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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini, Indonesia dan seluruh dunia sedang di landa Pandemik COVID-19 

yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory-2 (Kemenkes, 2020). 

Penyakit COVID-19 pertama kali terjadi di kota Wuhan, China pada 8 

Desember 2019 (Wong, 2020). COVID-19 ini ditularkan dari manusia ke 

manusia dan telah menyebar luas hingga ke 190 negara (WHO, 2020). 

 Pada 30 Januari 2020, kasus COVID-19 di China semakin meningkat 

menjadi 7.736 kasus (Susilo A, 2020). Indonesia melaporkan kasus pertama 

pada 2 Maret 2020 sebanyak 2 kasus yang diduga tertular dari orang asing yang 

berkunjung ke Indonesia. Kasus di Indonesia pun terus bertambah, hingga 

tanggal 24 Januari 2021 terdapat 989.682 kasus dengan kematian mencapai 

27.835 jiwa (Satgas, 2021). 

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat ditularkan melalui kontak 

erat dan droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular 

penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk 

yang merawat pasien COVID-19 (Wang, 2020). Perilaku pencegahan 

penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika 

batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan hewan liar serta 

menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit 

pernapasan seperti batuk dan bersin, serta menggunakan masker saat keluar 

rumah (WHO, 2020). 

Besarnya tingkat penularan dan tingkat kematian akibat COVID-19 

menimbulkan dampak negatif, yaitu menyebabkan beberapa gangguan seperti, 

kecemasan, ketakutan, rasa tertekan, hingga mengalami stress (Masyah, 2020). 

Gangguan kecemasan umumnya adalah salah satu gangguan mental, dengan 

prevalensi seumur hidup yaitu 16%-29% (Huang, 2020). Dilaporkan bahwa 
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perkiraan gangguan kecemasan pada dewasa muda di Amerika adalah sekitar  

18,1% atau sekitar 42 juta orang hidup dengan gangguan kecemasan, seperti 

gangguan panik, gangguan obsesiv-kompulsif, gangguan stres pasca trauma, 

gangguan kecemasan umum dan fobia (Read, 2020). Sedangkan gangguan 

kecemasan terkait jenis kelamin dilaporkan bahwa prevalensi gangguan 

kecemasan seumur hidup pada wanita sebesar 60% lebih tinggi dibandingkan 

pria (Read, 2020)  

Menurut penelitian Akat, pandemi memiliki efek yang menghancurkan 

psikologi, tidak hanya orang yang terinfeksi, tetapi orang-orang yang terkena 

dampak akibat pandemi juga mengalami efek psikologi dengan reaksi 

psikologis yang berbeda-beda. Efek psikologis yang terjadi seperti depresi, 

kecemasan, ketakutan, kemarahan, kehilangan keluarga, dan gangguan stress 

pasca trauma (Akat, 2020). 

Di Indonesia berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 

tahun 2018, prevalensi pada individu berusia di atas 15 tahun terkait gangguan 

mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala kecemasan dan depresi 

sebesar (9,8%). Berdasarkan hasil swaperiksa yang mengalami masalah 

psikologi tertinggi di era pandemi COVID-19 terdapat pada usia 20-29 tahun 

sebanyak 66,3% dengan mengalami gejala kecemasan didapatkan hasil 65% 

dan gejala depresi 62% yang disebarkan di Indonesia oleh Perhimpuan Dokter 

Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI, 2020). 

Berdasarkan uraian di atas dengan karakteristik masyarakat Indonesia 

yang cukup tinggi tingkat kecemasannya maka peneliti tertarik ingin melihat 

hubungan antara tingkat kecemasan selama masa pandemik COVID-19 

perilaku pencegahan penyakit COVID-19 pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas YARSI.  

Musibah adalah kejadian atau peristiwa yang menimpa manusia, seperti 

terjadinya bencana maupun penyakit. Musibah di dalam Islam adalah ujian 

yang diberikan oleh Allah SWT, tidak hanya berupa penderitaan saja, tetapi 



3  Universitas YARSI 
 

bisa jadi berupa kebaikan (Abdul R, 2012). Hal ini tertuang pada ayat Al-

Qur’an: 

َخْيِر فِْتنَةً ۖ َوإِلَْينَا تُْرَجُعونَ ُكلُّ نَفٍْس َذآئِقَةُ ٱلَْمْوِت ۗ َونَْبلُوُكم بِٱلشَّرِّ َوٱلْ   

Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan 

keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). Dan hanya 

kepada Kamilah kamu dikembalikan. (Q.S. Al-Anbiya (21):[35]). 

 

Saat ini Indonesia dan negara lainnya di seluruh dunia sedang dilanda wabah 

penyakit yang disebut COVID-19 (Supriatna, 2020), akibatnya wabah penyakit 

ini menjadi keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian 

internasional (WHO, 2020). Gejala COVID 19 yang paling umum adalah 

demam, sesak napas, kelelahan dan batuk kering, dengan gejala yang 

berhubungan ringan, termasuk hidung tersumbat, rinitis, atau diare (Kemenkes, 

2020).  

Di dalam Islam penyakit COVID-19 dikenal dengan istilah “Thaun” 

yang dapat diartikan sebagai wabah penyakit (Wathoni, 2020). Wabah penyakit 

seperti ini, pernah terjadi pada tahun 1346-1351 M, di Asia dan Eropa pernah 

mengalami wabah yang disebut “Black Death”. Wabah ini menewaskan 

hampir sepertiga penduduk di Eropa, yang mengurangi populasi secara cepat 

(Conrad, 2020).  

Wabah penyakit COVID-19 adalah penyakit yang menular secara cepat 

dan tidak terkendali. Pencegahan penularan yang ditetapkan oleh WHO, 2020 

adalah menjaga kebersihan, tidak berpergian jika tidak ada keperluan mendesak 

dan melakukan social distancing. sebagaimana dijelaskan oleh Hadits Riwayat. 

Al-Bukhari dan Muslim: 

 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم الطَّاُعوُن آيَةُ  ِ َصلَّى َّللاَّ قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ بِِه نَاًسا ِمْن ِعبَاِدِه فَإَِذا  ْجِز ابْتَلَى َّللاَّ الرِّ
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َسِمْعتُْم بِِه فَََل تَْدُخلُوا َعلَْيِه َوإَِذا َوقََع بِأَْرٍض َوأَنْتُْم بِهَا 

وا ِمْنهُ   فَََل تَفِرُّ

 “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah 

Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan 

manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu 

negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit 

di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR. Al-

Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid). 

 

Hadits ini menjelaskan tentang perilaku pencegahan terhadap penularan 

penyakit untuk tidak berpergian saat adanya penyakit guna untuk mengurangi 

penularan penyakit tersebut, hal ini sejalan dengan perilaku pencegahan 

COVID-19 yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu, di berlakukannya 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) (Kemenkes, 2020).  

Wabah pandemi akibat COVID-19 di Indonesia telah mempengaruhi 

beberapa segmen kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, dan psikologi. 

Dalam hal psikologi, COVID- 19 mempengaruhi masyarakat karena 

penyebarannya masih terus berlanjut meningkat, angka kematian meningkat, 

waktu pengendaliannya tidak terprediksi, obatnya belum ditemukan, dan 

informasi mengenai COVID-19 yang terus menerus beredar di media massa. 

Efek psikologi yang terjadi berupa kecemasan, ketakutan, dan kemarahan 

(Akat, 2020). 

Akibat hadirnya pandemi COVID-19 yang penyebarannya tidak 

terkendali, dan menimbulkan kerusakan pada tatanan kehidupan manusia, dan 

informasi yang belum jelas di media massa membuat rasa takut, panik, dan 

cemas dalam masyarakat (Nugraha, 2020). Allah SWT berfirman: 

 

َن   بِِرۡيَن  َولَـنَۡبلَُونَُّكۡم بَِشۡىٍء مِّ ِر الص ٰ َن اۡۡلَۡمَواِل َواۡۡلَۡنفُِس َوالثََّمٰرِتِؕ َوبَشِّ اۡلَخـۡوِف َواۡلُجـۡوِع َونَۡقٍص مِّ  

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit 

ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan 
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berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.” (Q.S. Al-Baqarah 

(2):(155). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat kecemasan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas YARSI terhadap penyakit COVID-19? 

2. Bagaimana perilaku pencegahan terhadap penyakit COVID-19 pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI? 

3. Bagaimana hubungan antara tingkat kecemasan mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas YARSI dengan perilaku pencegahan 

COVID-19 

4. Bagaimana hubungan faktor lain yang mempengaruhi tingkat 

kecemasan dan perilaku pencegahan COVID-19 mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas YARSI?  

5. Bagaimana pandangan Islam mengenai hubungan antara tingkat 

kecemasan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI 

dan pencegahan COVID-19? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui hubungan tingkat 

kecemasan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

YARSI terhadap perilaku pencegahan penyakit COVID-19. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui tingkat kecemasan mahasiswa FKG Universitas 

YARSI terhadap penyakit COVID-19. 

2. Mengetahui perilaku pencegahan penyakit COVID-19 pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI. 
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3. Mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI dan perilaku 

pencegahan COVID-19 

4. Mengetahui hubungan faktor lain yang mempengaruhi tingkat 

kecemasan dan perilaku pencegahan seperti umur, jenis kelamin, 

keluarga bekerja di rumah sakit, tingkat pendidikan orang tua, 

tinggal bersama orang tua, dan angkatan akademik atau profesi. 

5. Mengetahui pandangan Islam mengenai hubungan tingkat 

kecemasan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

YARSI dengan perilaku pencegahan COVID-19. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat bagi masyarakat 

1. Penelitian ini dapat menambahkan pengetahuan masyarakat, 

terutama pada mahasiwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

YARSI mengenai perilaku pencegahan COVID-19 dalam 

bidang medis. 

2. Penelitian ini memberikan tinjauan agama Islam mengenai 

tingkat kecemasan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas YARSI terhadap perilaku pencegahan COVID-19 

dan dapat digunakan untuk dijadikan referensi terkait dengan 

tinjauan agama Islam. 

1.4.2 Manfaat bagi peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan informasi tingkat kecemasan 

mengenai perilaku pencegahan COVID-19. 

1.4.3 Manfaat bagi institusi 

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam bidang Kedokteran 

Gigi, terutama pada penelitian hubungan tingkat kecemasan 
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mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI terhadap 

perilaku pencegahan COVID-19. 

1.4.4 Manfaat bagi ilmu pengetahuan 

Penelitian ini dapat digunakan untuk menggambarkan bagaimana 

tingkat kecemasan mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas YARSI terhadap perilaku pencegahan COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


