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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Kecemasan merupakan respon normal dalam menghadapi stres, namun 

sebagian orang dapat mengalami kecemasan yang berlebihan sehingga 

mengalami kesulitan dalam mengatasinya. Secara klinis, seseorang yang 

mengalami masalah kecemasan dibagi dalam beberapa kategori, yaitu 

gangguan cemas (anxiety disorder), gangguan cemas menyeluruh 

(generalized anxiety disorder/GAD), gangguan panik (panic disorder), 

gangguan fobia (phobic disorder) dan gangguan obsesif-kompulsif 

(obsessive-compulsive disorder) (National Institute of Mental Health 

(NIMH), 2013). 

Jumlah penderita gangguan  kecemasan mencapai  5% dari jumlah 

penduduk dunia. Perbandingan penderita gangguan kecemasan pada wanita 

dan pria adalah 2 banding 1. Diperkirakan 2%-4% penduduk dunia pernah 

mengalami gangguan kecemasan (Sjahrir, 2008). 

Penelitian di Uganda, Afrika menyatakan prevalensi gangguan 

kecemasan sebesar 26,6 % dengan wanita lebih tinggi dari pria, yaitu 29,7% 

pada wanita dan 23,1% pada pria (Catherine Abbo, et al., 2013). Wanita 

cenderung menggunakan emosinya untuk memecahkan suatu masalah. 

Mekanisme koping ini yang diduga menjadi penyebab mengapa prevalensi 

wanita lebih tinggi dari pria (McLean, C.P., Emily R. A., 2009). Penelitian di 

Asia didapatkan prevalensi gangguan kecemasan selama satu tahun berkisar 

antara 3,4% sampai 8,6% (Stein, 2009). Penelitian di Indonesia didapatkan 

prevalensi gangguan kecemasan 14% (Hidayat, 2010). 

Kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu kondisi psikis dan 

mempengaruhi aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga produktivitas 

seseorang akan menurun atau berkurang (NIMH, 2013). Penelitian di Royal 

Holloway, London University menyatakan bahwa kecemasan juga 

berdampak negatif terhadap fungsi kognitif seseorang (Miguel, 2012). 
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Kecemasan juga diketahui sebagai salah satu faktor risiko tension-type 

headache (Bellini et al., 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Francomichele (2000) di Italia 

menemukan adanya hubungan angka kejadian tension-type headache (TTH) 

yang disebabkan gangguan psikis yaitu kecemasan dan depresi. Penelitian 

didapatkan prevalensi gangguan psikis berupa depresi dan kecemasan pada 

penderita TTH lebih tinggi dibandingkan penderita migren (Francomichele, 

et al., 2000). 

Tension-type Headache (TTH) merupakan kondisi nyeri pada bagian 

depan (frontalis) dan belakang kepala (occipitalis). Kontraksi otot bagian 

kepala dan leher merupakan mekanisme penyebab nyeri. Kontraksi otot 

tersebut dapat dipicu oleh faktor-faktor psikogenik yaitu stres, kecemasan, 

depresi dan penyakit lokal pada kepala dan leher. Pasien umumnya akan 

mengalami nyeri kepala sehari-hari yang dapat menetap selama beberapa 

bulan atau tahun. (Lionel, 2007). 

Tension-type headache adalah jenis sakit kepala yang hampir pernah 

diderita semua orang. Tension-type headache tidak begitu serius namun dapat 

menimbulkan kesulitan untuk beraktivitas normal sehari-hari. Beberapa 

orang yang menderita TTH merasa terganggu dan memerlukan penanganan 

medis ketika bertambahnya frekuensi serangan (World Headache Alliance, 

2009).  

Tension-type Headache dapat terjadi pada siapa saja di seluruh dunia. 

Penelitian Rasmussen et al., 59% dari populasi pernah mengalami TTH 

selama 1 hari atau kurang dari 1 hari perbulannya. Wanita lebih banyak dari 

pria  dengan perbandingan 1.5:1. Penelitian tersebut juga melaporkan bahwa 

risiko untuk terjadinya migren maupun TTH lebih tinggi pada penduduk yang 

berpendidikan dan berpendapatan rendah (Sjahrir, 2008). 

Penelitian di negara Brazil menyebutkan prevalensi sakit kepala yang 

pernah dialami penduduk Brazil didapatkan hasil yaitu 93% pada pria dan 

99% pada wanita di beberapa daerah. Jenis nyeri kepala yang paling sering 
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dialami yaitu TTH  dengan prevalensi sebesar 69% pada laki-laki dan 88% 

pada wanita (Asosiasi Medika Brasil, 2013). 

Penelitian di Indonesia tepatnya di poliklinik bagian neurologi FK 

USU/RS H Adam Malik Medan, penderita TTH mencapai 78%, sedangkan di 

bagian Neurologi FK UNPAD/RS Hasan sadikin mencapai 65% (Sjahrir, 

2008). 

Seseorang yang cemas memiliki kecenderungan untuk merasa tegang 

dan kesulitan untuk rileks. Kontraksi otot yang terus menerus dikarenakan 

adanya rasa tegang mengakibatkan terganggunya aliran darah ke otot. 

Gangguan aliran darah ini menyebabkan asam laktat terakumulasi dan 

terlepasnya beberapa substansi penghasil nyeri pada kejadian TTH (Koji, 

2002). 

Penelitian `Steven, et al. menyatakan bahwa TTH memiliki hubungan 

dengan gangguan mood dan kecemasan (Steven, 2006). Penelitian dengan 

metode cross sectional yang dilakukan Ettore, et al,. mendapatkan hasil 

berbeda dalam penelitiannya, kecemasan lebih banyak di jumpai pada pasien 

migren kronis daripada TTH (Ettore, 2010). Penelitian Stephen D, TTH tidak 

berhubungan dengan kecemasan terutama TTH tipe episodik (Stephen, 

1993). 

Data epidemiologis mengenai hubungan kecemasan dengan      

tension-type headache sangat bermanfaat dalam penatalaksanaan TTH baik 

di klinik maupun di masyarakat luas. Penelitian mengenai hal tersebut belum 

dilakukan di RSUD DR. Moewardi Surakarta. 

Latar belakang tersebut menunjukan penelitian hubungan kecemasan 

dengan tension-type headache masih mengalami kontroversi, sehingga 

penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut di RSUD DR. Moewardi 

Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Kecemasan banyak terjadi di masyarakat dunia. 

2. Kecemasan menimbulkan masalah bagi masyarakat dunia. 

3. Kecemasan menimbulkan Tension-type headache. 

4. Tension-type headache banyak  terjadi di masyarakat dunia. 

5. Hubungan kecemasan dengan tension-type headache masih kontroversi. 

6. Penelitian hubungan kecemasan dengan TTH belum pernah di lakukan di 

RSUD DR. MOEWARDI Surakarta. 

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Apakah ada hubungan 

kecemasan dengan tension-type headache di poliklinik saraf RSUD DR. 

MOEWARDI Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui apakah ada hubungan kecemasan dengan tension-type 

headache di RSUD DR. MOEWARDI Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tension-type headache 

b. Mengetahui mekanisme kecemasan dapat menimbulkan tension-type 

headache. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai  

hubungan kecemasan dengan tension-type headache di RSUD DR. 

Moewardi Surakarta. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti 

1) Sebagai salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan 

pendidikan program studi sarjana kedokteran di Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2) Menambah pengetahuan hubungan kecemasan dengan angka 

kejadian tension-type headache. 

3) Memberikan edukasi pada pasien TTH agar tidak mengalami 

gangguan kecemasan. 

b. Manfaat bagi masyarakat 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

penanganan kecemasan yang mengakibatkan TTH sehingga dapat 

meningkatkan kualitas hidup penderita. 

c. Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

Diharapkan penelitian ini sebagai langkah awal untuk penelitian-

penelitian yang lebih luas di masyarakat, dengan membedakan faktor 

risiko dan mempertimbangkan latar belakang subyek yang berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


