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ABSTRAK 

GAMBARAN GANGGUAN KECEMASAN PADA MAHASISWA 

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

ANGKATAN 2008 

 

 

Yeli Erna Fratiwi, 2010; Pembimbing : dr. Jan Piter T Sihombing, Sp.KJ., M.Kes. 

 

Kecemasan adalah perasaan sangat tidak nyaman, berupa ketidakpastian 

tentang sesuatu yang belum terjadi, diikuti oleh adanya sensasi tubuh. Perubahan 

kurikulum pendidikan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Kristen 

Maranatha mulai angkatan 2006 menjadi salah satu faktor resiko terjadinya 

gangguan kecemasan. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat dan faktor pencetus  

kecemasan pada mahasiswa  Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha 

angkatan 2008. 

Penelitian menggunakan metode desktiptif observasional melalui survei dan 

wawancara. Sebanyak 100 orang mahasiswa diwawancarai menggunakan 

Hamilton Rating Scale For Anxiety (HARS) juga diberikan kuisioner. Data yang 

diolah adalah tingkat kecemasan dan faktor penyebab gangguan kecemasan, 

dengan menggunakan analisis univariat. 

Hasil penelitian dari kuisioner didapatkan nilai tinggi pada faktor keluarga dan 

faktor individu. Didapatkan juga hasil HARS yaitu, mahasiswa tanpa kecemasan 

40%, kecemasan ringan 34%, kecemasan sedang 20%, kecemasan berat 4%, dan 

mahasiswa dengan kecemasan berat sekali sebanyak 2%. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah tingkat kecemasan pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha angkatan 2008 cukup tinggi 

dengan faktor yang mungkin menyebabkan kecemasan adalah faktor keluarga dan 

faktor  individu. 

 

Kata Kunci : gangguan kecemasan, faktor penyebab 
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ABSTRACT 

ILLUSTRATION OF ANXIETY DISORDER IN MARANATHA CHRISTIAN 

UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE STUDENTS CLASS OF 2008 

 

 

Yeli Erna Fratiwi, 2010; Tutor   : dr. Jan Pieter T. Sihombing, Sp.KJ., M.Kes. 

 

Anxiety was an uncomfortably feeling. It took form of an uncertainty of 

circumstances that had not happen, followed by physical sensation. The change of 

curriculum to the Maranatha Christian University Faculty of Medicine student 

class of  2006 became the risk factor for anxiety disorder. 

The purpose of this research was to understand the stage and factors that 

trigger anxiety in Maranatha Christian University Faculty of Medicine student 

class of 2008. 

This research was description observational method with the data taken from 

survey and interview. One hundred students were interviewed using Hamilton 

Rating Scale for Anxiety (HARS), and questionnaire. The data that was measured 

the stage of anxiety and factors triggering anxiety disorders, with univariate 

analysis. 

The result showed high value to the parental factor and individual factor. 

HARS test also showed there were students without anxiety for (40%), students 

with mild anxiety for (34%), students with moderate anxiety for (20%), and 

students with severe anxiety for (4%), and student with very severe anxiety 

disorder for (2%). 

The conclusion of this research was the value of anxiety disorder in 

Maranatha Christian University Faculty of Medicine student class of 2008 was 

moderately high with the factors that caused it were parental factor and 

individual factor. 

 

Keyword: anxiety disorders, triggering factor 
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