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ABSTRAK  

 

Mengatasi pandemi Covid-19 dengan memutus mata rantai penularannya 

merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat dampak bahaya 

yang ditimbulkan dari wabah penyakit tersebut, tidak hanya dampak kesehatan, 

namun juga dampak Pendidikan, dampak ekonomi, dampak sosial, dan semua 

turunannya. Tentu sangat memprihatinkan, bagaimana masyarakat cemas untuk 

beraktifitas karena khawatir tertular, tempat-tempat ibadah menjadi sepi dari 

kegiatan ibadah, kegiatan-kegiatan ekonomi lesu, tempat-tempat belajar anak-

anak menjadi kurang berfungsi. Ini semua tidak boleh terus berlanjut dan harus 

segera diatasi tidak hanya oleh pemerintah RI, namun juga oleh seluruh lapisan 

masyarakat Indonesia. Semua ikut bau membahu berpartisipasi memutus mata 

rantai penularan Covid-19, agar semua kembali berjalan dengan normal. Oleh 

karena itu,peneliti melakukan penelitian tentang pemetaan terhadap jenis 

kecemasan yang dialami masyarakat, khususnya di wilayah kabupaten Cilacap 

dengan harapan menjadi salah satu acuan bagi kebijakan pemerintah kabupaten 

Cilacap dalam menangani wabah penyakit Covid19 ini. Dalam penelitian ini 

dikaji tentang kecemasan yang dialami oleh warga Cilacap di masa pendemi 

dengan menggunakan penelitian deskripstif kualitatif. 

 

Kata kunci: kecemasan. pendemi covid 19 

 

ABSTRACT 

 

Overcoming the Covid-19 pandemic by breaking the chain of transmission is a 

very important thing to do considering the dangerous impacts of the disease 

outbreak, not only health impacts, but also educational impacts, economic 

impacts, social impacts, and all its derivatives. Of course, it is very concerning, 

how people are anxious to carry out projects because they are afraid of being 

infected, places of worship become deserted from worship activities, economic 

activities are sluggish, places for children's learning become less useful. All of 

this must not continue and must be immediately addressed not only by the 

Indonesian government but also by all levels of Indonesian society. Everyone 

joins hands to participate in breaking the chain of transmission of Covid-19 so 

that everything can return to normal. Therefore, the researcher researched 

mapping the types of anxiety experienced by the community, especially in the 
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Cilacap district in the hope of becoming one of the references for the Cilacap 

district government's policy in dealing with the Covid-19 outbreak. This study 

examines the anxiety experienced by Cilacap residents during the pandemic using 

qualitative descriptive research. 

 

Keywords: worry, pandemi covid 19 
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A. PENDAHULUAN  

 

Sudah satu bulan lebih Indonesia mengalami masa pandemi Covid-

19.Berbagai upaya penanganan sedang dilakukan agar penyebarannya bisa 

terkendali dan tidak membabi buta.Tak terkecuali pemerintah daerah 

dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten Cilacap yang sudah melakukan 

berbagai upaya mulai dari menyiapkan rumah sakit  rujukan,  menyiapkan 

tenaga kesehatan, dan juga berbagai sosialisasi pentingnya menjaga jarak 

antar warga. Hal ini diakui atau tidak akan berpengaruh pada kondisi 

mental masyarakat Indonesia terutama warga Cilacap. 

WHO sendiri sebagai badan kesehatan dunia sudah memberikan 

definisi sehat yaitu sempurna baik fisik, mental maupun sosial.Sehingga 

langkah upaya penanganan Covid-19, idealnya tidak hanya melakukan 

penanganan pada kesehatan fisik saja melainkan mental dan sosial.Untuk 

itu, perlu pemetaan terhadap jenis kecemasan yang dialami  masyarakat  

saat  pandemi  covid-19 agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

pembuatan kebijakan penanganan covid-19 dikabupaten Cilacap.Dalam 

penelitian ini akan mendalami  4  jenis  kecemasan, yaitu kecemasan    

umum,    kecemasan    gangguan panic,   kecemasan   sosial   dan   

kecemasan obsessive.  

 

B. KAJIAN PUSTAKA 

 

1) Pengertian Kecemasan 

Pada dasarnya kecemasan adalah kondisi psikologis seseorang  

yang  penuh dengan rasa takut dan khawatir, dimana perasaan takut dan 

khawatir akan sesuatu hal yang belum pasti akan terjadi. Kecemasan 

berasal dari bahasa Latin (anxius) dan dari bahasa Jerman (anst), yaitu 

suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan efek negatif dan 

rangsangan fisiologis. 
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Definisi kecemasan menurut Freud (dalam Feist & Feist, 2012) 

menjelaskan bahwa  kecemasan  merupakan  situasi afektif yang dirasa 

tidak menyenangkan yang diikuti oleh sensasi fisik yang memperingatkan 

seseorang akan bahaya yang mengancam. Perasaan tidak menyenangkan 

ini biasanya samar-samar dan sulit dipastikan, tetapi selalu terasa. 

Menurut American   Psychological Association (APA), kecemasan 

merupakan keadaan emosi yang muncul saat individu sedang stress, dan 

ditandai oleh perasaan tegang, pikirang yang mebuat individu merasa  

khawatir  dan  disertai repon  fisik  (jantung  berdetak  kencang,  naiknya 

tekanan darah, dan lain sebagainya). 

Kecemasan adalah suatu keadaan tertentu (State anxiety), yaitu 

mengahadapi situasi yang tidak pasti dan tidak menentu terhadap 

kemampuannya dalam menghadapi  tes,  berupa  emosi  yang kurang 

menyenangkan yang dialami oleh individu  dan  bukan  kecemasan  sebagai 

sifat yang melekat pada kepribadiannya (M.NurGhufran   &   Rini   

Risnawita   S. 2012). Kecemasan merupakan perasaan takut yang bersifat 

lama pada sesuatu yang tidak jelas dan berhubungan dengan perasaan yang 

tidak menentu dan tidak bedaya.   Hal   senada   diungkapkan   oleh Lubis  

menyatakan  bahwa  kecemasan adalah takut akan kelemahan. Kecemasan 

meru   pakan  perasaan   yang   kita   alami ketika berpikir tentang sesuatu 

tidak menyenangkan yang akan terjadi (Sri Adi Widodo.dkk, 2017) 

Menurut Harlock kecemasan merupakan bentuk perasaan khawatir, 

gelisah dan perasaan-perasaan lain yang kurang menyenangkan.Kecemasan 

sering muncul  pada  individu  manakala berhadapan dengan situasi yang 

tidak menyenangkan.Pada tingkat kecemasan yang   sedang,   persepsi   

individu   lebih memfokuskan  hal  yang  penting  saat  itu saja dan 

mengesampingkan hal yang lainnya. Pada tingkat kecemasan yang 

berat/tinggi, persepsi individu menjadi turun,  hanya  memikirkan  hal  yang  

kecil saja dan mengabaikan yang lainnya, sehingga individu tidak dapat 

berfikir dengan tenang (Suratmi,dkk.2017). 
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2) Jenis – jenis kecemasan 

Sigmund Freud (dalam Feist & Feist, 2012), membagi kecemasan 

menjadi tiga jenis, yaitu : 

a. Kecemasan   Neurosis (neurotic anxiety), merupakan perasaan cemas 

akiba bahaya yang tidak diketahui. Perasaan itu sendiri berada pada 

ego, tetapi muncul dari dorongan id. 

b. Kecemasan   Realistis (realistic anxiety), kecemasan ini didefinisikan 

sebagai persaaan yang tidak menyenangkan   dan   idak   spesifik 

yang  mencakup  kemungkinan bahaya itu sendiri. 

c. Kecemasan Moral (moral anxiety), bermula dari konflik antara ego 

dan uperego. Ketika anak membangun superego biasanya di usia 

lima atau enam tahun mereka mengalami kecemasan yang tumbuh 

dari konflik antara     kebutuhan     realistis     dan perintah superego. 

Mengacu dari beberapa teori terkait kecemasan,  maka peneliti kenali 

beberapa jenis gangguan kecemasan dengan beberapa indikatornya, 

yaitu: 

a. Kecemasan umum, gemetar dan berkeringat dingin, otot tegang, 

pusing, mudah marah, sering buang air kecil, sulit tidur, dada 

berdebar- debar, mules. Mudah lelah, nafsu makan menurun, dan 

susah berkonsentrasi 

b. Kecemasan   gangguan    panik, gejalanya berupa jantung berdebar, 

berkeringat, nyeri dada, ketakutan, gemetar seperti tersendak atau 

seperti berasa diujung tanduk, detak jantung cepat, wajah pucat. 

c. Kecemasaan sosial, rasa takut atau cemas   yang   luar   biasa   

terhadap situasi  sosial  atau  berinteraksi dengan orang lain, baik 

sebelum, sesudah maupun sebelum dalam situasi tersebut. 

d. Kecemasan obsessiv,    ditandai dengan pikiran negatif sehingga 

membuat gelisah, takut dan khawatir dan     diperlukan     perilaku     

yang berulang untuk menghilangkannya 

3) Tingkat Kecemasan 

Semua orang pasti mengalami kecemasan pada derajat  

tertentu,Peplau mengidentifikasi 4 tingkatan kecemasan yaitu: 

a. Kecemasan Ringan 
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Kecemasan  ini  berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari.Kecemasan dapat memotivasi belajar menghasilkan 

pertumbuhan serta kreatifitas. Tanda dan gejala antara lain: persepsi 

danperhatian meningkat, waspada, sadar akan stimulus internal dan 

eksternal, mampu mengatasi masalah secara efektif serta terjadi 

kemampuan belajar. Perubahan fisiologi ditandai dengan gelisah, 

sulit tidur, hipersensitif  terhadap  suara,  tanda  vital dan pupil 

normal. 

b. Kecemasan Sedang 

Kecemasansedang memungkinkan seseorang memusatkan pada hal 

yang penting   dan   mengesampingkan   yang lain, sehingga individu 

mengalami perhatian yang selektif, namun dapat melakukan sesuatu 

yang lebih terarah. Respon fisiologi : sering nafas pendek, nadi dan 

tekanan darah naik, mulut kering,   gelisah,   konstipasi.   sedangkan 

respon kognitif yaitu lahan persepsi menyempit,  rangsangan  luar  

tidak mampu diterima, berfokus pada apa yang menjadi 

perhatiaannya. 

c. Kecemasan Berat 

Kecemasan berat sangat mempengaruhi  persepsi  individu, individu   

cenderung untuk memusatkan pada sesuatu  yang  terinci dan 

spesifik, serta tidak dapat berfikir tentang hal lain. Semua perilaku 

ditujukan untuk mengurangi  ketegangan.  Tanda  dan gejala dari 

kecemasan berat yaitu: persepsinya   sangat   kurang,   berfokus pada 

hal yang detail, rentang perhatian sangat  terbatas,  tidak  dapat 

berkonsentrasi atau menyelesaikan masalah, serta tidak dapat belajar 

secara efektif. Pada tingkatan ini individu mengalami sakit kepala, 

pusing, mual, gemetar, insomnia, palpitasi, takikardi, hiperventilasi, 

sering buang air kecil maupun besar, dan diare.Secara emosi individu 

mengalami ketakutan serta seluruh perhatian terfokus pada dirinya. 

d. Panik 

Pada tingkat panik dari kecemasan berhubungan dengan terperangah, 

ketakutan, dan teror. Karena mengalami kehilangan    kendali,     

individu     yang mengalami panik tidak dapat melakukan sesuatu 

walaupun dengan pengarahan. Panik  menyebabkan  peningkatan 

aktivitas motorik, menurunnya kemampuan berhubungan dengan 

orang lain, persepsi yang menyimpang, kehilangan pemikiran yang 

rasional. Kecemasan ini tidak sejalan dengan kehidupan, dan jika 

berlangsung lama dapat terjadi kelelahan yang sangat bahkan 

kematian.Tanda dan gejala daritingkat panik yaitu tidak dapat fokus 

pada suatu kejadian. 

 

4) Faktor-faktor Penyebab Kecemasan 
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Kecemasan sering kali berkembang selama jangka waktu dan 

sebagian besar tergantunga   pada   seluruh   pengalaman hidup 

seseorang.Peristiwaperistiwa atau situasi khusus dapat mempercepat 

munculnya serangan kecemasan.Menurut Savitri   Ramaiah   (2003)   

ada   beberapa faktor yang menunujukkan reaksi kecemasan, diantaranya 

yaitu : 

a) Lingkungan 

Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berfikir 

individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebabkan 

karena adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada     individu     

dengan     keluarga,  sahabat, ataupun dengan rekan kerja. Sehingga   

individu   tersebut   merasa tidak aman terhadap lingkungannya. 

b) Emosi yang ditekan 

Kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan 

keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personal ini, terutama 

jika dirinya menekan rasa marah atau frustasi   dalam   jangka   waktu   

yang sangat lama. 

c) Sebab-sebab fisik 

Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan 

timbulnya kecemasan.Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya 

kehamilan, semasa remaja dan sewaktu pulih dari suatu penyakit.Selama 

ditimpa  kondisi-kondisi  ini, perubahan-perubahan perasaan lazim 

muncul, dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. 

 

Zakiah Daradjat (Kholil Lur Rochman, 2010) mengemukakan beberapa 

penyebab dari kecemasan yaitu : 

a. Rasa cemas yang timbul akibat melihat adanya bahaya yang 

mengancam   dirinya.   Kecemasan ini lebih dekat  dengan rasa takut,  

karena   sumbernya   terlihat   jelas didalam pikiran 
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b. Cemas karena merasa berdosa atau bersalah, karena melakukan hal-

hal yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani. Kecemasan 

ini sering pula menyertai gejala-gejala gangguan mental, yang 

kadang- kadang terlihat dalam bentuk yang umum. 

c. Kecemasan  yang  berupa  penyakit dan terlihat dalam beberapa 

bentuk. Kecemasan ini disebabkan oleh hal yang tidak jelas dan tidak 

berhubungan dengan apapun yang terkadang disertai dengan perasaan 

takut yang mempengaruhi keseluruhan kepribadian penderitanya. 

Kecemasan hadir karena adanya suatu emosi yang berlebihan. Selain 

itu, keduanya mampu hadir karena lingkungan yang  menyertainya,  

baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun penyebabnya. 

 

Musfir  Az-Zahrani  (2005) menyebutkan faktor yang memepengaruhi 

adanya kecemasan yaitu : 

a. Lingkungan keluarga  

Keadaan rumah dengan kondisi yang penuh dengan pertengkaran atau 

penuh dengan kesalahpahaman serta adanya ketidakpedulian orangtua 

terhadap anak- anaknya, dapat menyebabkan ketidaknyamanan serta 

kecemasan pada anak saat berada didalam rumah 

b. Lingkungan Sosial 

Lingkungan   sosial   adalah   salah   satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kecemasan  individu.  Jika  individu tersebut  berada  

pada  lingkungan  yang tidak baik, dan individu tersebut 

menimbulkan suatu perilaku yang buruk, maka akan menimbulkan 

adanya berbagai penilaian buruk dimata masyarakat. Sehingga dapat 

menyebabkan munculnya kecemasan. 

 

Kecemasan timbul karena adanya ancaman atau bahaya yang tidak nyata 

dan sewaktu-waktu terjadi pada diri individu serta adanya penolakan dari 

masyarakat menyebabkan  kecemasan  berada  di lingkungan yang baru 
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dihadapi (Patotisuro Lumban Gaol, 2004). Sedangkan Page (Elina 

Raharisti Rufaidah, 2009) menyatakan bahwa faktor-faktor yang  

mempengaruhi kecemasan adalah : 

a. Faktor fisik, kelemahan  fisik  dapat  melemahkan kondisi mental 

individu sehingga memudahkan timbulnya kecemasan. 

b. Trauma atau konflik, munculnya gejala kecemasan sangat 

bergantung pada kondisi individu, dalam arti bahwa pengalaman- 

pengalaman emosional atau konflik mental yang terjadi pada 

individu akan memudahkan timbulnya gejala-gejala kecemasan. 

c. Lingkungan awal yang tidak baik. 

 

Lingkungan adalah faktor-faktor utama yang dapat mempengaruhi 

kecemasan individu, jika faktor tersebut kurang baik maka akan 

menghalangi pembentukan kepribadian sehingga muncul gejala-gejala 

kecemasan. 

5) Aspek-Aspek Kecemasan 

 

Gail W. Stuart (dalam Annisa & Ifdil 2016) mengelompokkan kecemasan 

(anxiety) dalam respon perilaku, kognitif, dan afektif, diantaranya. 

1. Perilaku : 1) gelisah, 2) ketegangan fisik, 3) tremor, 4) reaksi terkejut, 

5) bicara cepat, 6)kurang koordinasi, 7) cenderung mengalami cedera, 

8) menarik diri dari hubungan interpersonal, 9)inhibisi, 10) melarikan 

diri dari masalah, 11) menghindar, 12) hiperventilasi, dan 13) sangat 

waspada.  

2. Kognitif : 1)  perhatian terganggu, 2) konsentrasi buruk, 3) pelupa, 4) 

salah dalammemberikan penilaian, 5) preokupasi, 6) hambatan berpikir, 

7) lapang persepsi menurun, 8) kreativitasmenurun, 9) produktivitas 

menurun, 10) bingung, 11) sangat waspada,      12)      keasadaran      

diri, 13)kehilangan objektivitas, 14) takut kehilangan kendali, 15) takut 

pada gambaran visual, 16) takut cederaatau kematian,   17)   kilas   

balik,   dan   18) mimpi buruk. 

3. Afektif :    1)    mudah terganggu, 2) tidak sabar, 3) gelisah, 4) tegang,  

5)  gugup,  6)  ketakutan, waspada, 8) kengerian, 9) kekhawatiran, 10) 

kecemasan, 11) mati rasa, 12) rasa bersalah, dan 13) malu. 

 

Kemudian Shah (dalam M. Nur Ghufron & Rini Risnawita, S, 2014: 144) 

membagi kecemasan menjadi tigaaspek, yaitu. 
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1. Aspek   fisik,   seperti   pusing,   sakit kepala, tangan mengeluarkan 

keringat, menimbulkan rasa mual padaperut, mulut kering, grogi, dan 

lain-lain. 

2. Aspek  emosional,  seperti timbulnya  rasa panik dan rasa takut. 

3. Aspek mental atau kognitif, timbulnya gangguan terhadap perhatian dan 

memori, rasa khawatir,ketidakteraturan dalam berpikir, dan bingung. 

 

6) Indikator Kecemasan 

 

Scully menyebutkan bahwa :“A subjectively state og anxiety may be 

obvious, omit may be masked by psysical or other psychological 

complaints”. Keadaan    subyektif    suatu    kecemasan  mungkin jelas 

nyata, atau mungkin disembunyikan oleh fisik atau keluhan psikologis 

lain. Scully ( dalam Andrianto, 2009). 

Scully mengatakan gejala dan tanda kecemasan itu terbagi menjadi 

tiga, diantaranya : 

Aspek Indikator 

Aspek   

Psikologis    

a. Apprehenson(keprihatinan/kecemasan pada masa depan 

) 

b. Keraguan  ketakutan  dan  antisipasi kemalangan 

c. Perasaan panik 

d. Hipervigilan  (kecenderungan   untuk bereaksi 

berlebihan terhadap stress yang tidak begitu berat) 

e. Lekas marah  

f. Lelah 

g. Insomnia ( susah tidur) 

h. Kecenderungn   mengalami  kecelakaan (kurang focus 

pada saat berkendara) 

i. Derealisasi  (  dunia  tampak  aneh  )dan depersonalisasi 

( merasa dirinya sendir tidak nyata ) 

j. Sukar fokus ( memusatkan pikiran ) 

Aspek 

Somatis 

a. Sakit kepala 

b. Usin dan berkunang-kunang 

c. Dada sesak dan jantung berdegup kencang 

d. Diare dan gangguang perut  

e. Sering buang air kecil 

f. Perubahan tensi darah dan gelisah  

g. Nafas pendek 

h. Paresthesias (perasaan – perasaan kulit  yang abnormal 

seperti gatal, menusu dan rasa terbakar) 
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Asepek  

fisik   

a. Diaphoresis (banyak memproduksi keringat ) 

b. Kullit dingin dan lembab 

c. Urat  nadi cepat  dan  arrhythmias  (irama tidak teratur) 

d. Muka pucat dan merah 

e. Hyperreflexia ( refleksi yang berlebihan) 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa indikator kecemasan 

meliputi kecemasan umum, kecemasan gangguan panik, kecemasan sosial, 

dan kecemasan obsessive, sedangkan gejala dan tanda kecemasan itu 

terbagi menjadi tiga jenis, diantaranya  aspek  psikologis,  aspek  somatis 

dan aspek fisik. 

 

 

C. METODE PENELITIAN  

 

Dalam  penelitian  ini,  metode  yang digunakan   adalah   

penelitian   deskriptif  dengan pendekatan kuantitatif. Tujuannya adalah 

untuk mengungkapkan realitas apa adanya.  Menurut  Furchan  (2004) 

penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan    fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada 

saat ini atau saat yang lampau. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian deskriptif kuantitatif ini, untuk melihat, meninjau dan 

menggambarkan dengan angka  tentang  objek  yang  diteliti seperti apa   

adanya   dan   menarik   kesimpulan tentang hal tersebut sesuai fenomena 

yang tampak pada saat penelitian dilakukan. 

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah jenis-jenis kecemasan 

dalam menghadapi pandemic Covid-19 dan subjeknya adalah masyarakat 

Cilacap. Penelitian   dilakukan   kepada   responden dari semua kecamatan 

diwilayah Cilacap. Pengambilan sampel menggunakan teknik proportional 

simple random sampling, dimana sampel diambil secara acak dengan 

mempertimbangkan proporsi sampel tiap kecamatan  pada  masyarakat  

Cilacap dengan status mental yang stabil dan bersedia bergabung dalam 

penelitian sebagai sampel. Penelitian ini berlangsung mulai  dari  periode  
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13  sampai  18  April 2020. Penelitian ini menggunakan 626 sampel 

menggunakan kuesioner online untuk mengetahui gangguan kecemasan 

yang dialami saat menghadapi pamdemi Covid-19.  Instrumen  yang  

digunakan dalam penelitian ini adalah angket Kecemasan Covid-19. Untuk 

mengetahui skor angket denganmemasukkan data-data angket yang telah 

diperoleh kemudian menjumlahkanmasing-masing  jawaban yang 

diberikan responden dalam angketpenelitian lalu dibagi tiga puluh enam 

dan dikali seribu. 

 

D. KESIMPLAN 

Pada penelitian ini didapatkan 2% masyarakat cilacap mengalami 

kecemasan umum, 12% kecemasan panik, 7% kecemasan  sosial, 16% 

kecemasan obsessiv, 1% kecemasan umum disertai dengan kecemasan 

panik, 1% kecemasan umum disertai kecemasan sosial, 0% kecemasan 

umum disertai kecemasan obsessiv, 3% kecemasan panik  disertai  

kecemasan  sosial,  5% kecemasan panik disertai kecemasan obsesiv, 7% 

kecemasan sosial disertai obsessiv, 1% kecemasan umum disertai dengan 

kecemasan Panik dan kecamasan Sosial, 0% kecemasan umum disertai 

kecemasan panik disertai kecemasan obsessiv, 4% kecemasan umum 

disertai kecemasan sosial dan obsessiv, 17% kecemasan  panik  disertai  

kecemasan  sosial dan kecemasan obsessiv, dan terakhir yaitu tertinggi 

dengan presentase 18% kecemasan umum disertai dengan kecemasan 

panik, kecemasan sosial dan kecemasan obsessiv. Adapun dari jenis 

kelamin yang dijadikan sample sebanyak 31% laki-laki dan 69% 

perempuan.  Sedangkan  dari segi umur  yang mengalami kecemasan 0% 

5-9 Th, 2% 10-14 Th, 27% 15-19 Th, 34% 20-24 Th, 11% 25-29 Th, 8% 

30-34 Th, 6% 35-39 Th, 5% 40-44 Th, 4 % 45-49 Th, 3% 50-54 Th, 1% 

55-59 Th, 1% 60-64 Th, 0% 65-69 Th. Sedangkan dari segi pendidikan 

terakhir yang mengalami kecemasan 1% MI/SD, 6% MTs/SMP/Setara, 

58% MA/SMA/SMK/Setara, 4% D3, 24% S1, 7% S2, 0% S3. 
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