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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Mahasiswa merupakan seseorang yang sedang dalam masa transisi 

dari masa remaja memasuki masa dewasa, pada umumnya berada pada 

rentang usia 18-25 tahun (Arnett, 2015).  Masa ini disebut juga dengan masa 

emerging adulthood. Dalam masa emerging adulthood ini, mahasiswa 

memiliki tanggung jawab akan perkembangannya, termasuk memiliki 

tanggung jawab akan hidupnya sendiri (Hulukati & Djibran, 2018). 

Mahasiswa dalam tahap emerging adulthood ini juga secara perlahan akan 

lebih paham akan siapa diri mereka dan tujuan hidup mereka (Arnett, 2015). 

Dalam masa transisi ini, mahasiswa biasanya mengalami banyak kejadian 

dan perubahan dalam hidupnya. Dengan banyaknya kejadian dan 

perubahan-perubahan dalam hidup, tak heran jika mahasiswa rentan 

mengalami masalah kesehatan mental (seperti: stres, kecemasan, depresi 

atau bahkan bunuh diri). 

Seperti yang dijelaskan di atas, mahasiswa dalam masa emerging 

adulthood ini rentan mengalami masalah seperti tuntutan belajar, perubahan 

dari sekolah menuju kuliah dan lain-lain, yang tentunya dapat berpotensi 

menimbulkan masalah kesehatan mental, seperti stres, gangguan kecemasan 

ataupun masalah kesehatan mental lainnya. Ditambah juga di tengah 

pandemi, mahasiswa harus menghadapi situasi di mana mereka tidak bisa 
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melakukan aktivitas belajar secara tatap muka, yang mana dapat menjadi 

salah satu hambatan baru untuk beberapa mahasiswa. Hal ini sejalan dengan 

penelitian Jannah dan Santoso (2021) yang mengatakan bahwa 

pembelajaran daring yang diikuti oleh mahasiswa cukup memicu stres pada 

mahasiswa. 

Belum lama ini, ada fenomena menarik yang kembali muncul di 

Indonesia pada akhir Januari 2020 di kalangan para mahasiswa. Terdapat 

berita yang beredar bahwa mahasiswa di salah satu universitas ternama di 

Bandung, Jawa Barat ditemukan meninggal karena stres akibat kesulitan 

menghadapi tuntutan akademik, spesifiknya yaitu dalam mengerjakan tugas 

akhir atau biasa disebut dengan skripsi (Khalika, 2019). Kemudian, ada pula 

berita seorang mahasiswa pasca sarjana di salah satu universitas ternama 

juga di Bandung, Jawa Barat yang ditemukan meninggal pada September 

2019 lalu. Hal ini mengejutkan karena mahasiswa tersebut merupakan 

mahasiswa berprestasi di kampusnya, bahkan usianya pun masih sangat 

muda (Makarim, 2019). Mahasiswa ini diduga meninggal karena percobaan 

bunuh diri akibat depresi akan beban belajar dari kampus yang ia alami 

(Makarim, 2019). Selain itu, ada juga berita yang menjelaskan bahwa 

mahasiswa mengalami stres akibat harapan dan tekanan orangtua terhadap 

anaknya serta masalah relasi dengan teman (Purbowati, 2020). Lalu, dalam 

beberapa hari terakhir, ditemukan pula mahasiswi muda yang meninggal 

bunuh diri karena stres akibat tugas kampus yang begitu banyak (Riza, 

2020). Selain itu, Dengan adanya kasus-kasus di atas, hal ini menunjukkan 
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bahwa ketika mahasiswa memiliki masalah dan tidak memperoleh bantuan, 

maka hal itu dapat menimbulkan berbagai gangguan klinis seperti depresi, 

masalah kecemasan, atau bahkan hingga bunuh diri (CNN Indonesia, 2019). 

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Vidourek, King, Nabors dan 

Merianos (2014) yang mengatakan bahwa masalah kesehatan mental adalah 

isu yang signifikan di kalangan mahasiswa terutama di zaman sekarang ini. 

Diperkirakan ada sekitar 32% mahasiswa melaporkan mengalami masalah 

kesehatan mental (Eisenberg, Hunt, Speer & Zivin, 2011).  Masalah 

kesehatan mental yang biasanya ditemui di kalangan mahasiswa ini 

diantaranya gangguan kecemasan, depresi, keinginan bunuh diri dan juga 

stres (American College Health Association, 2009).  

Di Indonesia, hal serupa juga terjadi. Data Riset Kesehatan Dasar 

(2013) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah masalah 

kesehatan mental dengan gejala depresi untuk usia 15 tahun ke atas dalam 

setiap tahunnya. Diperkirakan ada sekitar 16 juta jiwa atau sekitar 6,1% dari 

jumlah penduduk di Indonesia yang mengalami masalah kesehatan mental 

(Riskesdas, 2018). Berdasarkan penelitian Auerbach (2018) ditemukan juga 

bahwa dari total keseluruhan 13.984 mahasiswa, terdapat 35% mahasiswa 

yang mengalami masalah kesehatan mental. Doro (2019) juga mengatakan 

bahwa secara global, didapati bahwa Indonesia menempati urutan ke-4 

untuk tingkat depresi tertinggi di dunia dan urutan ke-6 untuk gangguan 

kesehatan mental secara keseluruhan. Namun, dari total keseluruhan 16 juta 

jiwa yang mengalami masalah kesehatan mental, hanya 9% diantaranya 
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yang mendapat perawatan (Riskesdas, 2018). Ini artinya hanya 1 dari 11 

orang yang mendapat perawatan. Tingginya angka masalah kesehatan 

mental di Indonesia ini seharusnya bisa diimbangi dengan penggunaan 

bantuan psikologis (Raysida, 2019). Namun, pada kenyataannya perilaku 

mencari bantuan psikologis di masyarakat zaman sekarang, tak terkecuali 

masyarakat Indonesia masih sangat rendah (Setiawan dalam Raysida, 

2019).   

Hal ini juga terlihat dari survei singkat yang peneliti lakukan pada 

mahasiswa dalam masa emerging adulthood mengenai mental health 

literacy dan help seeking behavior dengan total 11 mahasiswa. Survei ini 

dilakukan dengan tujuan untuk melihat permasalahan yang dihadapi 

mahasiswa saat ini dan bagaimana perilaku mencari bantuannya. Survei ini 

sendiri terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu : “Masalah apa yang sedang 

anda alami?”, “Seberat apakah masalah yang sedang kamu jalani ini?”, 

“Apakah kamu mencari bantuan? (kalau iya, ke mana? dan kalau tidak, 

mengapa?)”, “Apakah bantuan tersebut membantu kamu?”, “Apabila 

bantuan itu menolongmu, apakah bantuan tersebut benar-benar menjawab 

inti masalah kamu?”, dan “Apakah dampak yang kamu rasakan dari 

masalah tersebut?”. Dari hasil survei tersebut,  hasilnya menunjukkan 

partisipan mengalami berbagai masalah, seperti masalah akademis, masalah 

dalam karir, masalah relasi, burn out dan stres. Selain itu, hasil survei ini 

juga menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan (72,3%) mengalami 

masalah yang berat serta tidak bisa diatasi sendiri. Kemudian, ada sekitar 
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45,4% mahasiswa yang memiliki masalah tetapi tetap tidak mencari bantuan 

psikologis. Adanya masalah yang tidak disertai dengan pencarian bantuan 

psikologis ini nantinya dapat memicu munculnya berbagai masalah 

kesehatan mental lainnya seperti kecemasan, stres, kesulitan konsentrasi, 

dan sebagainya (55,6%). Apabila masalah kesehatan mental ini tidak diatasi 

dengan tepat, nantinya dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan 

mental, seperti stres, kecemasan, depresi bahkan hingga kematian akibat 

percobaan bunuh diri (Deliandra, 2019).  

Melihat fenomena di atas, maka perilaku untuk mencari bantuan atau 

tidak mencari bantuan psikologis menentukan apakah seseorang sanggup 

atau tidak sanggup mengatasi masalah kesehatan mentalnya. Perilaku ini 

disebut juga sebagai help seeking behavior. Help seeking behavior 

didefinisikan sebagai perilaku yang diduga akan dilakukan seseorang ketika 

mereka menghadapi kesulitan atau masalah (Chan & Kiyoshi, 2010).  

Dalam halnya mencari bantuan, ada berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi help seeking behavior seseorang, diantaranya kurangnya 

emotional competence, help negation, sikap dan keyakinan negatif terkait 

dengan mencari bantuan profesional, anggapan bahwa masalah yang 

dialami adalah masalah yang bias dan status hubungan seseorang 

(Rickwood et al., 2005 dan Raysida, 2019). Di samping itu, saat ini 

masyarakat masih memiliki stigma negatif. Doro (2019) mengatakan bahwa 

perilaku mencari bantuan ini sering kali dikaitkan erat dengan stigma 

negatif masyarakat bahkan sebagian besar orang menganggap bahwa 
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mencari bantuan adalah sebuah bentuk kelemahan atau ketidakmampuan 

diri. Adanya faktor-faktor tersebut tentunya akan mempengaruhi perilaku 

seseorang dalam mencari bantuan psikologis.   

Selain itu, the theory of planned behavior yang dikembangkan oleh 

Icek Azjen (1991), juga mengatakan bahwa prediktor atau penentu perilaku 

seseorang adalah niat. Niat ini dapat ditentukan oleh tiga faktor, 

diantaranya: sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan 

(Azjen, 1991). Dalam the theory of planned behavior, sikap (attitudes) 

mengacu pada bagaimana evaluasi seseorang akan suatu perilaku, apakah 

perilaku tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan, norma 

subyektif (subjective norms) mengacu pada kepercayaan tentang respon 

atau tanggapan orang akan perilaku tersebut (setuju atau tidak setuju), dan  

kontrol perilaku yang dirasakan (perceived behavioral control) mengacu 

pada bagaimana seseorang mempersepsikan suatu perilaku, apakah perilaku 

tersebut mudah atau sulit dilakukan (LaMorte, 2019). Kontrol perilaku yang 

dirasakan ini bisa sangat beragam, tergantung pada situasi dan tindakan itu 

sendiri yang menghasilkan berbagai persepsi tentang kontrol perilaku.  

Seperti yang dikatakan di atas bahwa niat adalah faktor penentu dari 

perilaku seseorang (Azjen, 1991). Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

faktor-faktor (sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku) di atas dapat 

mempengaruhi perilaku mencari bantuan. Sikap (attitudes), norma 

subyektif (subjective norms) dan kontrol perilaku (perceived behavioral 

control) ini dapat ditingkatkan dengan adanya pengetahuan dan keyakinan 
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yang baik akan masalah kesehatan mental (Kuswardana, 2019). Sebaliknya, 

literasi kesehatan mental ini juga dipengaruhi oleh sikap (attitudes), norma 

subyektif (subjective norms), dan juga kontrol perilaku (perceived 

behavioral control). Berdasarkan the theory of planned behavior ini, dapat 

disimpulkan bahwa perilaku mencari bantuan atau help seeking behavior 

seseorang itu ditentukan oleh niat, di mana niat ini sendiri dapat 

ditingkatkan oleh pemahaman seseorang akan masalah kesehatan mental 

(literasi kesehatan mental atau mental health literacy). Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan perilaku mencari bantuan psikologis ini, masyarakat 

perlu untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik akan masalah 

kesehatan mental (Kuswardana, 2019). Pengetahuan akan masalah 

kesehatan mental ini disebut juga dengan mental health literacy.  

Literasi kesehatan mental atau mental health literacy ini 

digambarkan sebagai konstruk yang terdiri dari banyak dimensi atau disebut 

multidimensional. Literasi kesehatan mental (mental health literacy) 

didefinisikan sebagai pengetahuan dan keyakinan tentang gangguan mental 

yang dapat membantu pengakuan, manajemen, dan pencegahan (Jorm, 

2000). Jorm et al., (1997) juga mengatakan bahwa literasi kesehatan mental 

tidak hanya mengenai kemampuan untuk mengenali masalah kesehatan 

mental, pengetahuan dan kepercayaan tentang risiko, penyebab serta 

treatments yang efektif tetapi juga pengetahuan mengenai pencarian 

informasi dan layanan kesehatan mental. Sayangnya, pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat akan masalah kesehatan mental saat ini masih 
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sangat rendah (Rachmayani & Kurniawati, 2017). Hal ini juga terjadi pada 

mahasiswa, di mana mahasiswa merupakan sekelompok individu yang 

punya pengetahuan lebih baik, seharusnya dapat lebih paham (aware) akan 

masalah kesehatan mental, namun ternyata tingkat awareness mahasiswa 

pun masih tergolong rendah (Furnham, Cook, Martin & Batey 2011; 

Lauber, Ajdacic-Gross, Fritschi, Stulz & Rössler, 2005). Hal ini juga sejalan 

dengan pendapat psikolog Adi Chandra yang berpendapat bahwa kesadaran 

mahasiswa akan masalah kesehatan mental memang masih rendah 

(Republika, 2019). Rendahnya pengetahuan akan masalah kesehatan mental 

ini membuat minimnya kepekaan mahasiswa akan pentingnya mencari 

bantuan psikologis untuk mengatasi masalah kesehatan mental yang ada. 

Untuk mengatasi hal ini, upaya yang mungkin dilakukan adalah dengan 

memberikan literasi kesehatan mental (Raysida, 2019).  

Dalam penelitian Bonabi et al., (2016) juga diperoleh hasil bahwa 

sikap yang lebih positif terhadap perawatan kesehatan mental, literasi 

kesehatan mental yang lebih baik, dan meningkatnya kebutuhan akan 

layanan atau perawatan kesehatan mental dapat memprediksi penggunaan 

layanan psikoterapi. Dalam penelitian-penelitian yang diadakan, terbukti 

bahwa mental health literacy memberikan dampak yang baik dalam 

meningkatkan perilaku mencari bantuan psikologis (Chandrasekara, 2016 ; 

Kuswardana, 2019; Ten Have et al., 2010; Waldmann et al., 2019). Maka 

dari itu, informasi mengenai prosedur, ahli serta bentuk penanganan layanan 

psikologis juga masih sangat dibutuhkan (Raysida, 2019). Pengetahuan 
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tentang bantuan psikologis dan langkah-langkah serta prosesnya pun perlu 

diberikan kepada masyarakat luas (Masuda, Anderson, Twohig, Feinstein, 

Chou, Wendell dan Stormo, 2009). Semakin tinggi tingkat pengetahuan 

seseorang akan masalah kesehatan mental maka semakin tinggi pula 

perilaku mencari bantuan psikologis seseorang dengan harapan masalah 

kesehatan mental dapat segera diatasi (Kuswardana, 2019).  

Dari seluruh penelitian yang dipaparkan, peneliti menemukan 

adanya beberapa penelitian yang dipublikasikan dengan variabel terkait, 

namun tidak ditemukan adanya penelitian dengan subjek yang serupa. 

Selain itu, penelitian mengenai kedua variabel ini juga masih cukup jarang 

ditemukan, khususnya di Indonesia. Dengan minimnya penelitian yang 

membahas kedua variabel ini ditambah pula dengan adanya dampak buruk 

seperti kecemasan, stres, depresi bahkan hingga bunuh diri dari rendahnya 

perilaku mencari bantuan ini meningkatkan urgensi untuk diadakannya 

penelitian mengenai mental health literacy dan help seeking behavior. 

Selain itu, adanya faktor pendidikan pada mahasiswa, di mana mahasiswa 

merupakan seseorang yang terpapar lebih banyak ilmu, seharusnya 

memiliki literasi kesehatan mental yang lebih baik. Ditambah, adanya faktor 

perkembangan dalam mahasiswa yang meningkatkan peluang munculnya 

masalah kesehatan mental juga menjadi urgensi lain diadakannya penelitian 

ini. Maka dari itu, dengan fenomena dan urgensi yang telah dibahas di atas, 

peneliti bermaksud untuk melihat apakah ada hubungan yang signifikan 
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antara mental health literacy dan help seeking behavior pada mahasiswa 

dalam masa emerging adulthood. 

 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang dan pemaparan yang telah dijelaskan di 

atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan 

yang signifikan antara mental health literacy dan help seeking behavior 

pada mahasiswa dalam masa emerging adulthood? 

 

1.3   Tujuan Penelitian  

  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan yang signifikan antara mental health literacy dan help seeking 

behavior pada mahasiswa dalam masa emerging adulthood. 

 

1.4   Manfaat Penelitian  

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoretis maupun praktis 

dalam pelaksanaannya. 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat 

menambah wawasan serta literatur dalam penelitian Psikologi Kesehatan, 

Psikologi Klinis maupun Psikologi Pendidikan di Indonesia, khususnya 

mengenai topik mental health literacy dan help seeking behavior yang 
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dialami oleh mahasiswa dalam masa emerging adulthood, mengingat 

minimnya penelitian dengan topik serupa.  

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kepekaan mahasiswa, 

orang tua, dan semua kalangan masyarakat akan masalah kesehatan 

mental dan pentingnya mencari bantuan psikologis. 

2) Menjadi acuan atau referensi untuk meminimalisir terjadinya 

masalah kesehatan mental pada mahasiswa yang sedang dalam masa 

emerging adulthood. 

3) Memberikan informasi kepada para orang tua agar bisa lebih 

mengenali dan memahami masalah anak-anaknya dengan tujuan 

untuk menghindari munculnya masalah kesehatan mental. 

4) Membantu mahasiswa yang memiliki masalah kesehatan mental 

untuk segera mencari dan mendapat bantuan psikologis. 

 

 

 

 

 

 

 


