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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakulas Kedokteran di seluruh dunia bergerak dengan tujuan melatih dan menghasilkan

dokter yang berkompeten untuk membantu orang sakit, memajukan pengetahuan medis,

dan meningkatkan Kesehatan masyarakat. Namun, Fakultas Kedokteran dianggap dianggap

  1   sebagai salah satu program pendidikan yang menuntut nilai akademis yang tinggi

sehingga banyak memakan waktu dan tenaga. Tuntutan dan tekanan yang tinggi seperti ini



dapat memicu kecemasan dan depresi

Data dari Health Minds Study (HMS) sebanyak 17,2% pada tahun 2013 menjadi 31,2% pada

tahun 2019 yang menunjukkan terjadi peningkatan persentase gejala kecemasan umum

pada mahasiswa. Gangguan seperti anorexia nervosa, hiperaktivitas, autism spectrum

disorder, obsessive-compulsive disorder (OCD) dan skizofrenia tercantum atas dampak dari

kecemasan di Nasional College Health Survei tahunan American College Health

Association-National (ACHA).

Khusus bagi mahasiswa kedokteran, ditemukan tingkat kecemasan yang tinggi selama

wabah yang terjadi sebelumnya. Diantaranya wabah MERS-CoV dan SARS-CoV. Mahasiswa

kedokteran diakui sebagai kelompok beresiko terhadap gangguan kecemasan dengan

tingkat yang jauh lebih tinggi daripada populasi umum, terutama bagi mereka yang tinggal

di Timur Tengah dan Asia.

Wabah Covid-19 menyebabkan krisis secara global di mana banyak institusi pendidikan

yang tidak mampu menjalankan kegiatan pembelajaran seperti biasanya, contohnya

universitas. Hampir seluruh universitas di Indonesia tidak mampu menjalankan kegiatan

perkuliahan secara normal. Alasan utamanya adalah untuk mengurangi risiko pajanan bagi

mahasiswa kedokteran, fakultas, dan teknisi laboratorium mengenai penyebaran Covid-19

(Masson, 2020). Pandemi Covid-19 telah menganggu jalannya perkuliahan, social

distancing yang diterapkan membuat setiap institusi melangsungkan kegiatan belajar

mengajar dari rumah secara daring. Banyak universitas yang memberi layanan

pembelajaran dengan kelas daring.

Setiap mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan beban perkuliahan sesuai dengan

jumlah bobot SKS yang diambil oleh setiap mahasiswa akan menjalani ujian di tengah dan

akhir semester. Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

angkatan 2018 telah mengalami perubahan sistem ujian tengah semester dan awal

semester, di mana pada semester 5 dan semester 6 mahasiswa sudah dan akan menjalani

ujian Computer Based Test (CBT) dengan sistem daring. Hal ini berbeda dengan semester

sebelumnya, di mana situasi perkuliahan masih belum terkena dampak dari wabah



Covid-19.

Mahasiswa dituntut untuk beradaptasi dalam menjalani kehidupan perkuliahan secara total.

Banyak perubahan yang harus dijalani oleh mahasiswa, khususnya dalam mempersiapkan

diri menghadapi ujian. Ujian pada masa pandemi dilaksanakan menggunakan daring CBT.

Mahasiswa mengerjakan ujian dengan prangkat komputer atau laptop di rumah masing-

masing dan harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pihak kampus.

Penelitian Hochlehnert et al. (2011) kepada 98 mahasiswa kedokteran Jerman mengatakan

bahwa mahasiswa cenderung memilih ujian berbasis kertas yaitu sebanyak 62 mahasiswa

(63,00%). Sedangkan mahasiswa dengan pilihan CBT sebanyak 36 siswa (37,00%).

Mahasiswa yang memilih ujian berbasis kertas mengatakan mereka merasakan kecemasan

yang lebih besar untuk mendapatkan nilai yang kurang memuaskan apabila menjalani ujian

berbasis CBT. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada 12 orang

mahasiswa, delapan dari mereka mengatakan bahwa mereka merasakan gugup, cemas,

takut, perasaan berdebar, dan membayangkan hal-hal buruk yang akan terjadi ketika akan

menghadapi ujian CBT. Mereka mengatakan takut apabila terjadi kesalahan teknis, merasa

durasi waktu yang diberikan kurang panjang, soal yang terlampau sulit, dan nilai yang

kurang memuaskan. Oleh karena itu, peneliti beranggapan ujian CBT di masa pandemi ini

merupakan suatu stressor yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa.

Munculnya kecemasan sendiri dipengaruhi oleh berbagai macam faktor eksternal dan

internal. Berbagai individu dapat mengalami tingkat keparahan kecemasan yang bervariasi

tergantung dari faktor-faktor eksternal sebagai pemicu kecemasan atau juga faktor internal

individu. Salah satu faktor yang diyakini memberikan pengaruh pada tingkat kecemasan

seseorang adalah jenis kelamin. Banyak penelitian menunjukan bahwa perempuan lebih

mudah mengalami gejala kecemasan dibanding dengan laki-laki. Wanita memiliki tingkat

kecemasan dua kali lipat dibanding lali-laki selama masa hidupnya (Gater et al., 1998).

Perempuan dua kali lipat lebih mudah mengembangkan gangguan jiwa terkait stress dan

kecemasan selama hidupnya (Tolin & Foa, 2008).

Dewi pada tahun 2009 telah melakukan penelitian terkait perbedaan tingkat kecemasan



antara laki-laki dan perempuan kepada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon.

Penelitian dilakukan kepada 42 siswa laki-laki dan 58 siswa perempuan. Hasilnya adalah

siswa perempuan memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi disbanding siswa laki-laki.

Jumlah siswa laki-laki yang memiliki tingkat kecemasan rendah adalah 14,3%. Jumlah siswa

laki-laki yang memiliki tingkat kecemasan sedang sebesar 66,7%. Sedangkan jumlah siswa

laki-laki yang memiliki tingkat kecemasan tinggi sebesar 19%. Untuk subjek siswa

perempuan sebesar 3,4% mengalami kecemasan ringan, sebesar 60,3 % memiliki

kecemasan sedang, dan sebesar 36,2% memiliki kecemasan tinggi (Saputro, 2007).

Melihat berbagai fenomena diatas, penulis ingin meliti perbandingan tingkat kecemasan

mahasiswa laki-laki dan perempuan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya angkatan 2018 yang menghadapi ujian CBT di masa pandemi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini

yaitu bagaimana perbandingan tingkat kecemasan mahasiswa laki-laki dan perempuan

Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya angkatan 2018 yang menghadapi

ujian CBT   3   di masa pandemi?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Tujuan   1   penelitian ini adalah untuk menganalisis perbandingan tingkat kecemasan

mahasiswa laki-laki dan perempuan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya angkatan 2018 yang menghadapi ujian CBT di masa pandemi

2. Tujuan khusus

1. Menganalisis perbandingan tingkat kecemasan mahasiswa laki-laki dan perempuan

Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya angkatan 2018 yang menghadapi

ujian CBT   3   di masa pandemi

2. Mengetahui gejala kecemasan yang dirasakan mahasiswa kedokteran laki-laki dan

perempuan angkatan 2018 dalam menghadapi ujian CBT



3. Menjelaskan penyebab kecemasan pada mahasiswa laki-laki dan perempuan angkatan

2018 dalam menghadapi ujian CBT

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan menambah informasi ilmiah dan pemahaman terhadap

perbandingan tingkat kecemasan mahasiswa laki-laki dan perempuan Fakultas Kedokteran

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya angkatan 2018 yang menghadapi ujian CBT   3   di

masa pandemi.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi penulis

Peneliti dapat mengetahui perbandingan tingkat kecemasan mahasiswa laki-laki dan

perempuan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya angkatan 2018 yang

menghadapi ujian CBT di masa pandemi.

b. Manfaat bagi pemegang program

  1   Penelitian ini dapat dijadikan salah satu landasan dalam mengevaluasi sistem ujian

daring Universitas Wijaya Kusuma Surabaya serta dapat digunakan sebagai bahan dalam

menentukan perencanaan program pembelajaran yang sesuai dengan kondisi mahasiswa

kedokteran.

c. Manfaat bagi subjek penelitian

Dapat dijadikan sebagai informasi dalam menambah pengetahuan dan wawasan serta

merupakan langkah awal dalam mengevaluasi hasil belajar dan memperbaiki pola aktivitas

yang dapat memicu kecemasan yang berpengaruh pada gangguan kesehatan khususnya

untuk mahasiswa kedokteran.

BAB II



TINJAUAN PUSTAKA

A. Kecemasan

1. Konsep Kecemasan

Konsep kecemasan memainkan peran yang sangat mendasar dalam teori stres dan koping.

Menurut Post (1978) kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang tidak

menyenangkan yang ditandai dengan perasaan sujektif seperti stres ketakutan dan

kecemasan dan juga ditandai dengan aktivasi sistem saraf pusat. Freud (dalam Arndt 1974)

menggamarkan dan mendefinisikan kecemasan sebagai  perasaan yang tidak

menyenangkan yang memerlukan respons fisiologis tertentu seperti perubahan detak

jantung dan laju pernapasan. Menurut Freud kecemasan berkaitan dengan persepsi sensasi

yang tidak menyenangkan dan respons fisiologis dengan kata lain kecemasan adalah

respons emosional yang tidak menyenangkan terhadap sensasi fisik yang memperingatkan

orang akan ahaya yang akan datang.

Kecemasan dapat diartikan sebagai perasaan kacau yang membuat seseorang merasa takut

dan khawatir. Kecemasan pada tingkat tertentu bisa membuat seorang individu mampu

menjadi lebih produktif, sebaliknya, kecemasan berlebihan dapat membuat seseorang

menjadi kurang produktif (Maba, 2017). Barlow (2002) mengatakan bahwa kecemasan

merupakan komplikasi dari campuran lebih dari satu emosi, dan perasaan takut adalah

yang paling dominan diantara yang lain. Misalnya, dalam suatu peristiwa seseorang merasa

takut, sedih dan kecewa yang dapat diartikan “cemas” oleh individu yang merasakan.

Kecemasan seringkali tidak terdeteksi dan tidak terobati pada populasi umum. Demikian

pula, kecemasan di kalangan mahasiswa kedokteran membutuhkan perhatian yang lebih

besar karena implikasinya yang signifikan (Quek et al., 2019).

Kecemasan yang berlebihan dapat menimbulkan masalah psikologis bagi siswa. Gejala

psikologis yang mungkin muncul adalah perasaan cemas, tegang, takut, cemas, gangguan

tidur, gangguan intelektual, perasaan depresi (suasana hati), gejala somatik/fisik (otot),

gejala somatik/fisik (sensorik), gejala kardiovaskular, gangguan pernapasan. gejala, gejala



gastrointestinal (gastrointestinal), gejala urogenital, gejala otonom, dan gejala perilaku

(sikap) (Hamilton dalam Mcdowell, 2006).

Selanjutnya, Jersild (1963) menyatakan bahwa ada dua tingkatan kecemasan. Pertama,

kecemasan normal, yaitu pada saat individu masih menyadari konflik-konflik dalam diri

yang menyebabkan cemas. Kedua, kecemasan neurotik, ketika individu tidak menyadari

adanya konflik dan tidak mengetahui penyebab cemas, kecemasan kemudian dapat

menjadi bentuk pertahanan diri.

Menurut Bucklew (1980), para ahli membagi bentuk kecemasan itu dalam dua tingkat,

yaitu:

1) Tingkat psikologis. Kecemasan yang berwujud sebagai gejala-gejala kejiwaan, seperti

tegang, bingung, khawatir, sukar berkonsentrasi, perasaan tidak menentu dan sebagainya.

2) Tingkat fisiologis. Kecemasan yang sudah mempengaruhi atau terwujud pada gejala-

gejala fisik, terutama pada fungsi sistem syaraf, misalnya tidak dapat tidur, jantung

berdebar-debar, gemetar, perut mual, dan sebagainya.

Simtom-simtom somatis yang dapat menunjukkan ciri-ciri kecemasan menurut Stern (1964)

adalah muntah-muntah, diare, denyut jantung yang bertambah keras, seringkali buang air,

nafas sesak disertai tremor pada otot. Kartono (1981) menyebutkan bahwa kecemasan

ditandai dengan emosi yang tidak stabil, sangat mudah tersinggung dan marah, sering

dalam keadaan excited atau gempar gelisah.

Sue, dkk (dalam Kartikasari, 1995) menyebutkan bahwa manifestasi kecemasan terwujud

dalam empat hal berikut ini.

1) Manifestasi kognitif, yang terwujud dalam pikiran seseorang, seringkali memikirkan

tentang malapetaka atau kejadian buruk yang akan terjadi.

2) Perilaku motorik, kecemasan seseorang terwujud dalam gerakan tidak menentu seperti

gemetar.

3) Perubahan somatik, muncul dalam keadaaan mulut kering, tangan dan kaki dingin, diare,

sering kencing, ketegangan otot, peningkatan tekanan darah dan lain-lain. Hampir semua

penderita kecemasan menunjukkan peningkatan detak jantung, respirasi, ketegangan otot



dan tekanan darah.

4) Afektif, diwujudkan dalam perasaan gelisah, dan perasaan tegang yang berlebihan.

Selanjutnya mengenai penyebab kecemasan Freud (dalam Arndt 197 ) mengemukakan

ahwa  ego yang lemah menimulkan ancaman yang akan memicu munculnya kecemasan.

Freud menyarankan ahwa sumer ancaman terhadap ego  erasal dari impuls naluriah id dan

superego. Freud (dalam Hall dan Lindzay 1995) menyatakan ahwa ego diseut kepriadian

eksekutif karena ego mengontrol portal tindakan memilih aspek lingkungan mana yang

akan ereaksi dan menentukan memuaskan naluri dan agaimana. Dalam menjalankan fungsi

eksekutif ini ego harus menemukan cara untuk mengintegrasikan tuntutan id, superego,

dan dunia luar yang seringkali bertentangan. Hal ini sering menempatkan ketegangan pada

ego dan menyebakan  kecemasan.

2. Etiologi Kecemasan

Etiologi kecemasan sejatinya belum bisa diketahui secara pasti. Dalam hal medis, gangguan

kecemasan dapat diinduksi oleh zat-zat akibat konsumsi obat-obatan tertentu. Banyak

faktor lain yang turut berkontribusi menimbulkan kondisi kecemasan. Faktor lingkungan

seperti trauma anak usia dini juga dapat berkontribusi pada risiko gangguan kecemasan   1  

di kemudian hari.

Selain dari faktor eksternal, diyakini terdapat faktor genetik yang ikut serta memberikan

dampak pada kondisi mental seseorang. Beberapa individu tampak lebih tahan dalam

menghadapi stress dan kecemasan, sementara individu yang lain tampak lebih rentan

terhadap stress dan kecemasan. Depresi dan kecemasan yang lebih dini dikaitkan dengan

pengalaman selama masa hidup seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol, perilaku

seksual berisiko, risiko bunuh diri, hasil akademis yang buruk, dan masalah kesehatan fisik

(Werner-Seidler et al., 2017).

Menurut Deffenbacher dan Hazalus (dalam Ghufron & Rini, 2010) mengemukakan

beberapa penyebab dari kecemasan dengan menyebutkan tiga aspek, yaitu:

a. Kekhawatiran

Adanya pikiran negatif tentang diri sendiri, seperti merasa diri lebih rendah disbanding



dengan orang lain.

b. Emosionalitas

Emosionalitas merupakan reaksi diri terhadap rangsangan saraf otonom seperti jantung

terasa berdebar-debar, mengeluarkan keringat dingin, dan tegang.

c. Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas

Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas adalah kecenderungan merasa

tertekan ketika seseorang mendapatkan tugas.

Nevid, dkk (2005) menyebutkan faktor kognitif di dalam gangguan kecemasan diantaranya,

prediksi berlebihan terhadap rasa takut, keyakinan yang irasional, sensitivitas yang

berlebihan terhadap ancaman, sensitivitas kecemasan, dan self-efficacy yang rendah.

a. Prediksi berlebihan terhadap rasa takut

Orang dengan gangguan kecemasan sering memprediksi dengan berlebihan tentang

seberapa besar ketakutan atau kecemasan yang akan mereka alami dalam situasi

berbahaya

b. Keyakinan yang irasional

Pikiran-pikiran irasional mampu meningkatkan gangguan-gangguan kecemasan dan fobia.

Pikiran-pikiran irasional ini mengintensifikasi keterangsangan otonomik, memperbesar

avertivitas stimuli, mendorong tingkah laku menghindar, dan menurunkan harapan untuk

self-efficacy dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi.

c. Sensitivitas berlebihan terhadap ancaman

Sensitivitas berlebih terhadap sinyal ancaman adalah ciri utama dari gangguan kecemasan.

Orang dengan fobia merasakan bahaya pada situasi-situasi yang oleh kebanyakan orang

dianggap aman.

d. Sensitivitas kecemasan

Sensitivitas didefinisikan sebagai ketakutan terhadap kecemasan dan gejala yang terkait

kecemasan. Orang dengan taraf kecemasan   2   yang tinggi terhadap kecemasan

mempunyai rasa takut terhadap ketakutan itu sendiri.

Orang yang merasa tidak yakin mempunyai kekuatan atau kemampuan pada dirinya akan



mudah merasa panik dan cemas apabila berhadapan dengan tantangan-tantangan di

dalam hidupnya.

Suliswati (2005) menyebutkan ada 2   3   faktor yang mempengaruhi kecemasan yaitu:

a. Faktor predisposisi yang meliputi:

1) Peristiwa traumatik. Peristiwa traumatik dapat memicu terjadinya kecemasan   2   yang

berkaitan dengan krisis yang dialami individu baik krisis perkembangan atau situasional

2) Konflik emosional individu yang tidak terselesaikan dengan baik. Konflik antara

keinginan individu dan kenyataan yang   5   tidak sesuai dengan keinginan dapat

menimbulkan kecemasan.

3) Ketidakmampuan individu berfikir secara realistis

4) Rasa frustasi yang menimbulkan ketidakberdayaan dalam mengambil keputusan

5) Gangguan fisik yang menimbulkan ancaman integritas fisik

6) Pola keluarga dalam menangani kecemasan. Pola keluarga dalam menangani kecemasan

akan mempengaruhi individu dalam merespon konflik yang dialami individu.

7) Riwayat gangguan kecemasan dalam keluarga.

8) Pemberian obat-obatan tertentu seperti benzodiazepine.

b. Faktor presipitasi yang meliputi:

1) Ancaman terhadap integritas fisik dan ketegangan yang mengancam integritas fisik yang

meliputi:

a) Sumber internal: Kegagalan mekanisme fisiologi sistem imun, regulasi suhu tubuh, dan

perubahan biologis normal

b) Sumber eksternal: Paparan terhadap infeksi virus dan bakteri, polutan lingkungan,

kecelakaan, kekurangan nutrisi, dan tempat tinggal yang tidak adekuat.

3. Epidemologi Kecemasan

Kecemasan dialami oleh hampir semua orang di dunia, termasuk mahasiswa kedokteran

yang relatif mendapat stressor yang lebih dalam hal akademik yang banyak dilaporkan oleh

pihak universitas khususnya terkait kesehatan mental mahasiswa (Duffy et al., 2019).



  3   Pada masa pandemi Covid-19 banyak mahasiswa yang mengalami gangguan

kecemasan. Cao dalam penelitianya menemukan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi

kecemasan mahasiswa pada kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Faktor pertama adalah

tinggal bersama orang tua. Mahasiswa yang tinggal sendiri, tidak tinggal bersama orang

tua, mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibanding mahasiswa yang tinggal

sendirian. Mahasiswa yang tinggal di pedesaan, keluarga yang tidak memiliki penghasilan

tetap, dan kerabat yang terinfeksik Covid-19 juga mengalami risiko yang signifikan akan

mengalami gangguan kecemasan (Cao et al., 2020).

4. Patofisiologi Kecemasan

Faktor penyebab kecemasan adalah faktor   1   internal dan eksternal. Faktor internal dapat

berupa pusing, kecemasan dan ketidakmampuan untuk tidur memikirkan nilai yang belum

selesai, ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan mata pelajaran, kurangnya aspirasi

pendidikan, dan kecemasan   3   tentang masa depan. Sedangkan  faktor eksternal, seperti

gangguan dari teman, beban kerja dari orang tua mempengaruhi jadwal sekolah keluarga

yang buruk dan status sosial ekonomi (Kinerja Layanan Konseling).Untuk Mengatasi

Kecemasan Siswa, 2021).

Mekanisme kecemasan sendiri   2   sampai saat ini belum ditemukan secara pasti. Dalam

sistem saraf pusat serotonin, norepinefrin, dopamine, dan asam gamma-aminobutyric

(GABA) merupakan mediator utama gejala gangguan kecemasan (Brühl, Rufer and Herwig,

2012). Pada pasien dengan gangguan panik ditemukan kadar serotonin tipe 1A menurun,

sehingga bisa disimpulkan bahwa kadar serotonin erat kaitanya dengan kondisi kecemasan.

5. Klasifikasi Gangguan Kecemasan

Berikut adalah tipe-tipe gangguan kecemasan :

1) Generalized Anxiety Disorder  

Generalized anxiety disorder adalah kekhawatiran yang terus-menerus dan berlebihan yang

mengganggu aktivitas sehari-hari. Kekhawatiran yang   2   terus menerus dan berlebihan ini

dapat disertai dengan gejala fisik, seperti gelisah, perasaan gelisah atau mudah lelah, sulit

berkonsentrasi, ketegangan otot, atau masalah tidur. Seringkali kekhawatiran berfokus



pada hal-hal sehari-hari seperti tanggung jawab pekerjaan, kesehatan keluarga atau hal-hal

kecil seperti pekerjaan rumah, perbaikan mobil, atau perjanjian   5   dengan orang lain.

2) Panic Disorder

Gejala utama dari panic disorder adalah serangan panik yang berulang, kombinasi tekanan

fisik dan psikologis   3   yang luar biasa. Karena gejalanya sangat parah, banyak   2   orang

yang mengalami panic disorder merasakan sensasi serangan jantung atau penyakit yang

mengancam jiwa. Panic disorder dapat muncul Ketika seseorang melihat sesuatu yang

ditakuti atau muncul secara tiba-tiba tanpa disertai alasan.

3) Specific Phobia

Specific phobia adalah rasa takut yang berlebihan dan menetap terhadap objek, situasi,

atau aktivitas tertentu yang pada umumnya tidak berbahaya. Pasien sebenarnya tahu

bahwa rasa takut mereka itu berlebihan,   5   tetapi mereka tidak bisa mengatasinya.

Ketakutan ini menyebabkan tekanan yang besar sehingga penderita berusaha keras untuk

menghindari apa yang mereka takuti.

4) Agoraphobia

Agoraphobia adalah ketakutan berada dalam ruangan yang susah untuk melakukan akses

keluar atau minim bantuan jika terjadi gejala panik. Ketakutan itu tidak proporsional

dengan situasi sebenarnya dan berlangsung umumnya enam bulan atau lebih. Seorang

penderita agorafobia mengalami ketakutan ini dalam dua atau lebih situasi; menggunakan

transportasi umum, berada di ruang terbuka, berada di tempat tertutup, berdiri dalam

antrean   2   atau berada di tengah keramaian.

5) Social anxiety disorder

Seseorang dengan social anxiety disorder memiliki kecemasan dan rasa tidak nyaman yang

signifikan karena dipermalukan, dihina, ditolak atau dipandang rendah dalam interaksi

sosial. Orang dengan gangguan ini akan berusaha menghindari terjadinya situasi tersebut.

Contohnya adalah ketakutan luar biasa saat   4   berbicara di depan umum, bertemu orang

baru atau makan di depan umum.

6) Separation anxiety disorder



  2   Seseorang dengan gangguan separation anxiety disorder akan merasakan ketakutan

dan kecemasan akan berpisah terhadap teman atau orang terdekatnya. Seseorang dengan

gangguan separation anxiety disorder akan terus khawatir kehilangan orang yang paling

dekat dengannya. Orang tersebut bahkan enggan atau menolak untuk pergi jauh tanpa

ditemani oleh teman dan orang terdekatnya. Gejala fisik stress berkembang sejak anak-

anak dan bisa berlanjut hingga dewasa (What Are Anxiety Disorders?, 2021).

6. Kecemasan mahasiswa dalam menghadapi CBT

Berdasarkan teori yang sudah didapatkan, kecemasan mahasiswa yang mengikuti ujian CBT

  3   di masa pandemi dapat diartikan sebagai keadaan emosi yang tidak menyenangkan.

Keadaan ini mampu menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan yang tidak

mendasar ketika menghadapi ujian daring. Bentuk kecemasan tersebut dapat dilihat dari

munculnya gejala-gejala kecemasan yang dapat diukur menggunakan alat ukur kecemasan.

Penelitian Hochlehnert et al. (2011) kepada 98 mahasiswa kedokteran, Jerman menyatakan

bahwa mahasiswa lebih memilih ujian berbasis kertas yaitu sebanyak 62 siswa (63,00%)

sedangkan yang memilih ujian dengan CBT sebanyak 36 siswa (37,00%). Mahasiswa yang

memilih ujian berbasis kertas mengatakan merasa lebih cemas mendapatkan nilai yang

kurang memuaskan apabila menjalani ujian berbasis CBT. Berdasarkan hasil wawancara

peneliti kepada 12 orang mahasiswa, delapan dari   4   mereka mengatakan bahwa mereka

merasa gugup, cemas, takut, perasaan berdebar, dan membayangkan hal-hal buruk yang

akan terjadi ketika akan menghadapi ujian CBT. Mereka mengatakan takut apabila terjadi

kesalahan teknis, merasa durasi waktu yang diberikan kurang panjang, soal yang terlampau

sulit,   2   dan nilai yang kurang memuaskan.   1   Oleh karena itu, peneliti beranggapan ujian

CBT di masa pandemi ini merupakan suatu stressor yang dapat mempengaruhi kondisi

psikologis mahasiswa.

Mahasiswa rentan terhadap kecemasan dan stres   3   yang luar biasa selama ujian, yang

dapat memengaruhi kesehatan dan kinerja. Anxiety Test adalah isu terkait yang semakin

penting dengan meningkatnya persaingan terutama di tingkat pendidikan yang lebih tinggi

(Bonaccio, 2010). Kecemasan ketika menghadapi ujian   2   adalah sesuatu  yang harus



segera ditangani. Hasil ujian yang buruk dianggap menakutkan   3   bagi mahasiswa dan

ketakutan ini berubah menjadi kecemasan dan stres yang dapat memiliki implikasi serius

dalam hal kinerja dan kesehatan mahasiswa (Bonaccio, 2010).

7. Penanganan Gangguan Kecemasan

Banderlow, pada S3 guideline on the treatment of anxiety disorders merekomendasikan

pengobatan gangguan kecemasan dengan psikoterapi dan farmakoterapi. Psikoterapi dan

farmakoretapi dianggap mempunyai keefektifitasan yang sama baiknya. Keputusan tentang

pengobatan dapat dibuat berdasarkan tingkat keparahan gangguan, preferensi pasien

yang diinformasikan, latensi dan daya tahan   5   yang diharapkan dari efek pengobatan,

efek samping yang diharapkan, dan ketersediaan pengobatan yang dimaksud. Jika satu

bentuk pengobatan terbukti tidak efektif, maka dapat dilakukan pengobatan kombinasi

yakni menggunakan pendekatan farmakoterapi dan psikoterapi (Wagner and Reuß, 2019).

8. Pengukuran Tingkat Kecemasan

Tingkat kecemasan setiap individu dapat diukur   8   menggunakan alat ukur kecemasan.

Depression Anxiety and Stress Scale - 21 (DASS-21)   5   adalah salah satu alat ukur

kecemasan yang didesain untuk mengukur tingkat depresi, kecemasan, dan stress.

DASS-21 terdiri dari tida skala (depresi, kecemasan, dan stress) yang setiap skalanya terdiri

dari tujuh pertanyaan dengan total 21 pertanyaan

Tabel II.1: Depression Anxiety and Stress Scale - 21 (DASS - 21)  

No

Uraian

Tidak pernah

Kadang kadang

Sering

Sangat sering

1

(s) Saya merasa sulit untuk beristirahat

0



1

2

3

2

(a) Saya merasa mulut saya kering

0

1

2

3

3

(d) Saya sama sekali tidak dapat

0

1

2

3

merasakan perasaan positif

4

(a) Saya mengalami kesulitan bernafas (seperti bernafas cepat secara berlebihan, terengah

engah tanpa

aktivitas fisik)

0

1

2



3

5

(d) Saya sulit mendapatkan semangat untuk melakukan sesuatu

0

1

2

3

6

(s) Saya cenderung bertindak berlebihan

0

1

2

3

7

(a)Saya mengalami gemetaran (seperti pada tangan)

0

1

2

3

8

(s) Saya merasa energi saya terkuras karena cemas

0

1

2

3

9

(a)Saya merasa khawatir terhadap situasi yang membuat saya panik

dan melakukan hal yang bodoh



0

1

2

3

10

(d) Saya merasa tidak memiliki masa depan

0

1

2

3

11

(s) Saya merasa semakin gelisah

0

1

2

3

12

(s) Saya sulit untuk rileks

0

1

2

3

13

(d) Saya merasa sedih dan tertekan

0

1

2

3



14

(s)Saya merasa tidak sabar terhadap sesuatu yang membuat saya bertahan dengan apa

yang saya lakukan

0

1

2

3

15

(a) Saya mudah menjadi panik

0

1

2

3

16

(d) Saya tidak antusias terhadap sesuatu

0

1

2

3

17

(d) Saya merasa tidak berharga

0

1

2

3

18

(s) Saya mudah tersentuh

0



1

2

3

19

(a) Saya merasakan jantung saya

berdebar debar

0

1

2

3

20

(a) Saya merasa takut tanpa alasan

yang jelas

0

1

2

3

21

(d) Saya merasa hidup ini tidak berarti

0

1

2

3

Depression Anxiety and Stress Scale - 21 (DASS-21) adalah serangkaian tiga skala yang

dilaporkan sendiri yang dirancang untuk mengukur keadaan emosional depresi,

kecemasan, dan stres. Masing-masing dari tiga skala DASS21 berisi 7 item, dibagi menjadi

subskala dengan konten  serupa. Skala Depresi DASS21 menilai depresi, keputusasaan,



ketidakbergunaan dalam hidup, harga diri rendah, kurangnya minat / pelepasan,

ketidakseimbangan, dan inersia. Skala Kecemasan menilai dorongan otonom, efek

muskuloskeletal, keadaan kecemasan, dan pengalaman subjektif dari efek kecemasan   2  

yang dialami oleh individu. Skala stres sensitif terhadap tingkat  gairah non-kronis tertentu.

Ini menilai relaksasi, iritabilitas saraf dan iritabilitas / kegelisahan, iritabilitas / reaksi

berlebihan dan ketidaksabaran. Skor untuk depresi, kecemasan, dan stres dihitung dengan

menambahkan skor ke item terkait. Skor tersebut kemudian dikalikan dengan 2 untuk

menghasilkan skor akhir yang dapat dibaca menggunakan tabel interpretasi  DASS21..

Tabel II.2: Interpretasi Depression Anxiety and Stress Scale - 21 (DASS-21)

Interpretasi

Stres

Kecemasan

Depresi

Normal

0-9

0-7

0-14

Ringan

10-13

8-9

15-18

Sedang

14-20

10-14

19-25

Berat

21-27

15-19



26-33

Sangat Berat

28+

20+

34+

B. Psikologis Laki-laki dan Perempuan

Kecemasan mahasiswa laki-laki dan perempuan  Munculnya kecemasan dipengaruhi oleh

berbagai macam   4   faktor eksternal dan internal. Berbagai individu dapat mengalami

tingkat keparahan kecemasan yang bervariasi tergantung dari faktor-faktor eksternal

sebagai pemicu kecemasan atau juga faktor internal individu (Werner-Seidler et al., 2017).

Salah satu faktor yang diyakini memberikan pengaruh pada tingkat kecemasan seseorang

adalah jenis kelamin.

Banyak penelitian menunjukan bahwa perempuan lebih mudah mengalami gejala

kecemasan dibanding dengan laki-laki. Wanita memiliki tingkat kecemasan   3   dua kali

lipat dibanding lali-laki selama masa hidupnya (Gater et al., 1998). Perempuan dua kali lipat

lebih mudah mengembangkan gangguan jiwa terkait stress dan kecemasan selama

hidupnya (Tolin & Foa, 2008).  Jenis kelamin adalah prediktor yang signifikan dari semua

tindakan kecemasan  (Macaulay,2018). Penemuan lebih tingginya tingkat kecemasan

mahasiswa perempuan dibanding laki-laki telah dilaporkan oleh Bayram pada penelitianya

tahun 2008.  Mahasiswa perempuan mempunyai memiliki tingkat kecemasan   4   yang lebih

tinggi disbanding mahasiswa laki-laki (Amin,2009).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Gunadi yang mengatakan bahwa perempuan lebih

peka dengan emosinya, yang pada akhirnya lebih peka terhadap perasaan-perasaan

cemasnya. Perbedaan ini bukan hanya   5   dipengaruhi oleh faktor emosi, tetapi juga

dipengaruhi oleh faktor kognitif. Perempuan cenderung melihat hidup atau peristiwa yang

dialaminya dari segi detail, sedangkan laki-laki cara berpikirnya cenderung global atau

tidak detail. Individu yang melihat lebih detail, akan lebih mudah dirundung oleh



kecemasan karena banyaknya informasi   1   yang dimiliki sehingga dapat menekan

emosionalnya (Gunardi, 2004).

C. Ujian CBT

1. Pengertian Ujian CBT

Ujian CBT adalah tes dengan sistem pelaksanaan menggunakan komputer sebagai media

untuk melakukan tes. Sedangkan ujian daring adalah istilah Bahasa Indonesia untuk ujian

CBT. Ujian merupakan cara terbatas untuk mengukur kemampuan seorang mahasiswa.

Pelaksanaan ujian dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan pada mahasiswa. Ujian juga

dijadikan sebagai alat evaluasi   4   untuk menilai seberapa jauh pengetahuan yang sudah

dikuasai.

  2   Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah melaksanakan ujian CBT

kepada seluruh mata kuliah sejak wabah pandemi melanda.

2. Waktu Pelaksanaan Ujian CBT

Pada Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, untuk menjadi seorang

dokter, pendidikan mahasiswa dibagi menjadi dua fase yaitu preklinik untuk mendapatkan

gelar Sarjana Kedokteran (S.Ked) dan klinik untuk mendapatkan gelar Dokter (dr.). Fase pre

klinik disebut Program Studi Kedokteran sedangkan klinik disebut Program Studi Pofesi

Dokter. Pendidikan preklinik untuk angkatan 2018 terdiri dari tujuh semester yang

menggunakan sistem pembelajaran SKS.

Setiap mahasiswa kedokteran yang telah menyelesaikan beban perkuliahan sesuai dengan

jumlah bobot SKS yang diambil oleh setiap mhasiswa akan menjalani ujian CBT di tengah

dan akhir semester. Mahasiswa   2   Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya angkatan 2018 telah mengalami perubahan sistem ujian tengah semester dan

akhir semester, di mana pada semester 5 dan semester 6 mahasiswa sudah dan akan

menjalani ujian CBT. Hal ini berbeda dengan semester sebelumnya, di mana situasi

perkuliahan masih belum terkena dampak dari wabah COVID-19.

3. Tata Tertib Ujian CBT



Dalam menghadapi ujian CBT, mahasiswa harus mematuhi peraturan dan mengikuti

dengan baik panduan teknis ujian daring   1   yang ditetapkan oleh pihak kampus. Pertana-

tama, mahasiswa harus dapat mengakses laman e-learning FK UWKS menggunakan

koneksi internet pribadi untuk mendapatkan. instruksi selanjutnya. Pada laman e-learning

akan ditampilkan peraturan ujian yang harus ditaati oleh peserta ujian.    1   Berikut adalah

beberapa peraturan teknis yang diterapkan kampus untuk diikuti oleh seluruh partisipan

ujian CBT:

1) Mahasiswa diharuskan untuk mengaktifkan webcam sebelum ujian dimulai

2) Webcam harus menyala selama pelaksanaan ujian

3) Ujian dimulai sesuai jadwal ujian dan tidak ada ujian susulan

4) Selama ujian berlangsung dilarang mengakses laman selain elearning.uwks.ac.id

5) Selama ujian berlangsung dilarang berkomunikasi melalui segala macam alat dan media

komunikasi

6) Selama ujian berlangsung webcam harus diarahkan   5   pada diri sendiri sehingga

pengawas ujian dapat melihat aktivitas anda

7) Perhatikan navigasi ujian untuk mengetahui soal yang belum anda jawab

8) Perhatikan timer untuk mengetahui sisa waktu ujian

9) Ujian akan berakhir sesuai jadwal   1   yang telah ditentukan dan jangan lupa untuk

submit

Setiap mahasiswa hanya berhak mengikuti ujian setiap mata kuliah sebanyak satu kali.

Mahasiswa harus mengerjakan ujian dengan tenang dan percaya diri, bagi mahasiswa yang

berbuat curang akan diberikan sanksi berupa pembatalan keikutsertaan sebgai peserta

ujian. Bagi mahasiswa yang mendapatkan kendala teknis, bisa menghubungi penanggung

jawab   3   mata kuliah dengan berbicara melalui mikrofon webcam untuk mendapatkan

solusi dari permasalahan yang dihadapi.



BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual Penelitian



Keterangan:

: Variabel diteliti

: Variabel tidak diteliti

Gambar III.1 Kerangka konseptual Perbandingan Tingkat Kecemasan Mahasiswa Laki-Laki

Dan Perempuan   2   Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan

2018 Yang Menghadapi Ujian CBT   3   Di Masa Pandemi

B. Penjelasan Kerangka Konsep

Mahasiswa fakultas kedokteran rentan untuk memiliki gejala kecemasan (T. T.C. Quek et al.,

2019). Salah satu penyebab yang berasal dari akademik telah dibuktikan menjadi salah satu

faktor terbesar dari gejala kecemasan yang mereka rasakan (Bergmann, Muth and

Loerbroks, 2019). Sedangkan dalam penelitian lain Sansone mengungkapkan prevalensi



kecemasan akan semakin meningkatkan dengan semakin bertambahnya tahun masa studi

(Sansone and Sansone, 2007). Sedangkan penelitian dari Rafique mengungkapkan, bahwa

skor stress tertinggi dirasakan oleh mahasiswa kedokteran tahun pertama dan akan

menurun seiring bertambahnya tahun (Rafique et al., 2019). Sebenarnya walaupun

mahasiswa memiliki kerentanan merasakan kecemasan tetapi tentu semua manusia

memiliki kemampuan   4   untuk beradaptasi dengan keadaan yang dirasakannya (Cameron

and Schoenfeld, 2018).

Banyak penelitian juga menemukan bahwa perempuan lebih mudah mengalami

kecemasan. Bruce dalam penelitianya menemukan bahwa perempuan mempunyai peluang

lebih   3   besar dalam mengembangkan gangguan kecemasan selama hidupnya (Bruce,

2008). Pada   1   penelitian ini peneliti ingin mengetahui perbandingan tingkat kecemasan

mahasiswa laki-laki dan perempuan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya angkatan 2018 yang menghadapi ujian CBT di masa pandemi. Tingkat kecemasan

yang dalami oleh mahasiswa laki-laki dan perempuan akan dihitung menggunakan

kuisioner DASS-21.

C. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini menilai perbandingan tingkat kecemasan mahasiswa kedokteran laki-laki dan

perempuan angkatan 2018 yang menghadapi ujian CBT selama pamdemi di Universitas

Wijaya Kusuma Surabaya. Sesuai perumusan   5   masalah yang telah dibahas pada bab

sebelumnya, maka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H1: Derajat kecemasan mahasiswa perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan derajat

kecemasan laki-laki yang menghadapi ujian CBT selama pandemi di Universitas Wijaya

Kusuma Surabaya.



BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

  1   Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitaif dengan pendekatan cross

sectional. Pengambilan data unutk mengetahui perbandingan tingkat kecemasan

mahasiswa kedokteran laki-laki dan perempuan angkatan 2018 yang menghadapi ujian

CBT selama pamdemi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Desain cross sectional adalah

suatu desain penelitian yang mengukur variabel-variabelnya pada suatu rentang   4   waktu

yang sama dan tiap subjek hanya diukur atau diamati satu kali saja (Suryono, 2011).

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik dengan pendekatan kuantitatif dengan tujuan

menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik populasi yang ada di

lapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Proses pengambilan data akan diisi oleh responden   6   di tempat masing-masing.

Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuisioner kepada mahasiswa yang akan

melaksanakan ujian CBT. Pengambilan data dilaksanakan seminggu sebelum ujian CBT

dilaksanakan.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian adalah seluruh obyek penelitian. Populasi   1   dalam penelitian ini

adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran bidang studi Pendidikan Dokter Angkatan 2018

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut



(Sugiyono, 2011). Sampel pada penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran

angkatan 2018 yang mengikuti ujian CBT.

Sampel yang diambil sebagai responden terdiri dari mahasiswa laki-laki dan perempuan

yang akan mengukuti ujian CBT. Mahasiswa laki-laki yang akan diteliti sebesar 30

mahasiswa. Mahasiswa perempuan yang akan diteliti sebesar 30 mahasiswa.

Adapun kriteria yang dijadikan subyek pada penelitian   1   ini antara lain :

a. Kriteria inklusi

1) Mahasiswa angkatan 2018

2) Mengikuti ujian daring CBT

b. Kriteria eksklusi

1) Mahasiswa berhenti mengikuti kegiatan perkuliahan

2) Mahasiswa berhenti mengikuti ujian daring CBT

3. Besar sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang memiliki karakteristik sama dengan

populasi sehingga mampu untuk  diteliti (Nirmala, 2015). Total populasi mahasiswa

angkatan 2018 adalah 150 mahasiswa dengan 110 mahasiswa perempuan dan 40

mahasiswa laki-laki.  Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan

perhitungan rumus Taro Yamane yang dikutip dari Akdon dan Sahlan (2005) sebagai

berikut:  

Keterangan:  

  6   n = Jumlah sampel  

N = Jumlah Populasi  

d2 = Presisi yang di tetapkan  

Besar sampel kemudian dihitung menggunakan rumus Taro Yamane. Diketahui jumlah

populasi yaitu sebesar 150 mahasiswa dan ditentukan presisinya sebesar 10%, maka hasil

perhitungan sampelnya adalah:  



Hasil perhitungan yang diperoleh yaitu 60. Sehingga sampel   1   dari penelitian ini adalah

60 mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Total sampel kemudian akan diolah kembali sehingga terdapat keseimbangan antara

sampel laki-laki dan sampel perempuan. Besar sampel mahasiswa laki-laki dihitung   6  

menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

Ni = Populasi mahasiswa laki-laki

N = Total populasi mahasiswa

n = Total sampel

Besar sampel mahasiswa perempuan dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

Keterangan :

Ni = Populasi mahasiswa perempuan

N = Total populasi mahasiswa

n = Total sampel

Berdasarkan perhitungan   2   di atas dapat ditentukan besar sampel mahasiswa laki-laki

sebesar 16 mahasiswa dan besar sampel mahasiswa perempuan sebesar 44 mahasiswa.

4. Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel adalah cara yang digunakan peneliti dalam upaya

mengumpulkan informasi yang digunakan sebagai data penelitian. Pengambilan sampel

pada penelitian ini dengan dilakukan menggunakan metode probability sampling, yaitu

proporsional random sampling. Proporsional  10  random sampling adalah sistem

pengambilan sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata

yang ada dalam populasi itu dengan memperhatikan besar sampel setiap group. (Etikan,

2017).

D. Variabel Penelitian



Variabel   1   dalam penelitian ini adalah kecemasan mahasiswa laki-laki dan perempuan

angkatan 2018 sistem SKS yang mengikuti ujian daring CBT.

E. Definisi Operasional dan Cara Pengukuran

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara

mengukur variabel untuk memperjelas variabel dengan cara memberikan arti atau

memfokuskan kegiatan. Definisi operasional variabel disajikan dalam tabel berikut.

Tabel IV.1: Variabel dan Definisi Operasional

No

Variabel

Indikator

Definisi Operasional

Alat Ukur

Kriteria

Skala

1

Kecemasan

1. Mulut kering

2. Kesulitan bernafas

3. Tangan gemetaran

4. Rasa khawatir

5. Mudah panik

6. Berdebar-debar

7. Perasaan takut

Perubahan fisiologis tubuh   2   yang terjadi pada mahasiswa laki-laki dan perempuan.

Tingkat keparahan gejala akan diukur menggunakan kuisioner DASS-21 dengan cara

menghitung indicator dari kecemasan.

Kuisioner DASS-21



0-7 Normal

8-9 Ringan

10-14 Sedang

15-19 Berat

20+ Sangat Berat

Ordinal

F. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Alur penelitian



2. Kualifikasi dan Jumlah Tenaga

Petugas pada   1   penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya

Kusuma Surabaya sebanyak 1 orang peneliti.

3. Alat dan Bahan Instrumen Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan kuisioner DASS-21 dan kuisioner identitas diri mahasiswa

sebagai instrumen penelitian.

4. Cara Pengambilan Data

Pengambilan data menggunakan teknik proporsional  11  random sampling dan informed.

Berikut adalah langkah peneliti  10  dalam proses pengambilan data:

1) Peneliti akan membagikan kuisioner yang telah dibuat kepada responden secara acak

dengan memperhatikan besar sampel setiap group. Sebesar 44 mahasiswa perempuan dan

16 mahasiswa laki-laki.

2) Responden mengisi kuisioner setalah menyetujui informed consent

3) Peneliti menerima hasil kuisioner dan selanjutnya melakukan pengolahan dan analisa

data



Data diambil satu hari sebelum ujian CBT dimulai untuk mengoptimalkan hasil dari

kuisioner.

5.   6   Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan, peneliti akan melakukan data processing. Data processing

meliputi transformasi dari observasi yang dihimpun dalam lapangan ke dalam satu sistem

kategori dan menerjemahkan kategori tersebut ke dalam kode yang dapat

dipertanggungjawabkan ke analisis kuantitatif. Jadi data processing adalah proses

mentransformasi (menyederhanakan dan mengorganisasi) data mentah ke   4   dalam

bentuk yang mudah dibaca dan dipahami.

Tahap-tahap pemrosesan data mentah menjadi informasi   6   adalah sebagai berikut :

1) Menyediakan data mentah yang akan diolah.

  Data diambil menggunakan kuisioner yang telah disebarkan.

2) Penyuntingan (editing).

Data harus diperiksa kembali kualitasnya. Proses memeriksa dan mengatur kembali data

dalam instrumen dinamakan penyuntingan (editing)

3) Data coding.

Coding   4   adalah suatu proses mengklasifikasi tanggapan atau jawaban dari responden

menjadi sesuatu yang bermakna. Coding secara sistematis adalah kegiatan mengatur ulang

data mentah   8   ke dalam suatu format yang mudah untuk dianalisis menggunakan

perangkat  lunak statistik pada computer.

4) Tabulasi

Tabulasi adalah kegiatan menyajikan hitungan frekuensi atau perkiraan numerik tentang

distribusi. Tabulasi berguna untuk menciptakan statistik deskriptif.  

G. Analisis data

Pada   1   penelitian ini peneliti menggunakan analisis univariat dan bivariat. Analisis

univariat bertujuan unutk mengetahui dan mengidentifikasi karakteristik dari suatu variabel.

Analisis univariat   6   juga dapat digunakan untuk mengetahui ukuran pemusatan, ukuran

penyebaran, dan statistik deskriptif lain dari sebuah data-data.  Sedangkan analisis bivariat



digunakan untuk menguji perbedaan atau perbandingan dua kelompok (Altemus, 2015).

Pada   1   penelitian ini peneliti membandingakn dua kelompok saling bebas (independent

sampel) untuk dianalisa.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A.   HASIL PENELITIAN

1. Derajat Kecemasan Mahasiswa

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin diinformasikan melalui table distribusi

frekuensi kecemasan berikut :

Tabel V.1: Distribusi Tingkat Kecemasan Mahasiswa Laki-Laki dan Perempuan

Derajat Kecemasan

Jenis Kelamin

Laki-Laki

Perempuan



Normal

7

10

Ringan

1

9

Sedang

6

11

Berat

0

6

Sangat Berat

2

8

Total

16

44

Berdasarkan tabel   2   di atas dapat diketahui bahwa dari 16 orang mahasiswa yang berjenis

kelamin laki-laki, paling banyak memiliki derajat kecemasan dalam kategori normal yaitu

sebanyak 7 orang, mahasiswa dengan derajat kecemasan ringan sebanyak 1 orang, dan

kecemasan sedang sebanyak 6 orang. Mahasiswa dengan derajat kecemasan sangat berat

sebanyak 2 orang.

Sementara dari 44 orang mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan, paling banyak

memiliki derajat kecemasan dalam kategori sedang yaitu sebanyak 11 orang, mahasiswa

dengan derajat kecemasan normal sebanyak 10 orang, dan kecemasan ringan sebanyak 9

orang. Mahasiswa dengan kecemasan berat ada 6 orang dan sangat berat ada 8 orang.

Jumlah mahasiswa berdasarkan jenis kelamin dan derajat kecemasan dapat disajikan pada



diagram berikut :

Diagram V.1: Frekuensi Kecemasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Derajat Kecemasan

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin juga dapat diinformasikan melalui distribusi

persentase pada tabel berikut

Diagram V.2: Presentase Kecemasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Derajat Kecemasan

Berdasarkan tabel   2   di atas dapat diketahui bahwa dari 16 orang mahasiswa yang berjenis

kelamin laki-laki, paling banyak memiliki derajat kecemasan dalam kategori normal yaitu

sebesar 43.8%, mahasiswa dengan derajat kecemasan ringan sebesar 6.3%, mahasiswa

dengan kecemasan sedang sebesar 37.5%, mahasiswa dengan kecemasan berat sebesar

0%, dan mahasiswa dengan derajat kecemasan sangat berat sebesar 12.5%.

Sementara dari 44 orang mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan,  sebesar 22.7%

mahasiswa memiliki derajat kecemasan normal, sebesar 20.5% mahasiswa memiliki derajat

kecemasan ringan, sebesar 25.0% mahasiswa memiliki derajat kecemasan sedang, sebesar

13.6% mahasiswa memiliki derajat kecemasan berat, dan sebesar 18.2% mahasiswa

memiliki derajat kecemasan sangat berat.

Sebagai tambahan data, peneliti juga mengumpulkan data penyebab kecemasan   2   yang

dialami oleh mahasiswa laki-laki dan perempuan ketika menghadapi ujian CBT dan

menghitung frekuensinya.  Penyebab kecemasan pada mahasiswa laki-laki ditunjukan pada

tabel berikut :

Tabel V.2: Penyebab Kecemasan Mahasiswa Laki-Laki

No.

Pemicu Kecemasan Mahasiswa Laki-Laki

Frekuensi

Presentase

1

Takut apabila terjadi gangguan sinyal



8

38,1%

2

Takut tidak bisa menjawab soal dengan benar

4

19,0%

3

Takut apabila ada masalah pada laptop yang digunakan

3

14,3%

4

Takut apabila tidak lulus

2

9,5%

5

Rasa malas belajar

1

4,8%

6

Merasa belum menguasai materi

1

4,8%

7

Takut mendapatkan nilai yang tidak memuaskan

1

4,8%

8

Takut tiba-tiba mati listrik



1

4,8%

Berdasarkan tabel   4   di atas dapat disimpulkan bahwa tiga penyebab yang paling sering

menyebabkan kecemasan pada mahasiswa laki-laki ketika menghadapi ujian CBT adalah

takut apabila terjadi gangguan sinyal, takut tidak bisa menjawab soal   8   dengan benar,

dan takut apabila ada masalah pada laptop yang digunakan.

Selanjutnya penyebab kecemasan pada mahasiswa perempuan ketika menghadapi ujian

CBT ditunjukan pada tabel berikut :

Tabel V.3: Penyebab Kecemasan Mahasiswa Perempuan

No

Penyebab Kecemasan Mahasiswa Perempuan

Frekuensi

Presentase

1

Takut apabila terjadi gangguan sinyal

19

31,7%

2

Takut mendapatkan nilai yang tidak memuaskan

8

13,3%

3

Takut tidak bisa menjawab soal dengan benar

7

11,7%

4

Merasa   6   kurang menguasai materi



7

11,7%

5

Merasa belum belajar secara maksimal

5

8,3%

6

Takut materi yang dipelajari tidak keluar dalam soal

2

3,3%

7

Waktu menjawab yang singkat

2

3,3%

8

Takut tiba-tiba mati listrik

2

3,3%

9

Soal yang susah

2

3,3%

10

Pernah mendapatkan  13  nilai yang tidak memuaskan sebelumnya

1

1,7%

11

Tidak bisa belajar dengan teman



1

1,7%

12

Takut gerogi

1

1,7%

13

Takut tidak bisa membahagiakan orang tua

1

1,7%

14

Materi yang banyak dan susah dipahami

1

1,7%

15

Takut diawasi oleh petugas ujian

1

1,7%

Berdasarkan tabel   4   di atas dapat disimpulkan bahwa tiga penyebab yang paling sering

menyebabkan kecemasan pada mahasiswa perempuan ketika menghadapi ujian CBT

adalah takut apabila terjadi gangguan sinyal, takut mendapatkan  13  nilai yang tidak

memuaskan, dan takut tidak bisa menjawab soal dengan benar.

B. ANALISIS DATA PENELITIAN

Analisis perbandingan derajat kecemasan pada mahasiswa jenis kelamin laki-laki dan

perempuan didapatkan hasil untuk menentukan hipotesis   1   dalam penelitian ini, yaitu

sebagai berikut :

H0 : Derajat kecemasan mahasiswa perempuan lebih rendah dibandingkan dengan derajat



kecemasan mahasiswa laki-laki yang menghadapi ujian CBT selama pandemi di Universitas

Wijaya Kusuma Surabaya

H1 : Derajat kecemasan mahasiswa perempuan   6   lebih tinggi dibandingkan dengan

derajat kecemasan laki-laki yang menghadapi ujian CBT selama pandemi di Universitas

Wijaya Kusuma Surabaya

  1   Dalam penelitian ini, responden terbagi atas 2 bagian berdasarkan jenis kelamin. Pada

penelitian ini peneliti membandingkan derajat kecemasan tingkat berat dan sangat berat

pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Berikut merupakan hasil analisis perbandingan

derajat kecemasan mahasiswa   2   fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma dalam

menghadapi ujian CBT :

Diagram V.3: Presentase Kecemasan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Derajat Kecemasan

           Diagram di atas menunjukkan bahwa mahasiswa perempuan mengalami kecemasan

lebih berat dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki. Berdasarkan diagram   2   di atas

dapat diketahui bahwa 12.5% dari total sampel mahasiswa laki-laki yang terlibat dalam

penelitian ini yaitu sebanyak 2 orang mengalami kecemasan dengan kategori berat dan

sangat berat. Sementara 31.8% mahasiswa perempuan yang terlibat   1   dalam penelitian ini

yaitu sebanyak 14 orang mengalami kecemasan dengan kategori sedang hingga sangat

berat. Peneliti kemudian menyimpulkan data diatas mendukung H1 yang merupakan

hipotesis bahwa derajat kecemasan mahasiswa perempuan   6   lebih tinggi dibandingkan

dengan derajat kecemasan laki-laki yang menghadapi ujian CBT selama pandemi di

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



BAB VI

PEMBAHASAN

A. Derajat Kecemasan Mahasiswa Laki-Laki

Berdasarkan data   2   yang diperoleh dari pengambilan 16 sampel mahasiswa laki-laki,

mahasiswa laki-laki Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma memiliki derajat

kecemasan yang bervariatif yaitu sebanyak 7 mahasiswa (43,8%) mengalami kecemasan

dengan derajatan normal, sebanyak 1 mahasiswa (6,3%) berada pada derajat kecemasan

ringan, 6 mahasiswa (37,5%) mengalami kecemasan pada derajat sedang,   1   tidak ada

yang mengalami kecemasan derajat berat (0 mahasiswa/0%) dan 2 mahasiswa (12,5%)

mengalami kecemasan dengan derajatan sangat berat.

Kecemasan   2   yang terjadi pada mahasiswa kedokteran Universitas Wijaya Kusuma yang

berjenis kelamin laki laki ketika menghadapi ujian CBT berada pada modus derajatan

normal, hal ini diperoleh dari frekuensi terbanyak berdasarkan skor yang telah

dikumpulkan.  

Diperkuat dengan teori dari Sunaryo dalam Kuraesin (2009) dalam bukunya disebutkan

bahwa pada umumnya seorang laki-laki dewasa mempunyai mental yang kuat   8   terhadap

sesuatu hal yang dianggap mengancam bagi dirinya termasuk dalam menghadapi ujian.   2  



Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kecemasan pada mahasiswa laki-laki cenderung

pada derajatan yang ringan hingga sedang yang menunjukkan adanya mekanisme koping

kecemasan yang baik ketika menghadapi ujian CBT.

B. Derajat Kecemasan Mahasiswa Perempuan

Adapun data yang peneliti dapatkan dari pengambilan 49 sampel mahasiswa perempuan,

mahasiswa perempuan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma memiliki derajat

kecemasan yang beragam yaitu sebanyak 10 mahasiswa (22,7%) mengalami kecemasan

derajat normal,  9 mahasiswa ( 20,5%) mengalami kecemasan derajat ringan,  11 mahasiswa

(25,0%) mengalami kecemasan derajat sedang, 6 mahasiswa (13,6%) mengalami kecemasan

derajat berat, dan 8 mahasiswa (18,2%) mengalami kecemasan derajat sangat berat.

Kecemasan   2   yang terjadi pada mahasiswa kedokteran Universitas Wijaya Kusuma yang

berjenis kelamin laki laki ketika menghadapi ujian CBT berada pada modus derajatan

sedang, hal ini diperoleh dari frekuensi terbanyak berdasarkan skor yang telah

dikumpulkan.  Kecemasan dengan derajat sedang ini memungkinkan mahasiswa untuk

memusatkan diri pada   4   hal yang penting dan mengesampingkan yang lain. Sehingga

mahasiswa perempuan  mengalami perhatian yang selektif namun dapat   5   melakukan

sesuatu yang lebih terarah dan masih dapat mengendalikan kecemasan dengan baik

(Murwani, 2009).

Pikiran cemas lebih memengaruhi perempuan karena banyak memiliki keyakinan

metakognitif tentang kecemasan yang tidak terkendali. Berdasarkan hasil penelitian ini,

didapatkan hasil yang sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bahrami, et al. (2011)

  4   yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan yang tidak signifikan antara perempuan

dan lelaki dalam hal pikiran cemas. Demikian yang tertulis dalam Saddock et al (2007)

Perempuan memiliki derajat kecemasan yang tinggi disebabkan oleh reaksi saraf otonom

yang berlebihan dengan naiknya sistem simpatis, naiknya norepineprin, terjadinya

pelepasan katekolamin dan adanya gangguan regulasi serotonergik yang abnormal   4  

yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar selama di perkuliahan. (Sadock et al., 2007)

C. Perbandingan derajat Kecemasan Mahasiswa Laki-Laki dan Perempuan



Kecemasan mahasiswa yang mengikuti ujian CBT   3   di masa pandemi dapat diartikan

sebagai keadaan emosi yang tidak menyenangkan. Keadaan ini mampu menimbulkan

kegelisahan, kekhawatiran, dan ketakutan yang tidak mendasar ketika menghadapi ujian

daring. Bentuk kecemasan tersebut   8   dapat dilihat dari munculnya gejala-gejala

kecemasan yang dapat diukur menggunakan alat ukur kecemasan.   1   Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan DASS-21 (Depression Anxiety and Stress Scale - 21) yang hanya

dilakukan pengujian dengan 7 pertanyaan mengenai anxiety dimana hasil didapatkan

memperlihatkan perbandingan derajat kecemasan mahasiswa laki-laki dan perempuan   2  

Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma dalam menghadapi ujian CBT.

Stuart (2007) dalam teorinya menyebutkan terdapat beberapa derajat kecemasan yang

dapat terjadi pada seseorang. Diantara derajat tersebut didapatkan bahwa beragam

gangguan terjadi ketika seseorang mengalami kecemasan, mulai dari tekanan darah yang

naik, jantung berdebar, muka berkerut, diare dan banyak lainnya. Namun dalam teorinya,

Stuart mengemukakan bahwa derajat kecemasan yang paling menunjukkan pengaruh   5  

pada individu adalah derajat cemas berat hingga kecemasan yang sangat berat.

Penelitian ini mendapatkan 5 jenis tingkatan   2   yang dialami oleh mahasiswa FK UWKS

yaitu kecemasan normal, ringan, sedang, berat dan sangat berat. Kecemasan pada derajat

normal sendiri diartikan sebagai proses yang dilalui tanpa gangguan, individu yang cemas

dengan derajat normal cenderung tidak merasakan gejala apapun terkait dengan kondisi

yang tidak biasanya terjadi pada dirinya. Selanjutnya kecemasan pada tahap ringan

menyebabkan individu lebih waspada dan meningkatkan lapang persepsinya. Kecemasan

derajat ringan ini dapat memotivasi belajar dan menghasilkan pertumbuhan serta

kreativitas.

Kecemasan dalam derajat   7   sedang memungkinkan seseorang untuk memusatkan

perhatian pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lain sehingga seseorang

mengalami perhatian yang selektif namun dapat melakukan sesuatu yang terarah. Adapun

derajat kecemasan selanjutnya yaitu berat, membuat individu yang mengalaminya tidak   5  

mampu menyelesaikan masalah dengan baik yang dapat mengakibatkan terganggunya



keseluruhan aktivitas. Kemudian kecemasan sangat berat, diartikan dalam suatu keadaan

panik, dimana individu tidak dapat merespon arahan yang diberikan dan cenderung pasif.

Peneliti melakukan pemilihan derajat kecemasan yang berpengaruh dan menimbulkan

dampak pada responden   1   penelitian ini yaitu mahasiswa Kedokteran Universitas Wijaya

Kusuma dimana didapatkan analisis hasil dari derajat kecemasan berat dan sangat berat

sesuai dengan teori Stuart diatas. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa

hanya terdapat 12.5% dari total sampel mahasiswa laki-laki dengan kecemasan berat dan

sangat berat. Sementara 31.8% mahasiswa perempuan dari total sampel   2   masuk ke

dalam kategori berat dan sangat berat. Hasil ini menunjukan bahwa perempuan lebih

mudah mengalami kecemasan daripada laki-laki.   1   Hasil penelitian ini sejalan dengan

banyak penelitian lain yang  menunjukan bahwa perempuan lebih mudah mengalami

gejala kecemasan dibanding dengan laki-laki. Wanita memiliki derajat kecemasan   3   dua

kali lipat dibanding laki-laki selama masa hidupnya (Gater et al., 1998).

Perempuan dua kali lipat lebih mudah mengembangkan gangguan jiwa terkait stress dan

kecemasan selama hidupnya (Tolin & Foa, 2008).  Jenis kelamin adalah prediktor yang

signifikan dari semua tindakan kecemasan  (Macaulay,2018). Penemuan lebih tingginya

derajat kecemasan mahasiswa perempuan dibanding laki-laki telah dilaporkan oleh Bayram

pada penelitianya tahun 2008. Mahasiswa perempuan mempunyai memiliki derajat

kecemasan   4   yang lebih tinggi dibanding mahasiswa laki-laki (Amin,2009).

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Gunadi yang mengatakan bahwa perempuan lebih

peka dengan emosinya, yang pada akhirnya lebih peka terhadap perasaan-perasaan

cemasnya. Perbedaan ini bukan hanya   5   dipengaruhi oleh faktor emosi, tetapi juga

dipengaruhi oleh faktor kognitif. Perempuan cenderung melihat hidup atau peristiwa yang

dialaminya dari segi detail, sedangkan laki-laki cara berpikirnya cenderung global atau

tidak detail. Individu yang melihat lebih detail, akan lebih mudah dirundung oleh

kecemasan karena banyaknya informasi   1   yang dimiliki sehingga dapat menekan

emosionalnya (Gunardi, 2004).

Hasil ini juga konsisten dengan data dari Anxiety and Depression Association of America,



yang menunjukkan bahwa wanita dua kali  lebih mungkin mengembangkan gangguan

kecemasan daripada pria dari pubertas hingga usia 50 tahun. Ini

karena  perbedaan  kimia  otak. Sistem otak   4   yang terlibat dalam respons fight-or-flight

diaktifkan lebih cepat  pada wanita dan memiliki durasi aktivitas yang lebih lama daripada

pria, karena aksi estrogen dan progesteron. Neurotransmitter serotonin juga berperan

dalam respons terhadap stres dan kecemasan. Beberapa bukti menunjukkan bahwa otak

wanita tidak memproses serotonin secepat otak pria. Studi terbaru menunjukkan bahwa

wanita lebih sensitif terhadap derajat rendah faktor pelepas kortikotropin (CRF), hormon

yang mengatur respons stres  mamalia, membuat wanita dua kali lebih rentan terhadap

gangguan terkait stres dibandingkan pria (ADAA, 2020).

Mahasiswa   2   fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma mengalami kecemasan yang

beragam dengan hasil perbandingan terdapat perbedaan derajat kecemasan yang tidak

signifikan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan yang menunjukkan bahwa penelitian

ini sejalan dengan penelitian lain dengan interpretasi data bahwa mahasiswa perempuan

memiliki derajat kecemasan   6   lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa laki-laki

dalam menghadapi ujian CBT yang akan menimbulkan kerugian yang tinggi apabila tidak

diatasi dengan seperti putus kuliah, kecenderungan bunuh diri, permasalahan dengan   3  

orang tua dan teman sebaya, terganggunya proses pembelajaran, dan juga permasalahan

kesehatan. Adapun WHO (2013) merekomendasikan mahasiswa untuk menghabiskan   5  

waktu yang cukup untuk kehidupan sosial dan pribadi mereka dan menekankan

pentingnya strategi koping dalam mengatasi kecemasan yang mereka hadapi (Radeef,

2014).



BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

  2   Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan kepada mahasiswa Fakultas

Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu

:

1. Tingkat kecemasan mahasiswa perempuan yang menghadapi ujian CBT   3   di Fakultas

Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya pada masa pandemi lebih tinggi daripada

mahasiswa laki-laki.

2. Baik mahasiswa laki-laki maupun perempuan keduanya berpotensi mengalami gejala

kecemasan yang sama meliputi mulut terasa kering, kesulitan bernafas/sesak nafas yang

ditandai dengan takipnea, tremor / tangan gemetaran, merasa khawatir terhadap situasi

yang membuat panik, menjadi mudah khawatir, mudah menjadi panik, dan merasa takut

tanpa alasan yang jelas.

3. Penyebab kecemasan   2   yang dialami oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas

Wijaya Kusuma yang menghadapi ujian CBT pada masa pandemi antara lain rasa malas

belajar, merasa belum menguasai materi, laptop bermasalah saat ujian berlangsung,

koneksi jaringan yang buruk, jawaban tidak bisa terkirim, takut tidak mampu menjawab



soal ujian, takut mendapatkan nilai jelek, pernah mendapatkan nilai jelek sebelumnya, tidak

bisa belajar bersama dengan teman, takut soal akan susah, takut gerogi,  merasa belum

optimal   4   dalam belajar, dan takut tidak bisa membahagiakan orang tua jika

mendapatkan nilai yang jelek.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner, penelitian, dan kesimpulan penelitian, penulis

mengajukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan yaitu :

1. Bagi penulis

Secara umum, penulis setelah penelitian ini diharapkan lebih mendalami jenis kelamin   1  

sebagai salah satu faktor dari tingginya derajat  kecemasan dalam suatu populasi. Hal ini

dikarenakan terdapat variasi   2   dari hasil penelitian yang membandingkan derajat

kecemasan antara laki-laki dan perempuan.

2. Bagi subjek penelitian

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kepada mahasiswa laki-laki dan perempuan

Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya adalah meningkatkan

kemampuan untuk memanajemen kecemasan agar mampu menghadapi kecemasan

dengan baik ketika menghadapi ujian CBT.   2   Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk

mengatasi kecemasan berdasarkan data yang didapatkan peneliti dari subjek penelitian itu

sendiri antara lain mempersiapkan materi ujian dari jauh hari, menyiapkan sebaik mungkin

peralatan ujian, menyiapkan koneksi internet yang bagus, menyiapkan tempat yang tenang

sebagai tempat ujian, memperbanyak ibadah dan berdoa, mengonsumsi makanan yang

bergizi, berolahraga yang cukup, meminta dukungan orang terdekat, mendengarkan musik,

dan menjaga pikiran agar tetap positif.

3. Bagi Fakultas Kedokteran

Fakultas Kedokteran sebagai penyelenggara ujian CBT diharapkan untuk bisa menyiapkan

peraturan-peraturan ujian yang mampu memberikan ketenangan lebih pada peserta ujian

secara tertulis, salah satunya aturan terkait gangguan jaringan yang apabila dialami oleh

mahasiswa. Sebaiknya pihak fakultas memberi keringanan tertentu kepada mahasiswa yang



mengalami gangguan sinyal ketika ujian sedang berlangsung   4   yang tidak disebabkan

oleh kelalaian mahasiswa tersebut. Hal ini diharapkan mampu menurunkan derajat

kecemasan   2   yang dialami oleh mahasiswa baik laki-laki maupun perempuan.

4. Bagi institusi pendidikan

Institusi pendidikan mungkin dapat memasukan manajemen kecemasan sebagai topik

pembelajaran untuk mahasiswa. Berbekal pengetahuan tentang manajemen kecemasan

yang baik diharapkan mahasiswa kedokteran ,khususnya mahasiswa perempuan, mampu

menurunkan derajat kecemasan mereka ketika akan menghadapi ujian CBT.
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Lampiran 1. Surat Persetujuan Menjadi Responden

SURAT PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN/SUBYEK   PENELITIAN (Informed consent)

Dengan ini peneliti meminta persetujuan anda selaku responden penelitian untuk turut

menjadi bagian dari penelitian yang berjudul “Perbandingan Tingkat Kecemasan

Mahasiswa Laki-Laki dan Perempuan   2   Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya Angkatan 2018 yang Menghadapi Ujian CBT di Masa Pandemi”. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan mahasiswa laki-laki dan

perempuan fakultas kedokteran angkatan 2018 terhadap yang menghadapi ujian CBT   3   di



masa pandemi.  

  1   Dalam penelitian ini pengumpulan data hanya menggunakan alat instrument yang

berupa kuesioner, sehingga tidak ada perlakuan (tindakan) pada responden/subyek

penelitian selain mengisi informed consent dan kuesioner.  

Prosedur pengambilan data ini melalui beberapa tahap yaitu penjelasan tujuan penelitian

dari peneliti, responden/subyek penelitian mengisi informed consent, penjelasan cara

pengisian kuesioner oleh peneliti, pembagian kuesioner kepada responden/subyek

penelitian, responden/subyek penelitian mengisi kuesioner, dan pengumpulan kuesioner

yang telah terisi kepada peneliti.  

Data dan identitas responden/subyek penelitian akan dirahasiakan. Untuk menjadi bagian

  1   dari penelitian ini merupakan sepenuhnya hak pribadi dan tidak ada unsur paksaan

sehingga responden/subyek penelitian berhak mengundurkan diri dari bagian penelitian

ini.

Semua responden dapat menanyakan semua   2   yang berkaitan dengan penelitian dengan

menghubungi peneliti:  

Nama : Nauval Hakim

NPM : 18700066  

Kelas : 2018-B

Fakultas : Fakultas Kedokteran

No. telp/ WA : 085210607024  

Line : nauval_hakim  

Email : nauvalhakim17@gmail.com

Saya sebagai responden telah membaca informasi yang tertera di atas dan telah

kesempatan untuk mengajukan pertanyaan berkaitan dengan penelitian ini. Saya

memahami tujuan, prosedur dan risiko penelitian ini. Dengan membubuhkan tanda tangan

saya dibawah ini, saya menegaskan dan menyetujui keikutsertaan saya secara sukarela   1  

dalam penelitian ini. Saya menerima tembusan surat persetujuan ini.  Setelah mendengar



dan memahami penjelasan tujuan, prosedur, dan risiko penelitian.   2   Dengan ini saya

menyatakan:  

SETUJU / TIDAK SETUJU

Lampiran 2. Pernyataaan Informed Consent

PERNYATAAN TELAH MELAKSANAKAN INFORMED CONSENT

Yang bertanda tangan   1   di bawah ini saya:  

Nama : Nauval Hakim  

NPM : 18700066

Program Studi : Pendidikan Kedokteran  

Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya;  

Menyatakan bahwa telah melaksanakan proses pengambilan data penelitian  11  sesuai

dengan yang disetujui pembimbing dan telah memperoleh pernyataan kesediaan dan

persetujuan dari responden/subyek penelitian sebagai sumber data.  

Surabaya,………….…..

Mengetahui,



Lampiran 3. Pengantar Kuisioner

PENGANTAR KUESIONER

Judul penelitian : Perbandingan Tingkat Kecemasan Mahasiswa Laki-Laki dan Perempuan

Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2018 yang

Menghadapi Ujian CBT   3   di Masa Pandemi

Peneliti : Nauval Hakim (085210607024)

Pembimbing I : Wahyuni Dyah P., drg., SpOrt

Pembimbing II : dr. Ayly Soekanto, M.Kes

Mahasiswa angkatan 2018 kedokteran wijaya kusuma yang terhormat,

Saya Nauval Hakim, Mahasiswa Semester 6   2   Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya

Kusuma Surabaya. Saat ini saya sedang melakukan penelitian yang berjudul “Perbandingan

Tingkat Kecemasan Mahasiswa Laki-Laki dan Perempuan Fakultas Kedokteran Universitas

Wijaya Kusuma Surabaya Angkatan 2018 yang Menghadapi Ujian CBT di Masa Pandemi”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan mahasiswa laki-

laki dan perempuan Fakultas Kedokteran Universitas Wijaya Kusuma Surabaya angkatan

2018 yang menghadapi ujian CBT   3   di masa pandemi. Penelitian ini akan memberi

responden keuntungan berupa mengetahui gambaran singkat mengenai gejala stress.   1  

Oleh sebab itu saya memohon kesediaan saudara/i mahasiswa angkatan 2018 Fakultas



Kedokteran Wijaya Kusuma Surabaya untuk menjadi responden dalam penelitian ini.

Apabila saudara/i bersedia menjadi responden dalam penelitian ini, saya mohon

kesediaannya untuk menandatangani persetujuan menjadi subyek penelitian.

Atas perhatian dan kerjasama saudara/i saya ucapkan terimakasih.
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Lampiran 1. Kuisioner Mahasiswa

KUESIONER



DATA UMUM

1. Nama :

2. NPM :

3.Angkatan :

4. Jenis Kelamin :

KUESIONER KECEMASAN (DASS-21)

Kuesioner ini tediri atas berbagai pernyataan yang   1   mungkin sesuai dengan pengalaman

responden dalam menghadapi situasi kehidupan sehari-hari. Terdapat empat   6   pilihan

jawaban yang disediakan untuk setiap pernyataan yaitu :

Tidak Pernah : Tidak sesuai dengan saya sama sekali

Kadang Kadang : Sesuai dengan saya sampai batas tertentu

Sering : Sesuai dengan saya sampai batas yang dapat dipertimbangkan

Sangat Sering : Sangat sesuai dengan   2   yang terjadi pada saya

Selanjutnya, teman-teman diminta menjawab dengan memilih jawaban yang sesuai yang

dialami selama satu minggu belakangan ini. Tidak ada jawaban benar atau salah, karna itu

isilah sejujur-jujurnya sesuai yang terlintas pertama kali dalam pikiran anda.

1. Saya merasa mulut saya kering

a. Tidak pernah

b. Kadang-kadang

c. Sering

d. Sangat sering

2. Saya mengalami kesulitan bernafas (seperti bernafas cepat secara berlebihan, terengah-

engah tanpa aktivitas fisik)

a. Tidak pernah

b. Kadang-kadang

c. Sering

d. Sangat sering



3. Saya mengalami gemetaran (seperti pada tangan)

a. Tidak pernah

b. Kadang-kadang

c. Sering

d. Sangat sering

4. Saya merasa khawatir terhadap situasi yang membuat saya panik dan   4   melakukan hal

yang bodoh

a. Tidak pernah

b. Kadang-kadang

c. Sering

d. Sangat sering

5. Saya mudah menjadi panik

a. Tidak pernah

b. Kadang-kadang

c. Sering

d. Sangat sering

6. Saya merasakan jantung saya berdebar-debar

a. Tidak pernah

b. Kadang-kadang

c. Sering

d. Sangat sering

7. Saya merasa takut tanpa alasan

a. Tidak pernah

b. Kadang-kadang

c. Sering

d. Sangat sering

KUESIONER PERSEPSI KECEMASAN UJIAN DARING/CBT

1. Hal   2   apa saja yang menyebabkan anda cemas dalam menghadapi ujian daring?



2. Hal apa saja yang anda siapkan untuk menghadapi ujian daring?

3. Apa yang memotivasi anda dalam menghadapi ujian daring?

4. Hal apa yang memberikan anda ketenangan dalam menghadapi ujian daring?
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