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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Masa remaja adalah masa saat seseorang berusia 10-24 tahun 

dimana terjadinya pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak menuju 

dewasa.1 Pada masa tersebut, seorang individu akan menghadapi tantangan 

baru, yakni perlunya penyesuaian diri terhadap tuntutan dan perubahan. 

Tuntutan dapat berupa tuntutan untuk hidup mandiri, mengembangkan 

kebiasaan belajar di lingkungan baru, mengelola keuangan dengan baik, dan 

menciptakan suatu hubungan interpersonal baru yang lebih matang, baik itu 

dengan keluarga, guru, dan teman.2,3  

Saat ini, terdapat sekitar satu miliar orang di dunia yang bermigrasi, 

baik itu berpindah dari satu negara ke negara lain, maupun berpindah tempat 

dalam negara yang sama.4 Kelompok orang yang termasuk dalam populasi 

bermigrasi tersebut yaitu mahasiswa yang merantau. Mahasiswa yang 

merantau ke luar kota ataupun ke luar negeri merupakan hal yang tidak 

asing di Indonesia.5 Salah satu alasan merantau adalah untuk mendapatkan 

pendidikan lebih lanjut.6 Ketika berada di suatu lingkungan yang baru, 

seorang mahasiswa harus bisa menyesuaikan dirinya, namun tidak semua 

mahasiswa yang merantau memiliki kemampuan beradaptasi yang sama 

terhadap proses transisi tersebut. Beberapa dapat menyesuaikan diri dengan 

baik, sementara yang lain mungkin dapat merasa kesulitan sehingga gagal 
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dalam proses pembelajarannya. Mahasiswa yang tinggal bersama 

keluarganya atau yang berasal dari perkotaan akan cenderung lebih mudah 

untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang baru dibandingkan 

dengan mahasiswa yang tidak tinggal bersama orang tua atau yang berasal 

dari pedesaan.7 Penyesuaian diri pada tahun pertama perkuliahan, 

khususnya pada semester satu, menjadi masa yang amat penting karena 

begitu banyak hal-hal baru yang dihadapi. Bila pada tahun pertama 

mahasiswa dapat beradaptasi terhadap perubahan dengan baik, maka akan 

mempermudahnya untuk menghadapi akademik pada tahun berikutnya 

yang cenderung akan lebih sulit. Kebanyakan mahasiswa gagal karena 

mengalami kesulitan dalam berinteraksi sosial, kesulitan menangani 

keuangan, dan lainnya.8 

Kesehatan mental atau jiwa didefinisikan sebagai suatu kondisi 

dimana seseorang memiliki keseimbangan internal antara komponen-

komponen kognitif, sosial, emosional, serta mempunyai hubungan baik 

antara pikiran dengan tubuh.9 Di negara Indonesia, gangguan mental 

emosional yang ditunjukkan dengan gejala ansietas dan depresi terus 

meningkat. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), pada tahun 

2013 tercatat prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk 

Indonesia berusia >15 tahun sebanyak 14 juta orang yaitu 6% dari jumlah 

penduduk di Indonesia. Prevalensi pada tahun 2018 meningkat menjadi 

9,8%.10,11 Diketahui bahwa mahasiswa yang sedang berada dalam tahap 

perkembangan dari remaja menuju dewasa akan lebih rentan untuk 
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mengalami gangguan mental.12 Menurut penelitian yang pernah dilakukan 

di Amerika Serikat, angka gangguan kesehatan mental pada mahasiswa 

cukup tinggi dan terus meningkat.13 Masalah kesehatan mental mungkin 

saja lebih tinggi pada kalangan remaja yang merantau karena adanya 

homesickness dan stres yang memicu munculnya ansietas, depresi, dan 

masalah mental lain.14 Sebuah studi yang dilakukan oleh Pilot Mudhovozi 

(2012) menunjukkan bahwa ketika seseorang berpisah dengan keluarga saat 

merantau, kecemasan dapat timbul akibat terus-menerus memikirkan 

tentang keluarganya.7 

Kesehatan mental merupakan suatu hal yang penting dan perlu 

diperhatikan, khususnya pada kalangan remaja. Hingga saat ini, terdapat 

beberapa penelitian mengenai gangguan mental pada mahasiswa yang 

merantau maupun yang tidak merantau, namun jumlah penelitian masih 

terbatas, sedangkan prevalensi kasus gangguan mental di Indonesia telah 

meningkat, maka dari itu penelitian ini perlu dilakukan untuk meneliti 

apakah terdapat hubungan antara status merantau dengan ansietas pada 

mahasiswa/i tahun pertama.  

 

1.2.  Perumusan Masalah 

Prevalensi kasus gangguan mental emosional di Indonesia telah 

meningkat sejak tahun 2013 hingga 2018. Beberapa penelitian telah 

dilakukan untuk meneliti hubungan merantau dengan gangguan mental 

emosional pada mahasiswa. Namun, peneliti melihat bahwa jumlah 

penelitian terkait gangguan ansietas di Indonesia masih terbatas. Maka dari 
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itu, akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan antara status 

merantau dengan ansietas pada mahasiswa/i tingkat pertama Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

 

1.3.  Pertanyaan Penelitian 

1. Berapakah jumlah mahasiswa/i tingkat pertama Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan yang merantau? 

2. Bagaimanakah gambaran tingkat ansietas pada mahasiswa/i tingkat 

pertama Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan? 

3. Apakah ada hubungan antara status merantau dengan ansietas pada 

mahasiswa/i tingkat pertama Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan? 

 

1.4.  Tujuan 

1.4.1.   Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara status merantau dengan ansietas pada 

mahasiswa/i tingkat pertama Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan. 

1.4.2.   Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah mahasiswa/i tingkat pertama Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan yang merantau. 

2. Mengetahui gambaran tingkat ansietas pada mahasiswa/i tingkat 

pertama Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 
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1.5.  Manfaat 

1.5.1. Manfaat Akademik 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain 

agar dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dengan hasil yang lebih baik. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

  Penelitian ini dapat menambah wawasan para pembaca mengenai 

hubungan merantau dengan ansietas. Penelitian ini juga dapat dijadikan 

sebagai sarana bagi subjek penelitian untuk mengetahui tingkat ansietasnya, 

serta dapat dijadikan sebagai evaluasi pada mahasiswa/i kedokteran untuk 

meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


