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BAB I                                                                                                  

PENDAHULUAN 

                                                                                                                                                              

1.1 Latar Belakang  

Stres adalah suatu reaksi dari makhluk hidup terhadap berbagai 

ancaman yang ada, baik ancaman internal maupun eksternal. Adapun beberapa 

faktor yang memengaruhi ketahanan dan kerentanan seseorang terhadap 

stresor. Faktor tersebut dapat berupa usia, jenis kelamin, tingkat kecerdasan, 

dan tipe kepribadian dari tiap individu.1 Data Riset Kesehatan Daerah 

menunjukkan peningkatan penderita gangguan mental emosional di Indonesia 

dari 6% pada tahun 2013, meningkat menjadi 9,8% pada tahun 2018.2,3 

Stres dapat menyerang siapa saja, terlebih mahasiswa fakultas 

kedokteran. Beberapa penelitian telah menunjukkan tingginya tingkat stres 

pada mahasiswa kedokteran. Dikarenakan waktu dan durasi perkuliahan yang 

panjang serta tuntutan tinggi dalam pekerjaannya, mahasiswa kedokteran 

memiliki resiko tinggi untuk mengalami stres dan kelelahan.4 Pada jurnalnya, 

Koochaki menyatakan bahwa jumlah prevalensi mahasiswa Fakultas 

Kedokteran di Asia yang mengalami stres berkisar dari 41,9%-61,4%.5 Ada 

beberapa faktor yang mampu memengaruhi perbedaan tingkat stres, salah 

satunya yaitu perbedaan mekanisme koping yang berbeda. Mekanisme koping 

sendiri adalah mekanisme pertahanan diri untuk menyelesaikan masalah dan 

memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan mental serta kesehatan fisik.4  

Pada teori Eysenck, tipe kepribadian secara garis besar dapat terbagi 

menjadi neuroticism dan extraversion.6 Berdasar penelitian yang dilakukan 

oleh Argyle dan Lu serta Pavot dkk, dikatakan bahwa tipe kepribadian 

ekstrovert mempunyai korelasi positif dengan kebahagiaan dan efek positif, 

sehingga pada individu dengan tipe kepribadian ekstrovert, didapatkan tingkat 

stres yang lebih rendah dibandingkan dengan introvert dan ambivert.7,8  
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Beberapa studi telah menemukan bahwa nilai extrovert yang rendah 

dapat menyebabkan timbulnya depresi, tetapi penelitian lain tidak mereplikasi 

temuan ini.9,10 Di dalam jurnalnya, Watson mengatakan bahwa berdasar 

penelitian Minekka dkk, orang dengan tipe kepribadian ekstrovert juga rentan 

untuk mengalami stres. Stres pada individu ekstrovert tidak terlalu berhubungan 

dengan gangguan mood, tetapi berhubungan dengan gangguan kecemasan 

umum (yaitu, fobia sosial). Seseorang dengan tipe kepribadian extrovert lebih 

memiliki korelasi untuk mengalami stres dan anhedonia atau depresi karena 

merasa tidak puas.11 Berdasarkan perbedaan hasil dari beberapa penelitian, 

perlu dilakukan penelitian untuk membuktikan hubungan tipe kepribadian 

introvert dan ekstrovert dengan tingkat stres guna mencegah terjadinya stres 

berkepanjangan pada mahasiswa fakultas kedokteran. 

    

1.2 Perumusan masalah  

Telah dilakukan berbagai penelitian guna membuktikan hubungan yang 

ada pada tipe kepribadian dan tingkat stres pada seseorang. Banyak penelitian 

tersebut yang mengatakan bahwa seseorang dengan tipe kepribadian introvert 

cenderung memiliki tingkat stres yang jauh lebih tinggi dari mereka yang 

berkepribadian ekstrovert. Namun, masih ada beberapa masalah yang belum 

terungkap dengan jelas. Oleh karena hal itu, saya selaku peneliti dan penulis 

ingin membuktikan apakah benar ada hubungan antara tipe kepribadian dari 

seseorang dengan tingkat stres dari orang tersebut.  

 

1.3 Pertanyaan penelitian  

• Bagaimana gambaran tipe kepribadian mahasiswa Fakultas Kedokteran 

UPH angkatan 2017? 

• Bagaimana gambaran tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

UPH angkatan 2017? 
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• Apakah ada hubungan antara tipe kepribadian dengan tingkat stres pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH angkatan 2017? 

 

1.4 Tujuan penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Memberi pengetahuan kepada penulis dan pembaca mengenai 

hubungan antara tipe kepribadian dengan tingkat stres.  

 

1.4.2 Tujuan Khusus  

• Mengetahui gambaran jenis kepribadian pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPH angkatan 2017 

• Mengetahui tingkat stres pada mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH 

angkatan 2017. 

• Mengetahui hubungan antara tipe kepribadian dan tingkat stres pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH angkatan 2017.  

 

1.5 Manfaat penelitian  

1.5.1 Manfaat Akademik 

• Menambah pengetahuan bagi ilmu kedokteran mengenai hubungan tipe 

kepribadian dan tingkat stres. 

• Sebagai dasar pengetahuan untuk penelitian lebih lanjut. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

Sebagai data bagi Fakultas Kedokteran UPH.  

 

 

 


