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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Kamus Saku Kedokteran Dorland, stres adalah keadaan 

ketegangan fisiologis atau psikologis akibat stimulus (internal maupun 

eksternal) yang merugikan, baik stimulus fisis, mental, ataupun emosional, 

yang cenderung mengganggu fungsi organisme dan sesungguhnya ingin 

dihindari oleh organisme tersebut.1 Stres juga dapat difenisikan sebagai 

suatu tekanan atau sesuatu yang terasa menekan dalam diri individu. 

Sesuatu tersebut dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan antara 

harapan dan kenyataan yang diinginkan oleh individu, baik keinginan yang 

bersifat jasmaniah maupun rohaniah.2  

Stres bisa mengahampiri siapa saja, termasuk mahasiswa. 

Mahasiswa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang 

sedang belajar di perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai agent of change, 

telah dipersiapkan menjadi penerus bangsa yang akan melakukan perubahan 

pada lingkungan maupun untuk dirinya sendiri yang bertujuan untuk 

memajukan bangsa dan negara kelak di masa depan.  

Mahasiswa tingkat I merupakan mahasiswa yang sedang menimba 

ilmu di tahun pertama. Tingkat SMA berbeda dengan tingkat perguruan 

tinggi. Mahasiswa baru yang masuk ke perguruan tinggi akan mengalami 

penyesuaian-penyesuaian agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan 

tepat waktu. Pada masa transisi menjadi mahasiswa, beberapa dari mereka 

yang tidak dapat menanganinya akan mengalami stres pada tingkat I. 

Mahasiswa tingkat III merupakan mahasiswa yang sudah menimba ilmu 

selama tiga tahun di lingkungan perguruan tinggi. Mereka memiliki tingkat 

stres yang lebih rendah dibandingkan mahasiswa tingkat I disebabkan 

mahasiswa tingkat III sudah lebih mampu beradapatasi terhadap 

lingkungannya. Hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian Abdulghani di Saudi 
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Arabia, diketahui bahwa prevalensi stres pada mahasiswa tingkat III 

sebanyak 68%, sedangkan pada mahasiswa tingkat I berjumlah 78,7%.3 

Penelitian mengenai perbandingan stres juga telah diteliti 

sebelumnya pada mahasiswa kedokteran di Fakultas kedokteran Universitas 

Lampung. Berdasarkan penelitian ini menunjukan pada mahasiswa tingkat 

pertama, tingkat stres kelompok sedang sampai berat mencapai 72,6%, 

sedangkan pada mahasiswa tingkat akhir, tingkat stres kelompok sedang 

sampai berat mencapai 55%.4 Hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat 

stres yang dialami mahasiswa lebih banyak pada mahasiswa tingkat awal 

dibandingkan dengan mahasiswa tingkat akhir. Sistem pembelajaran di 

Fakultas kedokteran Universitas Pelita Harapan yaitu menggunakan sistem 

PBL. Tingkat stres yang tinggi pada mahasiswa tingkat awal yang 

mengikuti sistem Problem Based Learning (PBL) dapat dikarenakan 

perilaku belajar individu, bakat dan kemampuan, kekhawatiran terhadap 

hasil ujian, bahan pembelajaran yang sulit, kelompok lingkungan belajar 

termasuk dosen, serta interaksi dengan teman sebaya.5 Stres di lingkungan 

mahasiswa kedokteran dapat merugikan kesehatan dan kinerja akademik 

mereka.6  

Peneliti tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang tingkat stres. 

Karena stres termasuk salah satu satu poin yang penting dalam kehidupan 

akademik maupun kehidupan sosial. Penelitian ini dilakukan pada 

Mahasiswa tingkat I dan tingkat III Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan. Penelitian ini dapat menjadi berguna untuk menghindari 

terjadinya dampak dari stres yang dapat ditimbulkan. Oleh karena itu, 

peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui perbedaan tingkat 

stres pada mahasiswa tingkat I dengan tingkat III Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena belum 

adanya penelitian di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan yang 

meneliti mahasiswa tingkat I dengan tingkat III yang  mempengaruhi tingkat 

stres. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat perbedaan tingkat stres pada mahasiswa tingkat I 

dengan tingkat III Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan tingkat stres pada mahasiswa tingkat I 

dengan tingkat III Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tingkat stres pada mahasiswa tingkat I Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

2. Mengetahui tingkat stres pada mahasiswa tingkat III Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademik 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

stres kepada pembaca dan penulis. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk membantu 

mahasiswa dalam pengelolaan stres. 

3. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk melakukan 

penelitian selanjutnya khususnya mengenai tingkat stres pada 

mahasiswa kedokteran. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan masyarakat 

mengenai tingkatan stres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


