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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kecemasan pada Mahasiswa Tingkat Pertama  

2.1.1 Pengertian  

  Kecemasan atau dalam Bahasa Inggris adalah anxiety berasal dari 

Bahasa Latin angustus yang berarti kaku, dan ango, anci yang berarti 

mencekik.
19 

Kecemasan adalah suatu keadaan patologis yang ditandai oleh 

perasaan ketakutan disertai tanda somatik pertanda sistem saraf otonom 

yang hiperaktif.
20

 

 Cemas atau ansietas merupakan reaksi emosional yang timbul oleh 

penyebab yang tidak spesifik yang dapat menimbulkan perasaan tidak 

nyaman dan merasa terancam. Keadaan emosi ini biasanya merupakan 

pengalaman individu yang subyektif yang tidak diketahui secara khusus 

penyebabnya. Kecemasan dan ketakutan adalah hal yang berbeda, seseorang 

yang mengalami kecemasan tidak dapat mengidentifikasikan ancaman. 

Kecemasan dapat terjadi disertai rasa takut namun ketakutan tidak terjadi 

tanpa kecemasan.
20

 

2.1.2 Gejala Kecemasan  

Kecemasan terdiri dari tiga simptom yaitu:
21

  

a. Simptom Fisik adalah gangguan yang terjadi pada fisik, seperti badan 

gemetar, keluar banyak keringat, jantung berdetak kencang, sulit 

bernafas, pusing, tangan dingin, mual, panas dingin, lebih sensitif, 
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kegelisahan, kegugupan, pingsan, merasa lemas, sering buang air kecil, 

dan diare.  

b. Simptom perilaku adalah kecemasan yang mengakibat perilaku seseorang 

menjadi berbeda dan mengarah kepada hal yang kurang biasa, seperti 

perilaku menghindar, perilaku ketergantungan atau melekat, perilaku 

terguncang, dan meninggalkan situasi yang menimbulkan kecemasan.  

c. Simptom Kognitif yaitu khawatir tentang sesuatu, keyakinan bahwa 

sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi tanpa ada penjelasan yang 

jelas, merasa terancam oleh orang atau peristiwa, kebingungan, dan 

khawatir akan ditinggal sendiri.  

 Setiap orang mempunyai reaksi yang berbeda terhadap stres 

tergantung pada kondisi masing-masing individu, beberapa simptom yang 

muncul tidaklah sama. Kadang beberapa diantara simptom tersebut tidak 

berpengaruh berat pada beberapa individu, lainnya sangat mengganggu. 

Gejala kecemasan umum diantaranya :  

1) Berdebar diiringi dengan detak jantung yang cepat 

Kecemasan memicu otak untuk memproduksi adrenalin secara 

berlebihan pada pembuluh darah yang menyebabkan detak jantung 

semakin cepat dan memunculkan rasa berdebar. Namun dalam 

beberapa kasus yang ditemukan individu yang mengalami gangguan 

kecemasan kontinum detak jantung semakin lambat dibandingkan pada 

orang normal. 
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2) Rasa sakit atau nyeri pada dada 

Kecemasan meningkatkan tekanan otot pada rongga dada. Beberapa 

individu dapat merasakan rasa sakit atau nyeri pada dada, kondisi ini 

sering diartikan sebagai tanda serangan jantung yang sebenarnya 

adalah bukan. Hal ini kadang menimbulkan rasa panik yang justru 

memperburuk kondisi sebelumnya. 

3) Rasa sesak napas 

Ketika rasa cemas muncul, syaraf-syaraf impuls bereaksi berlebihan 

yang menimbulkan sensasi dan sesak pernafasan, tarikan nafas 

menjadi pendek seperti kesulitan bernafas karena kehilangan udara. 

4) Berkeringat secara berlebihan 

Selama kecemasan muncul terjadi kenaikan suhu tubuh yang tinggi. 

Keringat yang muncul disebabkan otak mempersiapkan perencanaan 

fight or flight terhadap stressor 

5)    Perubahan gairah seksual atau minat terhadap aktivitas seksual 

6)   Gangguan tidur 

7)   Tubuh gemetar 

Gemetar adalah hal yang dapat dialami oleh orang-orang yang normal 

pada situasi yang menakutkan atau membuatnya gugup, akan tetapi 

pada individu yang mengalami gangguan kecemasan rasa takut dan 

gugup tersebut terekspresikan secara berlebihan, rasa gemetar pada 

kaki, atau lengan maupun pada bagian anggota tubuh yang lain. 

8)   Tangan atau anggota tubuh menjadi dingin dan bekeringat 
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9)   Kecemasan depresi memunculkan ide dan keinginan untuk bunuh diri 

10)   Gangguan kesehatan seperti sering merasakan sakit kepala (migrain). 

2.1.3 Etiologi  

Ada tiga teori psikologi yang menyebutkan tentang penyebab kecemasan, 

yaitu:
7 

1)  Teori psikoanalitik 

Freud mendefinisikan kecemasan sebagai tanda adanya bahaya 

yang tidak disadari. Kecemasan dipandang sebagai hasil konflik psikis 

antara keinginan yang agresif atau dorongan seksual yang tidak 

disadari dengan ancaman yang datang secara bersamaan dari superego 

atau kenyataan eksternal.
7
 Sebagai respon terhadap sinyal ini, ego 

menciptakan mekanisme pertahanan untuk mencegah pikiran atau 

perasaan yang tidak dapat diterima keluar ke alam sadar.
7
 

2)  Teori perilaku 

Teori ini mengemukakan bahwa kecemasan merupakan respon 

yang dikondisikan sesuai dengan adanya stimulus yang spesifik dari 

lingkungan. Individu menerima stimulus tertentu sebagai stimulus 

yang tidak disukai, sehingga menimbulkan kecemasan. Setelah terjadi 

berulang-ulang akhirnya menjadi kebiasaan untuk menghindari 

stimulus tersebut.
7
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3) Teori eksistensial 

Teori ini memberikan model-model dari kecemasan 

menyeluruh, di mana tidak ada stimulus yang dapat diidentifikasi 

untuk perasaan cemas yang bersifat kronik. Konsep inti dari teori ini 

adalah bahwa orang mengalami perasaan hidup dalam dunia yang 

tanpa tujuan. Kecemasan merupakan respon terhadap persepsi 

kehampaan tersebut.
7
 

Ditinjau dari aspek biologis, ada beberapa hal yang kemungkinan menjadi 

penyebab dari kecemasan, antara lain:
7
 

1)  Sistem saraf otonom 

Stimulasi sistem saraf otonom menyebabkan gejala-gejala 

tertentu seperti: kardiovaskuler (misalnya takikardi), muskuler 

(misalnya nyeri kepala), gastrointestinal (misalnya diare), dan 

respirasi (misalnya takipneu).
7
 

Sistem saraf otonom pada pasien dengan gangguan 

kecemasan, terutama gangguan panik, menunjukkan peningkatan 

tonus simpatik, beradaptasi lambat terhadap stimulus yang berulang, 

dan beradaptasi secara berlebihan terhadap stimulus dengan intensitas 

sedang.
7
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2)  Neurotransmiter 

Ada tiga neurotransmiter utama yang berkaitan dengan 

kecemasan berdasarkan penelitian respon terhadap terapi obat, 

yaitu:
7
 

a.  Norepinefrin 

Gejala-gejala kronik yang dialami oleh pasien dengan 

kecemasan, misalnya serangan panik, insomnia, ketakutan, dan 

peningkatan aktivitas otonomik, ditandai dengan peningkatan 

fungsi noradrenergik. Teori umum tentang peranan epinefrin dalam 

gangguan kecemasan adalah bahwa pasien mungkin memiliki 

sistem noradrenergik yang tidak teregulasi dengan baik disertai 

ledakan aktivitas pada saat-saat tertentu.
7
 

b. Serotonin 

Penelitian terhadap fungsi 5-hydroxytryptamine (5-HT) 

dalam gangguan kecemasan memberikan hasil yang berbeda-beda 

sehingga pola abnormalitasnya belum dapat dijelaskan.
7 

c.  Gamma-aminobutyric acid (GABA) 

Peranan GABA dalam gangguan kecemasan didukung kuat 

oleh efikasi benzodiazepin yang tidak diragukan lagi dalam 

mengatasi gangguan kecemasan. Obat-obatan tersebut 

meningkatkan aktivitas GABA pada reseptor GABA tipe A.
7 

 

Para peneliti berhipotesis bahwa beberapa pasien dengan 

gangguan kecemasan memiliki reseptor GABA tipe A yang 
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abnormal, meskipun hubungan langsung di antara keduanya belum 

dapat dijelaskan.
7
 

Selain teori-teori yang telah disebutkan di atas, ada beberapa faktor yang 

memudahkan mahasiswa tingkat pertama mengalami gejala kecemasan, 

yang meliputi:
22

 

1)  Tempat tinggal, mahasiswa yang tinggal bersama orang tua memiliki 

tingkat kecemasan lebih rendah dibandingkan  dengan yang tinggal di 

tempat kos.  

2)  Lingkungan, Individu yang tinggal pada lingkungan yang dianggap 

asing akan lebih mudah mangalami stres, karena banyak tuntutan dari 

lingkungan tersebut agar mahasiswa dapat beradaptasi. 

3)  Status pendidikan dan status ekonomi, status pendidikan dan status 

ekonomi yang rendah pada seseorang menyebabkan orang tersebut 

mengalami stres dibanding dengan mereka yang status pendidikan dan 

status ekonomi yang tinggi. 

4)  Stressor psikososial, stresor psikososial adalah setiap keadaan atau 

peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang, 

sehingga orang itu terpaksa mengadakan adaptasi atau penyesuaian diri 

untuk menanggulanginya, salah satu stressor tersering pada mahasiswa 

adalah pada saat ujian. 
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2.1.4  Tingkat Kecemasan 

 Tingkat kecemasan dibagi menjadi 4, yaitu:
23

 

1. Kecemasan Ringan 

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan akan 

peristiwakehidupan sehari-hari. Pada tingkat ini lahan persepsi melebar 

dan individu akanberhati-hati dan waspada. Individu terdorong untuk 

belajar yang akanmenghasilkan pertumbuhan dan kreativitas. 

2. Kecemasan Sedang 

Pada tingkat ini lahan persepsi terhadap lingkungan menurun/individu 

lebih memfokuskan pada hal penting saat itu dan mengesampingkan hal 

lain. 

3. Kecemasan Berat 

Pada kecemasan berat lahan persepsi menjadi sempit, individu 

cenderung memikirkan hal yang kecil saja dan mengabaikan hal-hal 

yang lain, individu tidak mampu berfikir berat lagi dan membutuhkan 

banyak pengarahan/tuntutan. 

4. Panik 

Pada tingkat ini persepsi sudah terganggu sehingga individu sudah tidak 

dapat mengendalikan diri lagi dan tidak dapat melakukan apa-apa 

walaupun sudah diberi pengarahan/tuntunan. 
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2.1.5  Zung Self-rating Anxiety Scale 

Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) adalah kuesioner yang 

digunakan untuk mengukur gejala-gejala yang berkaitan dengan kecemasan. 

Kuesioner ini didesain untuk mencatat adanya kecemasan dan menilai 

kuantitas tingkat kecemasan.
24

 

Zung telah mengevaluasi validitas dan reliabilitasnya dan hasilnya 

baik.
25

 Penelitian menunjukkan bahwa konsistensi internalnya pada sampel 

psikiatrik dan non-psikiatrik adekuat dengan korelasi keseluruhan butir-butir 

pertanyaan yang baik dan reliabilitas uji yang baik.
25 

Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) menitikberatkan pada 

keluhan somatik yang mewakili gejala kecemasan. Kuesioner ini 

mengandung 20 pertanyaan, yang terdiri dari 5 pernyataan positif dan 15 

pernyataan negatif yang menggambarkan gejala-gejala kecemasan.
24

  

Setiap butir pertanyaan dinilai berdasarkan frekuensi dan durasi 

gejala yang timbul:  jarang , tidak pernah sama sekali,  kadang-kadang,  

sering, dan selalu mengalami gejala tersebut. Total dari skor pada tiap 

pertanyaan maksimal 80 dan minimal 20, skor yang tinggi mengindikasikan 

tingkat kecemasan yang tinggi.
24

 

Zung Self-rating Anxiety Scale (ZSAS) telah digunakan secara luas 

sebagai alat skrining kecemasan. Kuesioner ini juga sering digunakan untuk 

menilai kecemasan selama dan setelah seseorang mendapatkan terapi atas 

gangguan kecemasan yang dialaminya.
26  
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2.2 Perilaku Masturbasi  

Masturbasi diartikan sebagai pemenuhan dan pemuasan kebutuhan 

seksual dengan merangsang alat kelamin dengan tangan atau alat-alat 

mekanik.
27

  Masturbasi adalah menyentuh atau menggosok-gosok alat kelamin 

sendiri dengan macam-macam benda dan mendapatkan rangsangan seksual 

untuk mendapat kenikmatan, yaitu mencapai puncak (klimaks). Masturbasi 

biasanya dilakukan pada bagian tubuh yang sensitif, yang berbeda pada 

masing-masing orang, misalnya puting payudara, paha bagian dalam, dan alat 

kelamin.
28  

Masturbasi adalah induksi satu keadaan penegangan alat kelamin 

dan pencapaian orgasme lewat rangsangan dengan tangan atau rangsangan 

mekanis.
29  

Faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk mulai melakukan 

Masturbasi
29

, yaitu : 

a.   Eksplorasi. Banyak orang mulai melakukan masturbasi pada masa 

remaja,namun ada pula yang memulai melakukannya pada masa yang lebih 

dini. Eksplorasi ini dapat membawa mereka ke dalam masturbasi. Apabila 

seorang memulai suatu kebiasaan pada masa kecil, maka akan sulit 

melepaskan diri dari kebiasaan tersebut setelah besar. 

b.  Dorongan seksual. Setelah seseorang mencapai usia pubertas, tubuhnya 

mulai memproduksi hormon-hormon seksual. Hormon-hormon tersebut 

membuat tubuh menjadi dewasa secara fisik, dan juga menggairahkan daya 

tarikseksual. Daya tarik seksual ini dapat mendorong seorang remaja untuk 

melakukan masturbasi dan akhirnya akan memberikan pengalaman rasa 
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nikmat tersendiri. Setiap remaja yang pernah mempunyai pengalaman 

nikmat, selalu ingin mengulanginya dan aktivitas masturbasilah yang paling 

mudah, yaitu memainkan bagian-bagian tubuh yang sensitif dengan 

tangannya sendiri. 

c. Belajar dari orang dewasa. Faktor lain yang mendorong seorang anak mulai 

melakukan masturbasi adalah karena melihat orang tua melakukan 

hubungan suami istri. Remaja yang sedang dalam periode ingin tahu dan 

ingin mencoba, akan meniru apa yang dilihat atau didengarnya, khususnya 

remaja yang pada umumnya belum pernah mengetahui masalah seksual 

secara lengkap. 

d. Sumber informasi. Masturbasi dan seks biasanya terjadi karena seseorang 

anak telah menyaksikan gambar maupun film/video porno. Satu stereotip 

yang menonjol pada remaja adalah remaja sangat berminat apabila 

membicarakan, mempelajari, atau mengamati hal-hal yang berkaitan dengan 

masalah seksual., dan hak untuk mendapatkan informasi dan pelayanan 

reproduksi adalah hak setiap orang.  Remaja berusaha mencari tahu dengan 

caranya sendiri, sehingga remaja lebih senang bertanya pada teman sebaya 

yang tidak lebih baik pengetahuannya atau melihat dari film di TV, bioskop 

dan membaca dari buku atau majalah yang banyak menyajikan seks secara 

vulgar dibandingkan pengetahuan pendidikan seks yang benar.
20

 

e.  Penganiayaan seksual dan perkosaan. Penganiayaan seksual terhadap 

seorang anak (child abuse) dapat mengakibatkan luka yang sangat dalam. 
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Seorang anak yang pernah mengalami penganiayaan seksual sering takut 

dan bingung. Biasanya anak tersebut akan mengalami gangguan seksual. 

Masturbasi merupakan salah satu bentuk penyaluran dorongan-dorongan 

seksual yang dipengaruhi oleh rangsangan-rangsangan yang berasal dari luar 

maupun dari dalam individu itu sendiri. Menurut perilaku masturbasi terdiri dari 

tiga aspek 
28

:  

  1. Aspek Frekuensi Masturbasi  

   Seberapa banyak atau sering remaja melakukan masturbasi 

saat dorongan seksual itu muncul.  

  2. Aspek Pengetahuan atau Pengalaman Masturbasi  

   Bagaimana dan darimana remaja memperoleh atau 

mendapatkan pengetahuan seksualitas (masturbasi).  

  3. Aspek Fantasi  

   Khayalan yang merangsang dan menyebabkan seseorang  

melakukan masturbasi.  

 Ada pendapat lain mengemukakan bahwa aspek perilaku masturbasi ada 

empat, yaitu:
30

 

  1. Aspek Frekuensi Masturbasi  

   Frekuensi merupakan perilaku atau tindakan dalam 

bermasturbasi yang menyangkut beberapa kali remaja tersebut telah 

melakukannya.  
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2. Aspek Fantasi  

    Khayalan atau fantasi mengenai hal-hal erotik yang dapat 

membangkitkan rangsangan.  

  3. Aspek Sikap Individu Terhadap Masturbasi  

  Bagaimana individu menyikapi masalah masturbasi, positif atau 

negatif.  

  4. Aspek Pengetahuan Individu Mengenai Masturbasi  

    Mengenai bagaimana individu tersebut mengenal masturbasi.   

2.3 Hubungan kecemasan dengan Masturbasi 

  Problem-problem akademik, psikososial, dan problem lain yang 

berkaitan dengan kesehatan dapat menjadi stresor pada mahasiswa
31

, termasuk 

problem-problem telah disebutkan di atas. Adanya stresor tersebut menuntut 

mahasiswa untuk menyesuaikan diri. Mahasiswa yang gagal menyesuaikan 

diri dengan stresor tersebut akan mengalami kecemasan. 

  Masturbasi menyebabkan  perasaan takut dan rasa berdosa yang 

meliputi seseorang akibat perilaku ini dapat mengganggu stabilitas jiwa 

seseorang. Kecemasan adalah salah satu gangguan jiwa yang sering dialami 

mahasiswa tinggkat pertama, dan masturbasi adalah suatu gejala dari 

gangguan jiwa kecemasan.
17

 

 


