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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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 Pencegahan Covid-19 pada Satuan Pendidikan yang 
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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 
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secara 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 Level Stres Akademik dengan Tingkat Kecemasan pada Mahasiswa 

selama Pandemi Covid-19 di Indonesia”. 

B. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini yaitu; 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

ilmu Kesehatan, khususnya ilmu keperawatan mengenai hubungan antara 

level stres akademik dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa selama 

pandemi Covid-19. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Diharapkan dapat menambah wawasan dan ketrampilan penulis tentang 

tingkat kecemasan dan level stress akademik. 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat menjadi referensi mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, khususnya jurusan keperawatan dalam 

mencari informasi tentang tingkat kecemasan dan level stress akademik. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti 

terkait dengan tingkat kecemasan dan level stress akademik. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara level 

stres akademik dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa selama pandemi 

Covid-19 di Indonesia. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengeksplor faktor demografi mahasiswa Indonesia selama 

pandemi Covid-19. 

b. Untuk mengeksplor status level stres mahasiswa selama pandemi Covid-

19 di Indonesia. 
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c. Untuk mengeksplor status tingkat kecemasan mahasiswa selama 

pandemi Covid-19 di Indonesia. 

d. Untuk mengidentifikasi hubungan antara tingkat kecemasan dengan level 

stress akademik pada mahasiswa selama pandemi Covid-19 di Indonesia. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah di jelaskan, maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara level stres 

akademik dengan tingkat kecemasan pada mahasiswa selama pandemi Covid-19 

di Indonesia?”. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novi Anggraeni (2017) yang berjudul 

“Gambaran Tingkat Kecemasan pada Mahasiswa Tingkat Tiga Prodi D3 

Keperawatan dalam Menghadapi Uji Kompetensi di Universitas Pendidikan 

Indonesia”, menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Instrumen pada 

penelitian ini adalah menggunakan kuesioner Halmilton Anxiety Rating 

Scale (HARS) yang telah di modifikasi oleh peneliti. Berdasarkan penelitian 

tersebut, dapat dilihat bahwa dari 25 orang Mahasiswa D-III Keperawatan 

tingkat tiga Universitas Pendidikan Indonesia yang di teliti hampir setengah 

dari mahasiswa (44.0%) tidak mengalami gejala kecemasan, hampir 

setengah dari mahasiswa (48,0%) mengalami tingkat kecemasan ringan, 

sebagian kecil dari mahasiswa (8,0%) mengalami tingkat kecemasan sedang 

dan tidak ada seorangpun dari mahasiswa (0%) yang mengalami tingkat 

kecemasan berat. Dapat disimpulkan bahwa mahasiswa D-III Keperawatan 

tingkat tiga Universitas Pendidikan Indonesia mayoritas mengalami cemas 

ringan. Persamaan penelitian ini adalah sama sama menggunakan deskriptif 

kuantitatif. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Halim & Zikra (2019) yang berjudul 

“Student Academic Stress and Implications in Consuling”, menggunakan 

metode penelitian kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kuesioner stress siswa. Hasil penelitian tersebut adalah sebagian 

besar stres akademik siswa berada pada kategori rendah (68,56%). 
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Selanjutnya pada kategori sedang (30,30%), dan pada kategori tinggi adalah 

(1,14%). Persamaan penelitian ini adalah sama sama menggunakan metode 

deskriptif kuantitatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


