk 

mengkoping perubahan simultan, terlebih bagi remaja akhir yang 

berstatus sebagai mahasiswa. Menurut Schneiders  menyatakan 

penyesuaian diri merupakan suatu proses yang mencangkup respon-

respon mental dan tingkah laku yang merupakan usaha individu untuk 

beraksi terhadap tuntutan dalam diri maupun situasi eksternal yang 

dihadapinya.
32

 Menurut trayer menetukan stress tidaknya individu 

adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan 

yang terjadi. Kusuma dan gusnardi (dalam Christiyanti) menjelaskan 

apabila individu mampu menyesuaikan diri dangan lingkungannya 

berarti individu tersebut dapat menyelaraskan kebutuhannya dengan  

lingkungan sehingga tidak merasa stres  dalam dirinya. Adapun 

penelitian yang dilakukan Christiyanti bahwa adanya hubungan antara 

penyesuaian diri terhadap tututan akademik dengan kecenderungan 

stress pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran dengan nilai r sebesar -

0,403 pada xy taraf signifikansi  nilai p=0,000(p<0,01). Faktor – faktor 

lain yang berpengaruh terhadap kecenderungan stress pada mahasiswa 

kedokteran diantaranya adalah faktor lingkungan, faktor kepribadiaan, 

pola tingkah laku tipe A, faktor kognitif dan faktor social budaya.
86 
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b. Hubungan Umur terhadap stress Mahasiswa 
 

Berdasarkan tabel 5.13 didapatkan bahwa dari jumlah 35 reponden 

yang berumur dibawah 19 tahun sebanyak 10 orang (28,6%) yang 

tidak stres dan 25 orang (71,4%) yang mengalami stres. Sedangkan 

dari jumlah 68 responden yang berumur diantar 19-21 tahun sebanyak 

44 orang (64,7%) yang tidak stress dan 24 orang (35,3%) yang 

mengalami stres. Selain itu juga dari jumlah 17 responden didapatkan 

umur diatas 21 tahun sebanyak 11 orang (64,7%) yang tidak stress dan 

6 orang (35,6%) yang stress. 

Berdasarkan tabel 5. dari  hasil analisis bivariat bahwa nilai 

p=0,001 (<0,05) artinya terdapat hubungan antara umur terhadap 

tingkat stress. Hal ini sejalan dengan  penelitian sebelumnya oleh 

Radeef & Gazhi bahwa didapatkan nilai P=0,001 (<0,05) artinya 

terdapat hubungan antara umur terhadap tingkat stress. Menurut 

Radeef & Gazhi dari hasil peenelitiannya didapatkan bahwa usia <21 

lebih tinggi tingkat stress daripada usia >21.
61 

Hasil penelitian tersebut didukung juga oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Agolla & Ongori bahwa tingkat stress akademik pada 

remaja dalam hal ini remaja akhir yakni mahasiswa tergolong tinggi.
79 

  Berdasarkan Tabel 5.2  tersebut diatas  bahwa usia responden 

rata-rata umur paling 20-an tahun dari rentan usia adalah 18-25 tahun. 

Dalam hal usia responden masih tergolong masih remaja akhir. Sesuai. 

Menurut data Departemen Kesehatan RI golongan umur 17-25 tahun 
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termasuk golongan umur yaitu golongan umur remaja akhir.
82

 Pada 

saat sia remaja akhir terjadi perkembangan mental yang pesat 

b. Hubungan Jenis Kelamin Dengan Stres Mahasiswa 

Berdasarkan distribusi ressponden Pada Tabel.5.1 jumlah responden laki- 

sebanyak 32 orang (26,7%) sedangkan perempuan sebanyak 88 orang 

(73,3%). Berdasarkan hasil analisis pada Tabel.5.13 untuk mengetahui 

distribusi responden terhadap tingkat stress dimana dengan jumlah sampel 

120 sampel didapatkan, jumlah responden 32 yang berjenis kelamin laki-

laki diantaranya 14 orang (43,8%) yang tidak stres, dan 18 orang (56,3%) 

yang mengalami depresi. sedangkan  88 yang berjenis kelamin perempuan 

didapatkan  51 orang (58,2%) yang tidak stres dan 37 orang (42.0%) yang 

stress.  

Dari sini bisa disimpulkan bahwa prevalensi responden yang 

mengalami tingkat stress paling tinggi adalah laki-laki yaitu 18 responden 

(56,3%) sedangkan perempuan 37  responden (42.0%). Bila kita 

bandingkan bahwa frekuensi yang mengalami stress lebih banyak 

perempuan daripada laki-laki. Hal ini disebabkan jumlah responden laki-

laki  lebih sedikit, dan yang mengalami stres melebih dari setengah jumlah  

responden laki-laki sehingga persentasi lebih banyak daripada perempuan.   

Berdasarkan hasil uji fisher memperlihatkan bahwa nilai P-Value= 0,125 

(P>0,05) artinya tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan 

stress Mahasiswa Fakultas Kedokteran Unismuh Makassar Angkatan 2013 

dan 2015. 
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Hasil Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rahman et 

al dengan  244 responden Mahasiswa Fakultas Kedokteran King Faisal 

University, Saudi Arabia  didapatkan bahwa nilai p=0,146 (P>0,05) 

artinya tidak terdapat hubungan anatra jenis kelamin dengan tingkat stress. 

Dari hasil analisis didapatkan bahwa jenis kelamin laki-laki lebih tinggi 

tingkat stres dibandingkan dengan perempuan (58,2%) dan (41,8%). 

Peneliti  mengatakan laki-laki lebih stress dibanding perempuan 

disebabkan kemungkinan efek kesehatan mereka secara umum, dimana 

laki-laki kemungkinan untuk menyelesaikan studinya dengan 

mandapatkan nilai yang tinggi dan memulai karir untuk masa depan secara 

optimal. Ia bependapat bahwa mahasiswa kedokteran juga menjadi lebih 

sering stres yang disebabkan oleh akademik nya dibandingkan dengan  

daripada siswa lain, dengan kata lain tututan akademik mereka lebih tinggi  

serta waktu yang sangat padat yang tidak bisa dikendalikan.
87 

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh 

Vilaseeni bahwa rata rata stress lebih tinggi pada kelompok pria (6,1%) 

sedangkan perempuan sebanyak (2%). Hasil penelitian tersebut sejalan 

dengan pendapat Edward (1999) dalam Vilaseeni et al yang menyatakan  

pria membutuhkan  waktu yang lebih lama untuk kembali membaik 

setelah suatu peristiwa berlalu dibanding dengan wanita sehingga tingakat 

stress pada pria lebih tinggi dibanding wanita.
88 

Hal ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Angolla 

& Ongori (2009), Walker(2002) dan Goff A.M (2011) yang menemukan 
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bahwa tingkat stress pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. 

Menurut Angolla dan Ongori (2009) hal tersebut karena perempuan lebih 

sering menggunakan mekanisme koping yang berorientasi terhadap tugas, 

sehingga remeja perempuan lebih mudah diidentifikasi jika mengalami 

kondisi stress. Sedangkan laki-laki lebih cenderung menggunkan 

mekanisme koping yang beroerintasi terhadap ego, sehingga laki-laki 

lebiih santai dalam menghadapi stressor yang berasal dari kehidupan 

akademik.
79 

2. Hubungan Stres Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa 

Berdasarkan hasil penelitian dari 120 sampel didapatkan, dengan 

jumlah responden 65 yang tidak stress diantaranya 28 orang (43,1%) yang 

memiliki prestasi belajar kurang, dan 37 orang (56,9%) prestasi belajar 

baik. sedangkan  55 yang mengalami stress didapatkan  29 orang (52,7%)  

memiliki pretasi belajar Cukup dan 26(47,3%) yang memiliki pretasi 

akademik yang baik.  

 Berdasarkan hasil analisis menggunakan uji fisher  menunjukkan 

bahwa didapatkan nilai p=0,360 (>0,05) artinya  tidak terdapat hubungan 

antara tingkat stress dan prestasi akademik mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Unismuh Makassar angaktan 2013 dan 2015 berati H0 diterima 

sedangkan Ha  diterima. 

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya  yang 

dilakukan oleh  Diana (2012) pada  93 responden mahasiswa fakultas 

kedokteran Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH), dengan hasil analisa 
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data yang menunjukka p=0,344 (p=>0,05) yang menunjukka tidak ada 

hubungan antara stress perubahan pretasi belajar.
89

   Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh Abdulghani et al  (2011) pada 892 mahasiswa mahasiswa 

kedokteran dari hasil analisis p=0,31(>0,05), menunjukkan tidak ada 

hubungan antara stress dengan prestasi akademik.
25 

 Dan penelitian yang 

dilakukan oleh Siraj (2011) pada 179 responden Mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Malaysia didapatkan nilai p= 0,417 (p>0,05) artinya juga 

dikatakan tidak terdapat hubungan antara tingkat stress dan prestasi 

akademik.
90

 selain itu juga  penelitian serupa yang dilakukan  oleh 

Hardisman & Dian juga didapatkan tidak ada hubungan antara tingkat 

stress dengan Pretasi akademik dengan hasil analisa nilai p=0,305 

(>0,05).
91 

 Berdasarka hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan peneliti 

dilakukan oleh penelitian sebelumnya Rahmi (2013) yang dilakukan pada 

126 mahasiswa sengan hasil analisis data mnunjukkan nilai p=0,005 

(<0,05) artinya terdapat hubungann antara tingkat stress dengan prestasi 

belajar mahasiswa tinngkat dua.
92  

Penelitian serupa juga sejalan dengan 

Sohail (2013) yang dilakukan pada 120 Mahasiswa Kedokteran Pakistan 

didapatkan nilai p=-0,01(p=<0,05) artinya terdapat hubungan antara 

tingkat stress dan prestasi akademik.(sohail)  Sejalan yang dilakukan oleh 

Melaku et al  (2015) dilakukan pada mahasiswa Kedokteran Ethiopia 

bahwa didapatkan nilai p= -0,001 (p=<0,05) arinya terdapat hubungan 

antara tingkat stress dan prestasi belajar.
93 
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Hasil penelitian tersebut berbeda dengan teori yang dikemukakan 

oleh Muhaibin Syah bahwa prestasi belajar seorang individu itu 

merupakan hasil interaksi antara beberapa faktor baik itu interna maupun 

eksterna individu.
55 

Prestasi belajar juga merupakan  hasil yang diperoleh 

dari seseorang yang mengalami prose belajar diamana belajar pada 

hakekatnya merupakan proses kognitif yang didapatkan dari fungsi ranah 

psikomotorik.(Nasution,Dpus 20) Menurut Mustaqim (2008) belajar lebih 

banyak berhubungan dengan aktifitas jiwa, dengan kata lain faktor-faktor 

psikis memang  memiliki peran yang sangat  menentukan dalam  proses 

belajar dan  hasilnya. Perasaan, emosi dan suasana hati sangat  

menentukan. Dalam  keadaan stabil dan  normal perasaan sangat menolong  

individu melakukan perbuatan belajar tetapi perasaan dengan intensitas 

sedemikian tinggi sehingga pribadi kehilangan kontrol yang normal 

terhadap dirinya, misalnya takut, marah, stres, putus asa atau sangat 

gembira, ini semua akan menghambat proses belajar dan prestasi yang 

dicapai.
94 

Salah satu faktor internal yang  mempengaruhi prestasi akademik 

adalah kondisi psikologi individu, yang dalam hal ini adalah stres. Stres 

dapat memberikan efek positif atau negative kepada seseorang
 
.
77 

Efek negative inilah yang dapat melemahkan ingatan atau 

perhatian dalam aktifitas kognitif, gejala-gejala perilaku yang utama dari 

stress salah satunya adalah menurunnya  prestasi dan produktivitas, 

menunda, menghindari pekerjaan dan absen dari perkuliahan. Kondisi 
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psikologis  inilah seseorang  berpengaruh pada tingkah laku, hubungan 

antar  individu dan pencapaian yang dicapai seseorang seperi pencapaian  

prestasi belajar pada mahasiswa. Hal ini disebabkan karena terganggunya 

kesehatan fisik akibat stres yang dialami seorang mahasiswa sehingga 

menyebabkan ia mudah lelah,gangguan pernafasan, sakit kepala, sulit 

berkonsentrasi sehingga mengganggu mahasiswa tersebut pada saat proses 

belajar atau ujian sehingga menyebabkan prestasi belajar mahasiswa 

tersebut tidak maksimal. Mahasiswa dengan perolehan prestasi belajar 

yang baik maka stress yang dialami juga pada tingkat yang lebih rendah.  

Sehingga faktor-faktor atau tekanan atau stressor tersebut melebihi 

kemampuannya untuk mentoleransi maka akan berakibat pada proses 

belajar seseorang dan tercermin dalam prestasi belajar.
95 

Ketidak samaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor :  

Pertama, stress yang dialami seseorang juga dapat memberikan efek 

positif seperti meningkatkan motovasi, kreativitas, serta responsive 

terhadap lingkungan sekitar sehingga performa akademik meningkat. Pada 

penelitian yang dilakukan siraj (2011) dikatakan bahwa 76% responden 

dianggap stress positif dan setuju memotivasi mereka untuk prestasi 

akademik yang lebih baik.
90

 Lin jug mengatakan berpendapat bahwa stress 

sebenarnanya dibutuhkn dalam proses belajar. 

Kedua: respon adaptif seorang terhadap stress yang dikenal dengan 

mekanisme koping. Menurut Seyle(1979), stress pada individu akan 

memicu respon dalam tubuh (GAS) yang akan memberikan efek negative 
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jika tubuh tidak berhasil beradaptasi.
64

 Sebaliknya jika stress dapat 

beradaptasi dengan kondisi tersebut maka stres yang dirasakan tidak 

berdampak negative pada dirinya, bahkan akan member efek positif jika ia 

berhasil mengolahnya. 

Strategi mekanisme koping tersebut terbagi atas dua, yaitu koping 

berfokus pada masalah (problem focused coping) dan koping berfokus 

pada emosi (emosi focused coping). Efektifitas ini strategi koping 

tergantung pada kebutuhan individu. Usia individu dan latar belakang 

mempengaruhi kebutuhan tersebut. Karena alas an tersebut tidak ada 

strategi koping tunggal bekerja pada orang untuk setiap stress. Individu 

yang dapat berkoping secaraa berbeda dari satu waktu kewaktu yang 

lain.
62

 Pada penlitian yang dilakukan oleh sohail, didapatkan mayoritas 

mahasiswa menggunakan kombinasi koping strategi, yaitu kombinasi 

problem solving coping (diskusi dengan senior/teman) dan emotion 

focused coping (jalan-jalan, memasak dan dll).
96 

Berdasarkan penjelasan 

diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme koping sendir 

mempunyai peren tersendiri pada setiap individu dalam mengatasi stressor 

yang ada. Walapun dalam penelitian ini tidak dilakukan penelitain tentang 

strategi mekanisme koping secara langsung. 

D. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini memiliki keterbetasan-keterbatasan penelitian yang mungkin 

dapat berpengaruh terhadap kulaitas hasil penelitian. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi dalam penelitian ini antara lain: 
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1. Kemungkinan Jumlah sampel yang digunkan hanya pada angkatan 

beberapa angkatan, hal ini disebabkan waktu, dan biaya sehingga tidak 

semua angkatan terpilih, dan tidak memenuhi criteria peneliti. 

2. Maskipus terdapat asumsi yang mendasari digunakan kuesioner sebagai 

teknik pengumpulan data yaitu responden memberikan jawaban sesuai 

kondisi yang sesungguhnya, namun kenyataanya hal tersebut sulit untuk di 

control. 

3. Masih Banyak variabel bebas yang dapat dihubungkan dengan gangguan 

kesehatan mental  seperti coping Strategi , namun karena keterbatasan 

tersebut waktu, tenaga, serta kemampuan analisis data masih kurang, 

sehingga penelitian hanya terbatas tiga variabel. 
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BAB VII 

TINJAUAN KEISLAMAN 

A. Kajian Ayat-Ayat Al-Quran 

1. Gangguan  Kesehatan Mental 

   Dari segi bahasa gangguan kesehatan mental terdiri dari tiga kata yaitu : 

Gangguan, Kesehatan, dan Mental.  Ganggaun kata dasarnya ganggu yang 

artinya manggoda,mengusik, merintangi, merisaukan, rintangan, halangan 

atau menyebabkan ketidakwarasan dam ketidaknormalan (Jiwa,Kesehatan 

dan Pikiran). Sedangkan Kesehatan kata dasarnya sehat mendapat awalah 

ke dan akhiran an menyatakan hal/keadaan, sedangkan sehat berarti bebas 

dari rasa sakit, jadi kesehatan memiliki arti keadaan badan seseorang tidak 

sakit. Dan sedangkan mental berasal dari bahasa latin yaitu: Mens, mentil 

yang artinya roh, nyawa, sukma dan semangat.
26 

Sebelum membahas 

tentang Gangguan mental, kita harus mengetahui apa  Kesehatan Mental. 

Kesehatan mental adalah  ekspresi emosi dan melambangkan kemampuan 

untukk beradaptasi dengan berbagai tekanan dan tututan kehidupan.
31

 atau 

kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, dengan orang 

lain dan masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup.
 

Adapun gangguan mental (Neurosis) merupakan apabila individu 

tidak mampu menemukan penyelesaian terhadap situasi yang 

mengancamnya maka individu tersebut mengalami gangguan mental.
33

 

Sebab Kondisi jiwa yang tertekan, dapat membuat sirkulasi darah dan 
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metabolisme menjadi tidak sempurna sehingga membahayakan kesehatan 

manusia, depresi dan pada akhirnya sakit jiwa. Ganggua mental ditandai 

dengan perubahan dalam berpikir, perilaku atau suasan hati (atau beberapa 

kombinasinya) terkait dengan tekanan yang bermakna dan gangguan 

fungsi jangka waktu tertentu. Gangguan mental paling umum adalah 

gangguan anxietas, stress dan depresi. 

Dimana seseorang mengalami perasaan ketegangan, ketakutan atau 

kesedihan yang kuat dalam waktu bersamaan,  gangguan mental  ini 

timbul ketika perasaan ini  menjadi begitu mengganggu luar biasa, bahwa 

seseorang memiliki kesulitan besar mengatasinya pada kegiatan sehari-

hari, seperti bekerjaa, menikmati luang dll. Biasanya gangguan mental 

disebabkan munculnya stress oleh beban hidup yang kita pikul. Sehingga 

kita merasa ketakutan dalam menjalani hidup dan menganggap beban 

hidup kita terlalu berat atau tidak terbatas lagi, sampai-sampai kita merasa 

putus asa. 

Adapun ayat ayat Al-quran yang dapat berkaitan dengan hal 

tersebut : 

a. QS. Al Balad ayat 4 

 

 

Sesungguhnyaa Kami telah menciptakan manusia dalam susah payah‖ Q.S 

Al-Balad 4). 

Asbabun Nuzul 
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Menurut Jumhur Ulama dan ahli tafsir Surat Al balad merupakan 

surat makkiyah karena diturunkan di kota mekkah. Surat ini adalah surat 

yang pendek dan terdiri dari 20 ayat. Surat ini bercerita tentang kota 

mekkah sebagai tempat beribadah yang aman untuk manusia berkumpul. 

Mekkah adalah tempat menetap Nabi Muhammad SAW. dan juga tempat 

beliau dibesarkan. Ketahuilah bahwa Allah telah menunjukkan manusia 

dua buah jalan yang dapat ditempuh untuk mengisi kehidupan dunia ini. 

Jalan itu dalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Setiap manusia 

memikul tanggung jawabnya masing-masing. Tidak ada seorang manusia 

menagung dosa orang lain. manusia harus bekerja keras untuk 

mendapatkan keinginannya. Bekerja keras adalah hal yang biasa dalam 

kehidupan manusia, jika manusia ingin masuk surga, manusia harus 

bekerja keras dan bersusah payah untuk menjadi orang-orang yang 

beriman. Inilah jalan kebaikan. Jalan yang ditempuh ini sungguh jalan 

yang sukar dan mendaki.
97 

Pandangan Ahli Tafsir 

1) Tafsir Jalalayn (Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia) 

semuanya (berada dalam susah payah) yaitu lelah dan susah karena 

selalu menghadapi musibah-musibah di dunia dan kesengsaraan-

kesengsaraan di akhirat. 

2) Tafsir Quraish Shihab Bahwa Kami telah menciptakan manusia 

dalam keadaan sulit dan payah, sejak lahir sampai akhir hayatnya. 
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b. Q.S. Al-Baqarah (2) 153-157 

 

Terjemahan : 153: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan 

shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang 

sabar; 154: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang 

gugur dijalan Allah, (bahwa mereka itu ) mati; bahkan (sebernarnya) 

mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya; 155. Dan 

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 

berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar; 156.(yaitu) 

orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: Inna 

lillahi wa innaa ilaihi raajiuun‖; 157. Mereka itulah yang mendapat 

keberatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka 

itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. 
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Asbabun Nuzul  

Pada ayat sebelumnya (QS.Al-Baqarah (2): 148-152 dijelaskan 

pengalihat kiblat adalah cobaan bagi manusia, untuk menguji mereka dan 

menampakkan siapa yang benar benar beriman dan siapa yang munafik 

yang dusta imannya.  Jadi peristiwa itu adalah nikmat, bukan bencana. 

Akan tetapi, orang-orang yang kurang akalnya dan kaum ahli kitab 

memanfaatkan kejadian besar ini. Mereka menyebarkan sejumlah desas-

desus untuk menanamkan kebencian terhadap kaum mukmin. Allah tahu 

bahwa hal itu berbuntut adanya upaya-upaya yang intensif dari mereka 

untuk menggalang manusia guna memusuhi kaum mukmin, dan hal ini 

akan berakibat timbulnya peperangan. Kemudian peperangan itu benar-

benar terjadi, dalam rentetan jumlah perang yang ganas. Maka Allah SWT, 

menurunkan ayat-ayat diatas (QS. Albaqorah (2): 153-157). 

Pandangan Ahli Tafsir 

a. Prof.Dr Hamka dalam tafsir Al-Azhar berpendapat bahwa untuk 

menghadapi cobaan, ketakutan atau menggapai cita-cita yang tinggi 

haruslah dengan perjuangan yang dilakukan dengan giat, dihadapi 

dengan  penuh kesabaran dengan memperbanyak shalat,  sehingga 

menjadi kecil serta ringanlah segala kesukaran dan cobaan itu, karena 

Allah senantiasa beserta orang-orang yang sabar. Dia akan menolong, 

menguatkan dan memenagkan orang yang berjuang menegakkan 

kebenaran.
98
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b. Imam Ibnu Katsir Rahimahullah dalam tafsir Ibnu katsir bahwa Allah 

SWT memberitahukan bahwa Dia menguji dan menempa para hamba-

Nya. Terkadang ( mengujinya) dengan kebahagiaan, dan suatu waktu 

dengan kesulitan, seperti rasa takut dan kelaparan.  Hal telah 

disebutkan bahwa Alla SWT memberitahukan bahwa Dia akan 

menguji hamba-hamba-Nya. Sebagaiman telah difirmankan-Nya 

dalam surat lain : Dan sesungguhnya Kami benar-benar akan 

mengujimu agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan 

bersabar di antaramu, dan agar Kami menyatakan (baik buruknya) hal 

ihwalmu‖ (QS. Muhammad :31) dan ―Oleh karena itu, Allah merasakn 

kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan‖ (QS; An-Nahl:112)
99

 

c. Syaikh Abdur-Rahman as-Sa‘di rahimahullah dalam tafsirnya 

menyatakan: ― Allah Subhanahu wa Ta‘ala memberitahukan, bahwa 

Dia Pasti akan menguji para hamba-Nya dengan bencana-bencana. 

Agar menjadi jelas siapa (diantara) hamba itu yang sejadi dan 

pendusta, sabar dan yang berkeluh kesah. Ini adalah ketetapan Allah 

Subhanahu wa Ta‘ala atas para hamba-Nya. Seandainya kebahagiaan 

selalu menyertai kaum Mukmin, tidak ada bencana (yang menimpa 

mereka), niscaya terjadi percampuran, tidak ada pemisah ( dengan 

orang-orang tidak baik). Kejadian ini merupakan kerusakan 

tersendiri.
100
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c. QS: Ar-Ra‘ad (13): 28 

 

 

 

Terjemahan : (yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi 

tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat 

Allah-lah hati menjadi tentram.
99 

Asbabun Nuzul  

Ayat diatas  masih melanjutkan pembahasan ayat sebelumnya (QS.Ar-

Rad: 27), yang menyebutkan bahwa Allah memberikan hidayah-Nya 

kepada mereka mencari kebenaran. Pada ayat ke -28 ini, Allah SWT 

berfirman bahwa pencari kebenaran yang akan memperoleh hidayah 

adalah mereka setelah keimanan memperoleh ketenangan dan ketentraman 

jiwa. Sebab mengingt Allah membuat hati tentram. Ketenangan mengingat 

Allah adalah ketenaangan hakiki yang tidak ada tandingannya. 

Pandangan Ahli Tafsir 

1) Imam Ibnu Katsir menjelaskan : ―Maksudnya, hati akan menjadi baik 

dan menjadi tenang ketika menuju di sisi Allah. Hati menjadi tenang 

ketika mengingat Allah, dan hati merasa puas ketika merasa bahwa 

Allah adalah Pelindung dan Penolongnya.
99
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2) Sementara, Syaikh Abdur Rahman bin Nashir as Sa‘di rahimahullah, 

seorang ulama besar dunia yang hidup antara tahun 1307-1376 H 

menjelaskan lebih rinci ayat diatas. Beliau mengatkan nyatalah, hanya 

dengan berdzikir mengingat Allah (hati menjadi tentram), dan 

sewajarnyalah hati tidak akan terhadap sesuatupunn kecuali dengan 

mengingat Allah SWT. Sebab, sesungguhnya tidak Ada satu pun yang 

lebih lezat dan lebih manis bagi hati dibandingkan rasa cinta, 

kedekatan serta pengetahuan yang benar kepada Penciptanya. Sesuai 

dengan kadar pengetahuan serta kecintaan seseorang pada 

Penciptanya, maka sebesar itu pula kadar dzikir yang akan 

dilakukannya. Ini berdasarkan penndapat yang mengatakan bahwa 

dzikir kepada Allah ialah dzikir seorang hamba ketika menyebut-

nyebut Rabb-nya dengan tasbih, bertahlil ( membaca Laa ilaaha 

Illallah), bertakbir dan berdzikir-zkir lainnya.
99

 

3) Tafsir Quraish Shihab mengatkan bahwa orang-orang yang selalu 

kembali kepada Allah dan menyambut kebenaran itu adalah orang-

orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang ketika berzikir 

mengingat Allah dengan membaca al-Qur'ân dan sebagainya, hati 

mereka menjadi tenang. Hati memang tidak akan dapat tenang tanpa 

mengingat dan merenungkan kebesaran dan kemahakuasaan Allah, 

dengan selalu mengharap keridaan-Nya 
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B. Pandangan Ilmu Kontemporer 

Menurut Zakiyah Daradjat Gangguan Jiwa (neurosis) merupakan apabila 

individu tidak mampu menemukan penyelesaian terhadap situasi yang 

mengancamnya maka individu tersebut mengalami gangguan mental.
33

 

Sebab Kondisi jiwa yang tertekan, dapat membuat sirkulasi darah dan 

metabolisme menjadi tidak sempurna sehingga membahayakan kesehatan 

manusia, depresi dan pada akhirnya sakit jiwa.
10

  

Gangguan jiwa atau neurosis adalah ketidakmapuan individu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya karena penyesuaian diri 

merupakan suatu proses yang melibatkan respon-respon mental serta 

perbuaatan individu dalam upaya mengatasi dan menguaai kebutuhan-

kebutuhan dalam dirinya, ketegangan, frustasi, dan konflik-konflik 

dengam memperhatikan norma atau tuntutan lingkunngan ditempat 

individu tinggal.
32

 Gangguan jiwa yang sering dialami setiap mahasiswa 

sebagai seorang pelajar seperti stress, Anxietas (Kecemasan) daan depresi 

(Ketegangan) hal ini sangat lazim di kalangan seorang individu terutama 

bagi seorang pelajar.
49

  

Konflik – konflik yang ada  tersebut akan mengancam situasi 

menjadi sulit oleh individu yang bersangkutan. Sering membutuhkan 

waktu yang lama dan bahkan tidak jarang gagaal mengatasinya, sehingga 

pada tahap berikutnya ia mengalami kesulitan bekerja ataupun melakukan 

aktivitas keseharian lainnya. 
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Islam mengenalkan konflik atau stress, Anxietas dan depresi 

didalam kehidupan ini sebagai cobaan. Sebagaimana Allah SWT 

berfirman dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang arinya ― dan 

sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan,  

kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Dan berikanlah berita 

gembira kepada orang-orang yang sabar.  Datangnya cobaan kepada diri 

kita inilah yang akan dirasakan sebagai suatu tekanan dalam diri , atau 

disebut sebagai beban. Banyak contoh seperti kematian, sakit kehilangan 

hal ini bukan hanya kondisi yang buruk sebagai cobaan namun kekayaan, 

anak, kepandaian menjadi cobaan bagi manusia.  Dalan surah ini bahwa 

Allah SWT Memberithukan bahwa Dia akan menguji hamba-hamba-Nya 

sebagaimana yang difirmankan dalam Q.S Muhammad:31) ― dan 

sesungguhnya kami benar-benar akan menguji agar kami mengetahui 

orang-orang jihad dan bersabar diantaramu, dan agar Kami menyatakan 

ihwalmu. 

Hal ini juga telah dijelaskan dalam Q.S Al-Balad ayat 4 Allah 

SWT bahwa ― Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam 

susah payah‖   Sesuai dengan Tafsir Jalalayn (Sesungguhnya Kami telah 

menciptakan manusia) semuanya (berada dalam susah payah) yaitu lelah 

dan susah karena selalu menghadapi musibah-musibah di dunia dan 

kesengsaraan-kesengsaraan di akhirat. Tafsir Quraish Shihab Bahwa Kami 

telah menciptakan manusia dalam keadaan sulit dan payah, sejak lahir 

sampai akhir hayatnya. 
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Dalam mahasiswa penyebab gangguan jiwa seperti stress, Anxietas 

dan depresi yang disebabkan Penyesuaian diri serta ketakutan, atau 

ketegangan yang menyebabkan kegagalan, baik dalam hal pelajaran, 

hubungan social sesame teman yang akan berdampak pada pretasi 

akademiknya. 

 Untuk mngatasi cobaan tersebut stress, cemas dan ketegangan 

maka dibutuhkan kesabaran, shalat dan dzikir (Al-baqarah 153-157 , Ar-

Rad: 28) salah satu mekanisme strategi koping yaitu berfokus pada Emosi 

( Emotional Problem Solving)  dengan pendekatan agama (religi). 

Kemudian Sebagai seorang Hamba-Nya selalu memotivasi diri Bahwa 

sesuai yang diFirmankan Allah SWT dalam Q.S Al-Insyirah: 5-8: 

―Kesukaran pasti aka nada keringanan dan bekerja keras sembari 

memohon ridha Allah SWT dalam menyelesaikan  urusan. Sehingga 

cobaan tersebut akan member efek positif  yang dapat menunjang 

seseoarang mencapai tujuannya.
100 

C. Analisis Pengembangan 

Allah SWT menjelaskan pada ayat-ayat diatas Bahwa manusia 

dilahirkan telah dalam keadaan susah payah. Seperti dalam Tafsir Oleh 

Quraishi Shiahab bahwa Manusia dilahirkan dengan sukar atau susah 

payah dari lahir sampai akhir hayatnya. Dan Musibah tersebut akan silih 

berganti ― Terkadang Dia Memberikan Ujian berupaa kebahagiaan dan 

pada saaat yang lain Dia juga memberikan ujia berupa kesusahan seperti 

rasa takut dan kelaparan. Dalam hal ini bahwa nikmat yang diterima akan 
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selalu beriringan dengan cobaan dan berbagai macam musibah. Oleh 

karena itu tidak ada obat untuk menanggung Musibah/cobaan dan 

melawan musuh-musuh ( kaum musyirikin dan ahli kitab) kecuali dengan 

meminta pertolongan Kepada Allah SWT dengan sabar dan shalat. 

Berawal dari sinilah maka manusia yang bersabar ketika ditimpa 

musibah tidak mengalami stress, Kecemasan atau ketegangan. Hal ini 

disebabkan ketika kita terkena musibah mereka mengucapka ―Innalillahi 

wa Innailahi raaji‘un. Seperti kita ketahui bahwa orang yang berduka cita 

sangat membutuhkan  hubiran, perhatian dan motivasi hal tersebut agar 

seseorang  tidak larut dalam kesedihannya. Disamping itu, kabar gembira 

akan  membawanya kepada keyakinan bahwa segala sesuatu pada 

hakikatnya milik Allah SWT. Bahkan Kesabaran akan mengantarka kita 

untuk mendapatkan Rahmat dan petunjuk (Al-Baqarah:157). 

Selain itu yang perlu kita ketahui bahwa yang namanya  manusia 

pasti pernah mengalami bentuk permasalahan-permasalahan dalam 

kehidupan yang terkadang menyebabkan ketakutan, kecemasan, 

kegelisahan yang berlebihan, maka ia akan mecari solusi untuk 

menetralkan perasaan-perasaan tersebut. 

Dalam Al-Quran telah tersirat dalam masalah ini, dalam firman 

Allah SWT artinya ― sesungguhnya kami telah menciptakkan masnusia 

dalam keadaan susah payah.(Q.S Al-Bala:4).  Ayat tersebut menyatakan 

bahwa manusia itu tidak pernah terlepas dengan yang namanya kesusahan 

dan permasalahan, justru bukan manusia namanya kalau tidak pernah ada 
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masalah dalam hidupnya, semakin tinggi jabatan seseorang, semakin 

bertambah banyaknya harta kekayaan seseorang, dan semakin banyaknya 

popularitas yang didapat, maka justru akan semakin bertambah banyaklah 

permasalahn-permasalahan yang dihadapinya, baik itu dari segi ketakutan, 

stress, dan juga kecemasan yang berlebihan. 

 Dalam study psikologi, salah satu penyebab anxiety disorder 

(gangguan kecemasan) yang berlebihan adalah dengan banyaknya 

permasalahan-permasalahan dalam hidup, disamping itu juga dipengaruhi 

dengan beberapa faktor lainnya seperti faktor lingkungan, masalah-

masalah fisiologis, dan juga dipengaruhi oleh kepribadian, yang mana 

semua itu adalah hal-hal yang sangat tidak meng-enak-kan dan 

menyebabkan seseorang mengalami stress, dan permasalahan lainnya. 

Namun hal tersebut diatas dalam Al-quran telah tersirat bagaiman 

cara menghadapi permasalahan dan permasalahan yang dihadapi dalam 

kekhidupan didunia ini. Yang kita cari hanyalah satu ketenangan hati 

karena dengan ketenangan hati adalah kita telah mampu keluar dari 

permasalahan yang telah kita hadapi, Bahwasa-Nya Allah SWT berfirman 

― (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi  tentram 

dengan mengingat Allah. hanya dengan mengingat Allah-lah hati menjadi 

tentram‖ (Q.S Ar-Ra‘ad 28).  

Solusi diatas yang paling ampuh untuk mendamaikan hati kita, 

menghilangkan perasaan ketakutan, kecemasan, dan stress yang berlebihan 

bagi kita, dan tentunya juga mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi diri 
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kita. Solusi terbaik bagi kita untuk mendamaikan hati hanya dengan 

mengingat Allah sesuai dengan firman diatas. 

Selain bersabar dibutuhkan dengan  Mengingat Allah SWT adalah 

Berdzkir. Dimana berdzikir merupakan cara paling esensial 

menyebmbuhkan iman dan membersihkan hati dan mengobatinya. 

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hati merupakan pusat dari tubuh 

sehingga jika hati sakit maka tubuhpun menjadi terpengaruh.  Sebagaiman 

Dari Abu Abdullah An-Nu‘man bin Basyir Rasulullah shalallahu‘alaihi wa 

sallam bersabda :  

Artinya : Ketahuilah sesungguhnya didalam jasad ada segumpal 

daging apabila baik maka baiklah seluruh jasadnya dan apabila rusak maka 

rusaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah itu adalah Hati.(HR. Bukhari dan 

Muslim).
101 

Dzikir merupakan sesuatu yang diridhoi oleh Allah SWT, 

menjauhkan setan, menyingkirkan kesusahan,  mendatangkan rezki, 

membuka pintu ma‘rifah dan sekaligus cermin ketaatan seseorang. Maka 

orang yang hedak mengobati imannya yang lemah dia harus  banyak 

bedzikir (QS.Ar-Rad:28). Sehingga dengan konsep dzikir ini diharapkan  

suatu kondisi jiwa yang tenang dan damai, tidak kecewa dan stres. 
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                                      BAB VIII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Prevalensi Gangguan kesehatan mental Depresi, Anxietas dan stress 

adalah 57,5%, 55,8% dan 45,8%. 

2. Tingkat Depresi, anxiety dan stress akademik Mahasiswa angkatan 

2013 dan 2015 FK Unismuh Makassar lebih didominasi oleh tingkat 

depress, anxietas dan stress sedang (54,2%),(45,0) dan (42,5%) 

dibanding dengan tingkat Depresi,Anxietas, dan stres lainnya. 

3. Prestasi belajar mahasiswa angkatan 2013 dan 2015 Fakultas 

Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar lebih didominasi 

oleh prestasi belajar memuaskan (48,3%) 

4. Tidak terdapat Hubungan antara Depresi terhadap prestasi belajar 

angkatan 2013 dan 2015 Fakultas Kedokteran  Universitas 

Muhammadiyah Makassar dengan P = 0,141% (p>0,05) 

5. Terdapat hubungan yang bermakna antara anxietas dengan prestasi 

belajar  angakatan 2013 dan 2015 Fakultas Kedokteran Universita 

Muhammadiyah Makassar dengan p= 0,028 (<0,05). 

6. Tidak terdapat hubungan antara stress dengan prestasi belajar angkatan 

2013 dan 2015 Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Makassar dengan p=0,360 (p>0,05). 
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7. Secara keseluruhan terdapat hubungan gangguan kesehatan mental 

―anxietas‖ terhadap Prestasi Akademik angkatan 2013 dan 2015 

sedangkan Gangguan kesehatan mental depresi dan stress tidak 

terdapat hubungan terhadap prestasi akademik. 

B. Saran 

1. Untuk responden, sebaiknya mengikuti pelatihan dan seminar tentang 

cara mengatasi depresi, anxietas dan stress agar mampu mengolah 

mentalnya. 

2. Untuk Fakultas, lebih mengembangkan program pembinaan learning 

Skill yang lebih efektif, dalam membantu mahasiswa secara 

berkelanjutan agar mahasiswa dapat memotivasi diri dalam 

meningkatka pretasi akademik. 

3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat melakukan penelitian sejenis dengan 

sampel penelitian yang lebih besar lagi, dan dapat meneliti lebih jauh 

mengenai pembagian strategi mekanisme koping, sumber-sumber 

stress,anxietas dan depresi secara spesifik terhadap mahasiswa fakultas 

kedokteran. 
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Persetujuan Setelah Penjelasan 

(Informed Consent) 

 

Kepada Yth Calon Responden Penelitian 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar 

Dengan Hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini, 

 Nama  : Agus Salim Sani 

 NIM : 10542054413 

 Adalah mahasiswa semester 7 Fakultas Kedokteran Univerrsitas Muhammadiyah Makassar yang sedang melakukan 

penelitian dengan judul “ “Hubungan Gangguan Kesehatan Mental Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa 

Fakuktas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar.” Penelitian ini tidak menimbulkan akibat yang 

merugikan bagi saudara/saudari sebagai responden, kerahasiaan  semua  informasi yang diberikan akan dijaga dan hanya 

digunakan untuk kepentingan penelitian. Jika saudara/saudari tidak bersedia menjadi  responden, maka tidak ada ancaman 

atau sanksi bagi saudara/saudari serta memungkinkan untuk mengundurkan diri dari mengikuti penelitian ini. 

 Apabila saudara/saudari setuju, maka saya  mohon  kesediaannya menandatangani persetujuan atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang saya telah buat. Atas perhatian dan kesediaan saudara/saudari menjadi responden, sya 

mengucapkan terima kasih. 

 

Setelah mendengar dan memahami penjelasan penelitian, dengan ini saya menyatakan    

SETUJU/ TIDAK SETUJU 

 

Untuk ikut sebagai responden penelitian. 

Makassar, Desember 2016 

 

 

 

………………………………….. 

NIM  

 

 



Kuesioner DASS 

Nama  ( Initial )  : 

NIM    : 

Jenis kelamin   :     Umur   : 

Angkatan    :      IPK sekarang : 

 

PETUNJUK PENGISIAN :  Kuesioner   ini terdiri dari berbagai pernyataan yang mungkin sesuai dengan pengalaman 

Saudara/teman2 dan adik-adik dalam menghadapi situasi hidup sehari-hari. Terdapat empat pilihan jawaban yang 

disediakan untuk setiap pernyataan yaitu:         

0   :  Tidak sesuai dengan saya sama sekali, atau tidak pernah. 

1   :  Sesuai dengan saya sampai tingkat tertentu, atau kadang-kadang.   

2 :  Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan, atau lumayan sering. 

3   :  Sangat sesuai dengan saya, atau sering sekali. 

 

Selanjutnya, Saudara/saudari diminta untuk menjawab dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu kolom yang 

paling sesuai dengan pengalaman Saudara/saudari . Tidak ada jawaban yang benar ataupun salah, karena itu isilah sesuai 

dengan keadaan diri saudara/saudari yang sesungguhnya. 

 

No PERNYATAAN 0 1 2 3 

1 Saya merasa bahwa diri saya menjadi marah karena hal-hal sepele.     

2 Saya merasa bibir saya sering kering.     

3 Saya sama sekali tidak dapat merasakan perasaan positif.      



4 
Saya mengalami kesulitan bernafas (misalnya: seringkali terengah-engah atau 

tidak dapat bernafas padahal tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya). 
    

No PERNYATAAN 0 1 2 3 

5 Saya sepertinya tidak kuat lagi untuk melakukan suatu kegiatan.     

6 Saya cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi.     

7 Saya merasa goyah (misalnya, kaki terasa mau ’copot’).     

8 Saya merasa sulit untuk bersantai.     

9 
Saya menemukan diri saya berada dalam situasi yang membuat saya merasa 

sangat cemas dan saya akan merasa sangat lega jika semua ini berakhir.  
    

10 Saya merasa tidak ada hal yang dapat diharapkan di masa depan.      

11 Saya menemukan diri saya mudah merasa kesal.     

12 Saya merasa telah menghabiskan banyak energi untuk merasa cemas.     

13 Saya merasa sedih dan tertekan.     

14 
Saya menemukan diri saya menjadi tidak sabar ketika mengalami penundaan 

(misalnya: kemacetan lalu lintas, menunggu sesuatu). 
    

15 Saya merasa lemas seperti mau pingsan.     

16 Saya merasa saya kehilangan minat akan segala hal.     

17 Saya merasa bahwa saya tidak berharga sebagai seorang manusia.     

18 Saya merasa bahwa saya mudah tersinggung.     

19 
Saya berkeringat secara berlebihan (misalnya: tangan berkeringat), padahal 

temperatur tidak panas atau tidak melakukan aktivitas fisik sebelumnya.  
    

20 Saya merasa takut tanpa alasan yang jelas.    

 

 

No PERNYATAAN 0 1 2 3 

21 Saya merasa bahwa hidup tidak bermanfaat.     



22 Saya merasa sulit untuk beristirahat.     

23 Saya mengalami kesulitan dalam menelan.     

24 Saya tidak dapat merasakan kenikmatan dari berbagai hal yang saya lakukan.     

25 
Saya menyadari kegiatan jantung, walaupun saya tidak sehabis melakukan 

aktivitas fisik (misalnya: merasa detak jantung meningkat atau melemah). 
    

26 Saya merasa putus asa dan sedih.     

27 Saya merasa bahwa saya sangat mudah marah.     

28 Saya merasa saya hampir panik.     

29 Saya merasa sulit untuk tenang setelah sesuatu membuat saya kesal.     

30 
Saya takut bahwa saya akan ‘terhambat’ oleh tugas-tugas sepele yang tidak 

biasa saya lakukan.  
    

31 Saya tidak merasa antusias dalam hal apapun.     

32 
Saya sulit untuk sabar dalam menghadapi gangguan terhadap hal yang sedang 

saya lakukan. 
    

33 Saya sedang merasa gelisah.     

34 Saya merasa bahwa saya tidak berharga.     

35 
Saya tidak dapat memaklumi hal apapun yang menghalangi saya untuk 

menyelesaikan hal yang sedang saya lakukan. 
    

36 Saya merasa sangat ketakutan.     

37 Saya melihat tidak ada harapan untuk masa depan.     

38 Saya merasa bahwa hidup tidak berarti.     

39 Saya menemukan diri saya mudah gelisah.     

40 
Saya merasa khawatir dengan situasi dimana saya mungkin menjadi panik dan 

mempermalukan diri sendiri. 
    

41 Saya merasa gemetar (misalnya: pada tangan).     



42 Saya merasa sulit untuk meningkatkan inisiatif dalam melakukan sesuatu.     

 

 

Terimakasih atas Partisipasi dari saudara/saudari 

semoga kabaikan anda di balas Oleh Allah SWT 

Aamiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lampiran Berdasarkan UNIVARIAT (Karateristik Responden) 

 

A.Jenis Kelamin 

 

Statistics 

JenisKelamin   

N 
Valid 120 

Missing 0 

 

JenisKelamin 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Laki-Laki 32 26.7 26.7 26.7 

Perempuan 88 73.3 73.3 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

B. Angkatan 

 

Statistics 

Angkatan   

N 
Valid 120 

Missing 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angkatan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2013.0 65 54.2 54.2 54.2 

2015.0 55 45.8 45.8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  



 

C. Usia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategori_Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

<19 35 29.2 29.2 29.2 

19 - 21 68 56.7 56.7 85.8 

> 21 17 14.2 14.2 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

D. Tingkat Depresi 

 

 

 

 

 

Tingkat_Depresi 

Statistics 

Usia   

N 
Valid 120 

Missing 0 

Mean 20.292 

Median 20.000 

Std. Deviation 1.2461 

Minimum 18.0 

Maximum 25.0 

Percentiles 

25 19.000 

50 20.000 

75 21.000 

Usia 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18.0 6 5.0 5.0 5.0 

19.0 29 24.2 24.2 29.2 

20.0 32 26.7 26.7 55.8 

21.0 36 30.0 30.0 85.8 

22.0 14 11.7 11.7 97.5 

23.0 1 .8 .8 98.3 

24.0 1 .8 .8 99.2 

25.0 1 .8 .8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

Statistics 

Kategori_Usia   

N 
Valid 120 

Missing 0 

Statistics 

Tingkat_Depresi   

N 
Valid 120 

Missing 0 



 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Normal 29 24.2 24.2 24.2 

Ringan 22 18.3 18.3 42.5 

Sedang 65 54.2 54.2 96.7 

Berat 4 3.3 3.3 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

 

 

Gabungan_Sel_Tingkat_Depresi 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Normal + Ringan 51 42.5 42.5 42.5 

Sedang + Berat 69 57.5 57.5 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

E.Tingkat Anxietas 

 

Frequencies 
 

Statistics 

Tingkat_Anxietas   

N 
Valid 120 

Missing 0 

 

 

Tingkat_Anxietas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Normal 6 5.0 5.0 5.0 

Ringan 47 39.2 39.2 44.2 

Sedang 54 45.0 45.0 89.2 

Berat 13 10.8 10.8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

Gabungan_Sel_Tingkat_Anxietas   

Statistics 

Gabungan_Sel_Tingkat_Depresi   

N 
Valid 120 

Missing 0 



N 
Valid 120 

Missing 0 

 

 

Gabungan_Sel_Tingkat_Anxietas 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Normal + Ringan 53 44.2 44.2 44.2 

Sedang + Berat 67 55.8 55.8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

Tingkat Stress  
 

Statistics 

Tingkat_Stress_Akademik   

N 
Valid 120 

Missing 0 

 

Tingkat_Stress_Akademik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

Normal 16 13.3 13.3 13.3 

Ringan 49 40.8 40.8 54.2 

Sedang 51 42.5 42.5 96.7 

Berat 4 3.3 3.3 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

Statistics 

Gabungan_Sel_Tingkat_Stress   

N 
Valid 120 

Missing 0 

 

Gabungan_Sel_Tingkat_Stress 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Normal + Ringan 65 54.2 54.2 54.2 

Sedang + Berat 55 45.8 45.8 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

Prestasi Akademik 

 
Frequencies 



Statistics 

Prestasi Akademik   

N 
Valid 120 

Missing 0 

 

Prestasi Akademik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat Memuaskan 5 4.2 4.2 4.2 

Memuaskan 58 48.3 48.3 52.5 

Cukup Memuaskan 57 47.5 47.5 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

Gabungan Sel Prestasi Akademik 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Memuaskan + Sangat 

Memuaskan 

63 52.5 52.5 52.5 

Cukup Memuaskan 57 47.5 47.5 100.0 

Total 120 100.0 100.0  

 

 

LAMPIRAN BIVARIAT 

 

Crosstabs 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Gabungan Sel Tingkat Stres * 

Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

120 100.0% 0 0.0% 120 100.0% 

 

 

 

Statistics 

Gabungan Sel Prestasi Akademik   

N 
Valid 120 

Missing 0 



 

 

 

Gabungan Sel Tingkat Stres * Gabungan Sel Prestasi Akademik Crosstabulation 

 Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

Total 

Memuaskan + 

Sangat 

Memuaskan 

Cukup 

Memuaskan 

Gabungan Sel 

Tingkat Stres 

Normal + Ringan 

Count 37 28 65 

Expected Count 34.1 30.9 65.0 

% within Gabungan Sel Tingkat Stres 56.9% 43.1% 100.0% 

% within Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

58.7% 49.1% 54.2% 

% of Total 30.8% 23.3% 54.2% 

Sedang + Berat 

Count 26 29 55 

Expected Count 28.9 26.1 55.0 

% within Gabungan Sel Tingkat Stres 47.3% 52.7% 100.0% 

% within Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

41.3% 50.9% 45.8% 

% of Total 21.7% 24.2% 45.8% 

Total 

Count 63 57 120 

Expected Count 63.0 57.0 120.0 

% within Gabungan Sel Tingkat Stres 52.5% 47.5% 100.0% 

% within Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 52.5% 47.5% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.113
a
 1 .292   

Continuity Correction
b
 .759 1 .384   

Likelihood Ratio 1.114 1 .291   

Fisher's Exact Test    .360 .192 

Linear-by-Linear Association 1.103 1 .294   

N of Valid Cases 120     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 26.13. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Gabungan Sel Tingkat Anxietas 

* Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

120 100.0% 0 0.0% 120 100.0% 

 

 

Gabungan Sel Tingkat Anxietas * Gabungan Sel Prestasi Akademik Crosstabulation 

 Gabungan Sel Prestasi Akademik Total 

Memuaskan + 

Sangat Memuaskan 

Cukup 

Memuaskan 

Gabungan Sel Tingkat 

Anxietas 

Normal + Ringan 

Count 34 19 53 

Expected Count 27.8 25.2 53.0 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Anxietas 

64.2% 35.8% 100.0% 

% within Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

54.0% 33.3% 44.2% 

% of Total 28.3% 15.8% 44.2% 

Sedang + Berat 
Count 29 38 67 

Expected Count 35.2 31.8 67.0 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Gabungan Sel 

Tingkat Stres (Normal + Ringan 

/ Sedang + Berat) 

1.474 .716 3.034 

For cohort Gabungan Sel 

Prestasi Akademik = 

Memuaskan + Sangat 

Memuaskan 

1.204 .848 1.709 

For cohort Gabungan Sel 

Prestasi Akademik = Cukup 

Memuaskan 

.817 .561 1.189 

N of Valid Cases 120   



% within Gabungan Sel Tingkat 

Anxietas 

43.3% 56.7% 100.0% 

% within Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

46.0% 66.7% 55.8% 

% of Total 24.2% 31.7% 55.8% 

Total 

Count 63 57 120 

Expected Count 63.0 57.0 120.0 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Anxietas 

52.5% 47.5% 100.0% 

% within Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 52.5% 47.5% 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.167
a
 1 .023   

Continuity Correction
b
 4.364 1 .037   

Likelihood Ratio 5.216 1 .022   

Fisher's Exact Test    .028 .018 

Linear-by-Linear Association 5.124 1 .024   

N of Valid Cases 120     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 25.18. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Gabungan Sel 

Tingkat Anxietas (Normal + 

Ringan / Sedang + Berat) 

2.345 1.118 4.918 

For cohort Gabungan Sel 

Prestasi Akademik = 

Memuaskan + Sangat 

Memuaskan 

1.482 1.055 2.082 

For cohort Gabungan Sel 

Prestasi Akademik = Cukup 

Memuaskan 

.632 .417 .959 

N of Valid Cases 120   

CrossTabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 



Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Gabungan Sel Tingkat Depresi 

* Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

120 100.0% 0 0.0% 120 100.0% 

 

 

Gabungan Sel Tingkat Depresi * Gabungan Sel Prestasi Akademik Crosstabulation 

 Gabungan Sel Prestasi Akademik Total 

Memuaskan + 

Sangat 

Memuaskan 

Cukup 

Memuaskan 

Gabungan Sel Tingkat 

Depresi 

Normal + Ringan 

Count 31 20 51 

Expected Count 26.8 24.2 51.0 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Depresi 

60.8% 39.2% 100.0% 

% within Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

49.2% 35.1% 42.5% 

% of Total 25.8% 16.7% 42.5% 

Sedang + Berat 

Count 32 37 69 

Expected Count 36.2 32.8 69.0 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Depresi 

46.4% 53.6% 100.0% 

% within Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

50.8% 64.9% 57.5% 

% of Total 26.7% 30.8% 57.5% 

Total 

Count 63 57 120 

Expected Count 63.0 57.0 120.0 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Depresi 

52.5% 47.5% 100.0% 

% within Gabungan Sel Prestasi 

Akademik 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 52.5% 47.5% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 2.441
a
 1 .118   

Continuity Correction
b
 1.897 1 .168   

Likelihood Ratio 2.454 1 .117   

Fisher's Exact Test    .141 .084 

Linear-by-Linear Association 2.421 1 .120   

N of Valid Cases 120     



 

 

 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Gabungan Sel 

Tingkat Depresi (Normal + 

Ringan / Sedang + Berat) 

1.792 .860 3.737 

For cohort Gabungan Sel 

Prestasi Akademik = 

Memuaskan + Sangat 

Memuaskan 

1.311 .937 1.834 

For cohort Gabungan Sel 

Prestasi Akademik = Cukup 

Memuaskan 

.731 .487 1.098 

N of Valid Cases 120   

 

CrossTabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jenis Kelamin * Gabungan Sel 

Tingkat Stres 

120 100.0% 0 0.0% 120 100.0% 

 

 

Jenis Kelamin * Gabungan Sel Tingkat Stres Crosstabulation 

 Gabungan Sel Tingkat Stres Total 

Normal + Ringan Sedang + Berat 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Count 14 18 32 

Expected Count 17.3 14.7 32.0 

% within Jenis Kelamin 43.8% 56.3% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Stres 

21.5% 32.7% 26.7% 

% of Total 11.7% 15.0% 26.7% 

Perempuan 

Count 51 37 88 

Expected Count 47.7 40.3 88.0 

% within Jenis Kelamin 58.0% 42.0% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Stres 

78.5% 67.3% 73.3% 

% of Total 42.5% 30.8% 73.3% 

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.23. 

b. Computed only for a 2x2 table 



Total 

Count 65 55 120 

Expected Count 65.0 55.0 120.0 

% within Jenis Kelamin 54.2% 45.8% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Stres 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 54.2% 45.8% 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jenis Kelamin * Gabungan Sel 

Tingkat Anxietas 

120 100.0% 0 0.0% 120 100.0% 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1.907
a
 1 .167   

Continuity Correction
b
 1.378 1 .240   

Likelihood Ratio 1.904 1 .168   

Fisher's Exact Test    .215 .120 

Linear-by-Linear Association 1.891 1 .169   

N of Valid Cases 120     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.67. 

b. Computed only for a 2x2 table 

  Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Jenis Kelamin 

(Laki-Laki / Perempuan) 

.564 .249 1.277 

For cohort Gabungan Sel 

Tingkat Stres = Normal + 

Ringan 

.755 .490 1.162 

For cohort Gabungan Sel 

Tingkat Stres = Sedang + Berat 

1.338 .904 1.980 

N of Valid Cases 120   



 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square .222
a
 1 .638   

Continuity Correction
b
 .069 1 .792   

Likelihood Ratio .223 1 .637   

Fisher's Exact Test    .682 .398 

Linear-by-Linear Association .220 1 .639   

N of Valid Cases 120     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.13. 

b. Computed only for a 2x2 table 

Jenis Kelamin * Gabungan Sel Tingkat Anxietas Crosstabulation 

 Gabungan Sel Tingkat Anxietas Total 

Normal + Ringan Sedang + Berat 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Count 13 19 32 

Expected Count 14.1 17.9 32.0 

% within Jenis Kelamin 40.6% 59.4% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Anxietas 

24.5% 28.4% 26.7% 

% of Total 10.8% 15.8% 26.7% 

Perempuan 

Count 40 48 88 

Expected Count 38.9 49.1 88.0 

% within Jenis Kelamin 45.5% 54.5% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Anxietas 

75.5% 71.6% 73.3% 

% of Total 33.3% 40.0% 73.3% 

Total 

Count 53 67 120 

Expected Count 53.0 67.0 120.0 

% within Jenis Kelamin 44.2% 55.8% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Anxietas 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 44.2% 55.8% 100.0% 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Jenis Kelamin 

(Laki-Laki / Perempuan) 

.821 .361 1.866 

For cohort Gabungan Sel 

Tingkat Anxietas = Normal + 

Ringan 

.894 .555 1.441 



 

 

 

 
 
 
Crosstabs 

 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Jenis Kelamin * Gabungan Sel 

Tingkat Depresi 

120 100.0% 0 0.0% 120 100.0% 

 

 

Jenis Kelamin * Gabungan Sel Tingkat Depresi Crosstabulation 

 Gabungan Sel Tingkat Depresi Total 

Normal + Ringan Sedang + Berat 

Jenis Kelamin 

Laki-Laki 

Count 19 13 32 

Expected Count 13.6 18.4 32.0 

% within Jenis Kelamin 59.4% 40.6% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Depresi 

37.3% 18.8% 26.7% 

% of Total 15.8% 10.8% 26.7% 

Perempuan 

Count 32 56 88 

Expected Count 37.4 50.6 88.0 

% within Jenis Kelamin 36.4% 63.6% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Depresi 

62.7% 81.2% 73.3% 

% of Total 26.7% 46.7% 73.3% 

Total 

Count 51 69 120 

Expected Count 51.0 69.0 120.0 

% within Jenis Kelamin 42.5% 57.5% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Depresi 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 42.5% 57.5% 100.0% 

 

 

 

 

For cohort Gabungan Sel 

Tingkat Anxietas = Sedang + 

Berat 

1.089 .771 1.536 

N of Valid Cases 120   



Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.085
a
 1 .024   

Continuity Correction
b
 4.187 1 .041   

Likelihood Ratio 5.051 1 .025   

Fisher's Exact Test    .036 .021 

Linear-by-Linear Association 5.042 1 .025   

N of Valid Cases 120     

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.60. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Risk Estimate 

 Value 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Odds Ratio for Jenis Kelamin 

(Laki-Laki / Perempuan) 

2.558 1.117 5.856 

For cohort Gabungan Sel 

Tingkat Depresi = Normal + 

Ringan 

1.633 1.097 2.431 

For cohort Gabungan Sel 

Tingkat Depresi = Sedang + 

Berat 

.638 .408 .999 

N of Valid Cases 120   

Berdasarkan Umur Terhadap Depresi Mahasiswa 

 

Crosstabs 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kategori_Usia * 

Gabungan_Sel_Tingkat_Depre

si 

120 100.0% 0 0.0% 120 100.0% 

 

 

Kategori_Usia * Gabungan_Sel_Tingkat_Depresi Crosstabulation 

 Gabungan_Sel_Tingkat_Depresi Total 

Normal + Ringan Sedang + Berat 

Kategori_Usia <19 

Count 8 27 35 

Expected Count 14.9 20.1 35.0 

% within Kategori_Usia 22.9% 77.1% 100.0% 



% within 

Gabungan_Sel_Tingkat_Depres

i 

15.7% 39.1% 29.2% 

% of Total 6.7% 22.5% 29.2% 

19 - 21 

Count 38 30 68 

Expected Count 28.9 39.1 68.0 

% within Kategori_Usia 55.9% 44.1% 100.0% 

% within 

Gabungan_Sel_Tingkat_Depres

i 

74.5% 43.5% 56.7% 

% of Total 31.7% 25.0% 56.7% 

> 21 

Count 5 12 17 

Expected Count 7.2 9.8 17.0 

% within Kategori_Usia 29.4% 70.6% 100.0% 

% within 

Gabungan_Sel_Tingkat_Depres

i 

9.8% 17.4% 14.2% 

% of Total 4.2% 10.0% 14.2% 

Total 

Count 51 69 120 

Expected Count 51.0 69.0 120.0 

% within Kategori_Usia 42.5% 57.5% 100.0% 

% within 

Gabungan_Sel_Tingkat_Depres

i 

100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 42.5% 57.5% 100.0% 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Crosstabs 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11.701
a
 2 .003 

Likelihood Ratio 12.095 2 .002 

Linear-by-Linear Association 1.780 1 .182 

N of Valid Cases 120   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7.23. 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13.039
a
 2 .001 

Likelihood Ratio 13.270 2 .001 

Linear-by-Linear Association 9.363 1 .002 

N of Valid Cases 120   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7.79. 

 

 

 

 

Gabungan Usia * Gabungan 

Sel Tingkat Stres 

120 100.0% 0 0.0% 120 100.0% 

Gabungan Usia * Gabungan Sel Tingkat Stres Crosstabulation 

 Gabungan Sel Tingkat Stres Total 

Normal + Ringan Sedang + Berat 

Gabungan Usia 

<19 

Count 10 25 35 

Expected Count 19.0 16.0 35.0 

% within Gabungan Usia 28.6% 71.4% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Stres 

15.4% 45.5% 29.2% 

19 - 21 

Count 44 24 68 

Expected Count 36.8 31.2 68.0 

% within Gabungan Usia 64.7% 35.3% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Stres 

67.7% 43.6% 56.7% 

> 21 

Count 11 6 17 

Expected Count 9.2 7.8 17.0 

% within Gabungan Usia 64.7% 35.3% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Stres 

16.9% 10.9% 14.2% 

Total 

Count 65 55 120 

Expected Count 65.0 55.0 120.0 

% within Gabungan Usia 54.2% 45.8% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Stres 

100.0% 100.0% 100.0% 



Crosstabs 

 

 

 

 

 

 

 

Gabungan Usia * Gabungan Sel Tingkat Stres Crosstabulation 

 Gabungan Sel Tingkat Stres Total 

Normal + Ringan Sedang + Berat 

Gabungan Usia 

<19 

Count 10 25 35 

Expected Count 19.0 16.0 35.0 

% within Gabungan Usia 28.6% 71.4% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Stres 

15.4% 45.5% 29.2% 

19 - 21 

Count 44 24 68 

Expected Count 36.8 31.2 68.0 

% within Gabungan Usia 64.7% 35.3% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Stres 

67.7% 43.6% 56.7% 

> 21 

Count 11 6 17 

Expected Count 9.2 7.8 17.0 

% within Gabungan Usia 64.7% 35.3% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Stres 

16.9% 10.9% 14.2% 

Total 

Count 65 55 120 

Expected Count 65.0 55.0 120.0 

% within Gabungan Usia 54.2% 45.8% 100.0% 

% within Gabungan Sel Tingkat 

Stres 

100.0% 100.0% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 13.039
a
 2 .001 

Likelihood Ratio 13.270 2 .001 

Linear-by-Linear Association 9.363 1 .002 

N of Valid Cases 120   

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 7.79. 

 

Case Processing Summary 

 Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Gabungan Usia * Gabungan 

Sel Tingkat Stres 

120 100.0% 0 0.0% 120 100.0% 
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