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HUBUNGAN LEVEL STRES AKADEMIK DENGAN TINGKAT 

KECEMASAN PADA MAHASISWA SELAMA PANDEMI COVID-19  DI 

INDONESIA 

Abstrak 

Covid-19 adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia 

dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran 

pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius yang akhirnya dijadikan 

pandemi Covid-19 di seluruh dunia. Hal tersebut tentu membuat seluruh 

kegiatan pembelajaran dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi 

khususnya perguruan tinggi di Indonesia dialihkan menjadi pembelajaran secara 

online. Hal tersebut membuat mahasiswa merasakan cemas dan stress akibat 

pembelajaran online tersebut. Untuk mengetahui hubungan level stres akademik 

dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa selama pandemi Covid-19 di 

Indonesia. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif 

korelasi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 84 responden yang dipilih 

dengan metode pengambilan sampel menggunakan teknik quota sampling. Hasil 

uji statistik dengan uji rank spearman didapatkan nilai ρ 0.362 dengan nilai p-

value 0.001 < 0.05, yang artinya terdapat hubungan antara level stres akademik 

dengan tingkat kecemasan dengan keeratan rendah. Semakin tinggi level stres 

akademik, maka akan menambah tingkat kecemasan sebanyak 0.362. 

Kata Kunci : Covid-19, Pandemi Covid-19, Stres Akademik, Tingkat 

Kecemasan 

Abstract 

Covid-19 is a large family of viruses that cause diseases in humans and 
animals. In humans it usually causes respiratory tract infections, ranging from 
the common cold to serious diseases that eventually become the Covid-19 
pandemic around the world. It certainly makes all learning activities from 
elementary school to college level, especially universities in Indonesia diverted 
into online learning. This makes students feel anxious and stressed due to 
online learning. To determine the relationship of academic stress levels with 
anxiety levels in students during the Covid-19 pandemic in Indonesia. Using 
quantitative research type with descriptive correlation method. Respondents in 
this study numbered 84 respondents who were selected by sampling method 
using quota sampling technique. Statistical test results with spearman rank test 
obtained a score of 0.362 with a p-value of 0.001 < 0.05, which means there is  
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a relationship between academic stress levels and anxiety levels with low 
fatigue. The higher the academic stress level, the higher the anxiety level by 
0.362. 

Keywords: Covid-19, Pandemic Covid-19, Academic Stress, Anxiety Level 

1. PENDAHULUAN

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Corona virus atau Covid-19 

adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. 

Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai 

dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome 

(MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau Severe Acute Respiratory 

Syndrome (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak 

kejadian luar biasa di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama 

Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan 

menyebabkan penyakit Corona virus disease 2019 (Covid-19) (Kemenkes RI, 

2020). 

Pandemi Covid-19 adalah krisis Kesehatan yang pertama dan terutama di 

dunia. Menurut World Health Organization (2020), upaya pencegahan Covid-19 

adalah dengan cara tidak meninggalkan rumah saat sakit, menutup mulut dan 

hidung saat bersin dengan siku atau tisu, rajin mencuci tangan dengan sabun dan 

air, membersihkan permukaan dan benda yang sering disentuh. Atas dasar itulah 

banyak sekolah atau perguruan tinggi yang menutup sekolahnya untuk memutus 

rantai persebaran Covid-19 ini. Menurut UNESCO, setidaknya ada 290,5 juta siswa 

di seluruh dunia yang aktivitas belajarnya menjadi terganggu akibat sekolah yang 

ditutup. 

Korban akibat wabah Covid-19 adalah seluruh jenjang pendidikan dari 

Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang ada dibawah naungan Kementerian 

Pendidikan Republik Indonesia pun memperoleh dampak negatif karena pelajar dan 

mahasiswa dipaksa belajar di rumah karena untuk memutus rantai penyebaran 

Covid-19 ini. Bagaimanapun juga Pendidikan adalah komponen utama untuk 

memperoleh kesuksesan di masa depan, sehingga proses pendidikan tetap berjalan 

menurut perundingan dan Surat Edaran (SE) Nomor 3 Tahun 2020 Tentang 
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Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan yang menjelaskan tentang Peraturan 

siswa untuk belajar dirumah, menghindari kerumunan, dan selalu menerapkan 

protokol prinsip Kesehatan Covid-19 (Kemendikbud, 2020). Adapun konsekuensi 

dari masa adaptasi seluruh mahasiswa dibebani tugas akademik oleh dosen masing 

masing karena untuk mengganti pertemuan tatap muka. Pendidikan mempunyai arti 

yang sangat penting bagi kehidupan dan perkembangan mahasiswa. Pendidikan di 

universitas dapat memenuhi beberapa kebutuhan dan menentukan kualitas 

kehidupan mereka di masa depan. Namun dalam proses Pendidikan di diuniversitas, 

mahasiswa tidak jarang mengalami kecemasan dan stress karena 

ketidakmampuannya beradaptasi dengan program universitas. Berdasarkan hasil 

survei, sebanyak 82,4% mahasiswa menganggap pembelajaran online selama 

pandemi Covid-19 lebih menyulitkan  dibandingkan dengan pembelajaran biasa. 

Mahasiswa menyebutkan bahwa ketersediaan kuota internet adalah kesulitan 

terbesar yang dialami mahasiswa. Selain itu, halangan saat pembelajaran online 

adalah ketersediaan perangkat pembelajaran, tingkat pemahaman materi, suasana 

lingkungan yang tidak mendukung, dan kejenuhan mahasiswa itu sendiri. Hal 

tersebut menjadikan mahasiswa merasa jenuh, cemas, dan stres saat melakukan 

pembelajaran secara online disaat pandemi Covid-19 ini. 

Selama masa pandemi Covid-19 ini, mahasiswa dituntut untuk tetap 

melakukan pembelajaran secara online. Hal tersebut tentu akan menimbulkan 

kecemasan karena mahasiswa diberikan beban tugas yang banyak, menyiapkan 

jaringan internet yang stabil, dan lingkungan yang nyaman. Menurut Wihastuti., et 

al (2014), Kecemasan adalah gangguan alam perasaan (afektif) yang di tandai 

dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam. Belajar secara 

online dan tugas akademik yang diberikan kepada mahasiswa menimbulkan 

kecemasan karena individu cenderung akan merasa tidak mampu 

menyelesaikannya. Dalam pandemi Covid-19 ini, mahasiswa dituntut untuk tidak 

memikirkan hal yang membuat individu merasa cemas karena akan menimbulkan 

respon fisiologis seperti demam.  

Kecemasan yang dialami mahasiswa yang merupakan manifestasi dari beban 

belajar online. Mahasiswa merasa cemas ketika diberikan beban belajar secara 
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online, seperti diberikan banyak tugas akademik untuk mengganti pertemuan tatap 

muka. Akibat dari kecemasan yang dialami mahasiswa tersebut, tentu mahasiswa 

akan merasa stress karena berpikiran tidak mampu menyelesaikan tugas tersebut. 

Stres merupakan suatu kondisi yang disebabkan adanya ketidaksesuaian 

antara situasi yang diinginkan dengan keadaan biologis, psikologis atau sistem 

sosial  individu (Wardi, R & Ifdil, I, 2016). Stres yang sering di alami siswa adalah 

stress akademik (Taufik, Ifdil, & Ardi, 2013). Stres akademik adalah stress yang 

disebabkan oleh academic stressor . Academic stressor adalah stress yang di alami 

siswa yang bersumber dari proses pembelajaran atau hal hal yang berhubungan 

dengan kegiatan belajar seperti tekanan untuk naik kelas, banyaknya tugas 

akademik, keputusan menentukan jurusan, dan kecemasan ujian serta manajemen 

stress (Desmita, 2010). Menurut Barseli dan Ifdil (2017), stres akademik muncul 

ketika adanya tekanan yang disebabkan oleh suatu kondisi akademik tertentu, 

tekanan ini melahirkan respon berupa reaksi fisik, perilaku, pikiran maupun emosi 

negatif yang muncul akibat tuntutan akademik yang mereka hadapi. Umumnya stres 

akademik pada mahasiswa merupakan hal yang normal terjadi dan hampir setiap 

mahasiswa pernah mengalami stres dalam menjalani studinya, bahkan stres dapat 

membantu mahasiswa lebih aktif dan produktif (Alsulami, dkk, 2018), namun 

apabila stres yang dialami oleh mahasiswa terjadi terus-menerus dan 

berkepanjangan maka dapat memberikan dampak negatif dalam pencapaian 

akademik mahasiswa (Olape, Lasiele, Chiaka, & Abidoye, 2017).  

Berdasarkan studi sebelumnya, dari total populasi didapatkan presentase 

stress paling tinggi adalah kategori stress sedang (48,4%), diikuti oleh stress berat 

(40,4%), dan sisanya stress ringan (11,2%) (Rahmayani., et all, 2017). Berdasarkan 

studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di Universitas Muhammadiyah 

Surakarta program studi keperawatan angkatan 2020, didapatkan sebanyak 15 

sampel dengan hasil stres terbanyak adalah stres ringan (46,3%), diikuti oleh stres 

sedang (40%), stres berat (13,3%), dan stres sangat berat (0%). Untuk tingkat 

kecemasan, hasilnya adalah cemas berat (60%), cemas sedang (20%), tidak ada 

kecemasan (13,3%), dan cemas ringan (6,7). 
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Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul 

“Hubungan Tingkat Kecemasan dengan Level Stres Akademik pada Mahasiswa 

selama Pandemi Covid-19 di Indonesia”. 

2. METODE 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian ini berfokus dan 

menjelaskan hubungan antara dua varibel dan menganalisis hipotesa yang telah 

dirancang. Metode dalam penelitian ini yaitu deskriptif korelasi. Menurut 

Notoatmojo (2012) deskriptif korelasional adalah penelitian yang diarahkan untuk 

menjelaskan hubungan antara dua, yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka didapatkan beberapa tema yang telah dijadikan 

dalam satu kelompok atau kategori, yaitu sebagai berikut: 

Tabel 1. Karakteristik responden 

Karakteristik n (%) Mean ± SD 

Usia (Tahun) 

18 – 27 

 

84 (100%) 

 

21.26±1798 

Jenis Kelamin   

Laki-laki 34 (40%) - 

Perempuan 50 (60%) - 

Sumber : Data Diolah (2021) 

Tabel 2. Level Stres Akademik pada mahasiswa selama pandemic 

Covid-19 di Indonesia (n=84). 

Item Pertanyaan Median Mean SD Min Max 

Perasaan kecewa  1.52 1.48 0.963 0 4 

Ketidak mampuan 

mengendalikan hal-

hal penting dalam 

hidup  

 

1.56 

 

1.55 0.961 0 4 

Perasaan gelisah dan 

tegang 

 

1.75 

 

1.69 1.005 0 4 

Ketidakmampuan 

menangani masalah 

 

1.79 
1.72 1.098 0 4 

Sesuatu tidak sesuai 

dengan keinginan 
1.71 1.64 1.036 0 4 

Ketidak mampuan 

mengatasi masalah 
1.73 1.68 0.986 0 4 
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Tidak mampu 

mengontrol 

gangguan hidup  

1.94 1.92 1.101 0 4 

Merasa tidak senang  1.81 1.77 1.081 0 4 

Merasa marah  1.64 1.63 0.952 0 4 

Merasa kesulitan  1.67 1.59 0.948 0 4 

Total  PSS-10  2.15 2.17 0.843 1 4 

 

Tabel 3. Tingkat Kecemasan pada mahasiswa selama pandemic Covid-

19 di Indonesia (n=84) 

Item Pertanyaan Median  Mean SD Min Max 

Perasaan ansietas  1.37 1.36 0.900 0 3 

Perasaan tegang 

 

1.13 

 

 

1.25 

 

 

1.107 

 

0 

 

4 

Perasaan takut  

1.04 

 

1.14 

 

1.008 0 3 

Pengalaman gangguan 

tidur 1.13 

 

1.27 

 

1.123 0 4 

Sulit Konsentrasi  1.25 1.27 0.986 0 3 

Depresi  1.38 1.40 1.099 0 4 

Gangguan gejala somatik 

(Otot)  
0.88 1.01 0.976 0 3 

Gangguan gejala sensorik 0.80 0.93 0.954 0 4 

Gangguan gejala 

kardiovaskuler  
0.81 0.92 0.934 0 3 

Gangguan gejala 

respiratori  
0.82 0.89 0.836 0 3 

Gangguan gejala 

gastrointestinal  
0.98 1.05 0.917 0 3 

Gangguan gejala 

urogenital  
0.93 0.98 0.821 0 3 

Gangguan gejala otonom  0.90 1.02 0.981 0 3 

Gangguan tingkah laku  0.86 0.89 0.761 0 2 

Total HARS  1.75 1.96 1.080 1 3 
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Tabel 4. Hubungan level stres akademik dengan tingkat kecemasn pada 

mahasiswa selama pandemic Covid-19 di Indonesia. 
Tingkat Kecemasan 

 Ρ p-value Keterangan 

Level Stres 

Akademik 

0.362 0.001 Ha Diterima 

 

Berdasarkan usia, responden pada penelitian ini berusia 18-27 tahun dengan 

rata-rata umur responden 22 tahun. Kategori umur tersebut masuk dalam kategori 

AYA (adolescents and young adult) atau remaja dan dewasa muda (World Health 

Organization, 2017). Usia muda lebih mudah terkena stres psikologis dan 

kecemasan, karena hal ini berhubungan dengan proses pengembangan mental 

mereka yang belum siap, perasaan jiwa yang belum matang dan kurangnya 

pengalaman (Manuaba, 2012).  Dalam penelitian ini mayoritas responden masih 

dalam fase remaja atau masih dalam pencarian data diri, karena terdampak 

pandemi, responden belum siap menerima keadaan. Sedangkan menurut 

Notoatmodjo (2012), usia yang cukup akan mempengaruhi kematangan dalam 

berfikir sehingga matang pula individu dalam bersikap dalam kondisi apapun. 

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah responden berjenis kelamin perempuan 

lebih banyak, yaitu sejumlah 50 orang (60%) daripada responden berjenis kelamin 

laki-laki yang berjumlah 34 responden (40%). Hal ini sesuai dengan data yang 

ditemukan, karena berkaitan dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa 

responden berjenis kelamin perempuan mempunyai presentase yang lebih banyak 

daripada laki-laki di jurusan kesehatan kususnya keperawatan (Lisdiana, 2012). 

Dalam proses aktifitas sehari-hari, otak perempuan memiliki kewaspadaan yang 

negatif terhadap adanya konflik dan stres. Pada perempuan, konflik memicu 

munculnya hormon negatif yang disebut dengan hormon kortisol. Kortisol beredar 

di dalam tubuh dan berperan dalam membentuk mekanisme koping,  sehingga 

memunculkan stres, gelisah dan rasa takut atau cemas yang lebih banyak jumlahnya 

(Lisdiana, 2012). Dimana, menurut Lalu (2018), secara psikologis, perempuan 

lebih sering mengalami cemas, kurang sabar dalam memikirkan sesuatu, memiliki 

rasa takut untuk menyelesaikan permasalahan dan lebih sering menangis. Dampak 

pandemi Covid-19 bagi mahasiswa, khususnya kaum perempuan yang melakukan 
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pembelajaran secara online membuat perempuan merasa stres, karena perempuan 

cenderung lebih mudah mengalami gangguan psikologis seperti stres dan lebih 

terlalu memikirkan permasalahan yang ada (Zuly & Ujen, 2020). 

Menurut Desmita (2010), Stress akademik adalah stress yang di alami siswa 

yang bersumber dari proses pembelajaran atau hal hal yang berhubungan dengan 

kegiatan belajar seperti tekanan untuk naik kelas, banyaknya tugas akademik, 

keputusan menentukan jurusan, dan kecemasan ujian serta manajemen. 

Pada masa pandemi Covid-19 ini, seluruh instansi pendidikan mengalihkan 

pembelajaran dari pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran online. Hal 

tersebut tentu menimbulkan stres pada mahasiswa, dikarenakan mahasiswa dituntut 

untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran yang dilakukan oleh universitas 

dan dosen pengajar (Livana, 2020). 

Menurut Livana (2020), faktor yang mempengaruhi stres pada mahasiswa 

selama pandemi Covid-19 adalah banyaknya beban tugas akademik, mahasiswa 

merasakan bosan, proses belajar secara online yang membosankan, tidak dapat 

mengaplikasikan pembelajaran, dan tidak dapat belajar secara maksimal 

dikarenakan jaringan internet yang terbatas. 

Instrumen untuk menilai level stress akademik pada penelitian ini 

menggunakan kuesioner Perceived Stress Scale 1- (PSS-10). Nilai terendah pada 

kuesioner PSS-10 terletak pada item pertanyaan ketidakmampuan mengendalikan 

hal-hal penting dalam hidup dengan nilai mean 1.55 dengan standar deviasi 0.961. 

Nilai tertinggi pada kuesioner PSS-10 terletak pada item pertanyaan tidak mampu 

mengontrol gangguan hidup dengan nilai mean 1.92 dan standar deviasi 1.101. 

Total kuesioner PSS-10 memiliki nilai mean 2.17 dan standar deviasi 0.843. Nilai 

mean tersebut lebih tinggi dari standar deviasi, yang artinya adalah persebaran 

pertanyaan pada kuesioner PSS-10 dapat dikatakan baik. Menurut Leung, et. al 

(2010), nilai mean diatas 0.77 mempunyai tingkat stress yang lebih tinggi dan 

mekanisme koping yang lebih tinggi juga. Pada penelitian ini, seluruh item 

pertanyaan PSS-10 memiliki tingkat stres yang tinggi dan mekanisme koping yang 

lebih tinggi juga, karena seluruh item pertanyaan PSS-10 tersebut memiliki nilai 

mean diatas 0.77. 
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Menurut Wihastuti., et al (2014), Kecemasan adalah gangguan alam perasaan 

(afektif) yang di tandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang 

mendalam. Dean (2016), mengatakan cemas yang berlebihan akan menimbulkan 

gangguan kecemasan. Kecemasan membuat individu merasa tidak nyaman dan 

merasa takut dengan lingkungan sekitarnya, sehingga pada situasi tertentu 

kecemasan dapat diartikan sebagai sinyal yang membantu individu bersiap untuk 

mengambil tindakan dalam menghadapi suatu ancaman (Sutejo, 2017). 

Pada masa pandemi Covid-19 ini, mahasiswa dituntut untuk melakukan 

pembelajaran online. Hal tersebut membuat mahasiswa merasa cemas karena akan 

menemui berbagai faktor tuntutan akademik, seperti beban tugas akademik, 

ketersediaan jaringan yang memadai, dan mahasiswa diwajibkan beradaptasi 

dengan metode pembelajaran secara online (Hardani, 2020). 

Instrumen untuk menilai tingkat kecemasan pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner Hamilton Rating Scale for Anxiety (HARS). Nilai terendah pada 

kuesioner HARS terletak pada item pertanyaan gangguan tingkah laku dengan nilai 

mean 0.89 dengan standar deviasi 0.761. Nilai tertinggi pada kuesioner HARS 

terletak pada item pertanyaan perasaan depresi dengan nilai mean 1.40 dan standar 

deviasi 1.099. Total kuesioner HARS memiliki nilai mean 1.96 dan standar deviasi 

1.080. Nilai mean tersebut lebih tinggi dari standar deviasi, yang artinya adalah 

persebaran pertanyaan pada kuesioner HARS dapat dikatakan baik. Menurut 

Chrisnawati & Aldino (2019), nilai mean dibawah 0.68 menunjukan adanya 

kecemasan yang rendah, dan nilai mean diatas 0.79 menunjukan adanya kecemasan 

yang tinggi. Pada penelitian ini, seluruh item pertanyaan HARS memiliki tingkat 

kecemasan yang tinggi atau eustress, karena seluruh item pertanyaan HARS 

tersebut memiliki nilai mean diatas 0.79. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan uji rank spearman didapatkan nilai ρ 

0.362 dengan nilai p-value 0.001 < 0.05, maka Ha diterima sehingga terdapat 

hubungan antara level stres akademik dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa 

selama pandemi covid-19 di Indonesia dengan tingkat keeratan rendah, artinya 

semakin tinggi tingkat kecemasan maka akan menambah level stres akademik 

sebanyak 0.362. Adapun faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat keeratan 
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penelitian ini adalah jumlah sampel yang cukup banyak dan datanya yang 

bervariasi. Berdasarkan hasil studi tersebut didapatkan adanya korelasi positif, 

dimana mahasiswa yang stres akademik, maka akan menambah tingkat 

kecemasannya sebanyak 0.362. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luthfa (2018), 

dengan hasil bahwa kecemasan mempunyai hubungan terhadap stres dengan hasil 

analisa didapatkan nilai p < 0.05, yang artinya semakin tinggi level stresnya, maka 

akan semakin tinggi juga tingkat kecemasannya. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan tentang hubungan level stres akademik 

dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa selama pandemi covid-19 didapatkan 

kesimpulan: Karakteristik responden berdasarkan umur mayoritas berumur 18-27 

tahun dengan rata-rata umur responden 21.26 tahun, berdasarkan jenis kelamin, 

mayoritas responden berjenis kelamin perempuan. Seluruh item pertanyaan 

kuesioner Hamilton Rating Scale for Anxiety (HARS) masuk dalam kategori 

kecemasan tinggi atau eustress, karena seluruh pertanyaan nilai meannya lebih dari 

0.79. Seluruh item pertanyaan kuesioner Perceived Stress Scale-10 (PSS010) 

memiliki tingkat stress tinggi dengan mekanisme koping yang tinggi juga, karena 

seluruh pertanyaan nilai meannya lebih dari 0.77. Terdapat hubungan antara level 

stres akademik dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa selama pandemi Covid-

19 di Indonesia dengan tingkat keeratan rendah. 

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberikan saran-saran sebagai 

berikut : Diharapkan mahasiswa dapat beradaptasi dengan metode pembelajaran di 

era pandemi Covid-19 ini dengan mempersiapkan mental dengan baik, 

mempersiapkan jaringan internet yang memadai, mampu belajar secara mandiri, 

dan dapat mengontrol pola stresnya agar tidak menimbulkan kecemasan. Institusi 

pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan hendaknya membuat jadwal dan 

memberikan tugas yang terukur agar tidak terlalu membebani tugas akademik 

mahasiswa selama pandemi yang berdampak pada timbulnya stres pada mahasiswa. 

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi stres akademik mahasiswa selama masa pandemi covid-19 seperti 
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lingkungan belajar, jaringan internet yang tidak stabil, tugas kuliah yang 

menumpuk dan lain-lain. 
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