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“Jantung berdebar-debar, rasanya tak menentu…”  
 

 
 
Waduh, ini bukan jatuh cinta ya teman-teman! Disini kita akan 
membahas mengenai sesuatu yang bikin kalian khawatir dan 
deg-degan. Apakah itu?  
 
Ya! Jawabannya adalah rasa cemas atau 
kecemasan ya! 
 
Apa sih yang dimaksud dengan kecemasan?  
 

 
 
Kecemasan adalah kondisi emosional yang tidak 
menyenangkan, berupa respon-respon psikofisiologis sebagai 
antisipasi bahaya yang tidak nyata                         atau khayalan 
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yang disebabkan oleh konflik 
intrapsikis yang tidak disadari oleh 
individu secara langsung (Hjelle & 
Ziegler, 1992). 
Rasa cemas memang biasa dihadapi 
semua orang.  Namun, rasa cemas 
disebut gangguan psikologis ketika 
rasa cemas menghalangi seseorang 
untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalani kegiatan 
produktif. 
 

Yuk kita cari tahu jenis-jenis kecemasan. 
 
Menurut Spielberger (1966) ada dua jenis 
kecemasan yaitu Trait Anxiety dan State 

anxiety. 
 
Trait Anxiety itu apa? Trait Anxiety adalah kecemasan yang 
menetap pada diri seseorang dan merupakan pembeda antara 
satu individu dengan individu lainnya. Kecemasan ini sudah 
terintegrasi dalam kepribadian sehingga seseorang yang 
memiliki kecemasan ini lebih mudah merasa cemas bila 
menghadapi suatu situasi. 
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State anxiety itu apa? State anxiety adalah gejala kecemasan 
yang timbul apabila seseorang dihadapkan pada situasi yang 
dirasakan mengancam, berlangsung sementara dan ditandai 
dengan perasaan subyektif akan tekanan-tekanan tertentu, 
kegugupan dan aktifnya susunan syaraf pusat.  
 
Kenapa ya seseorang bisa mengalami 
kecemasan?? 
 
Menurut Johnston (1971) kalian merasa cemas 
bila kalian mengalami parasaam kecewa, 
perasasan ketidakpuasan, perasaan tidak aman atau adanya 
permusuhan dengan orang lain.  
 
Kecemasan juga bisa terjadi akibat adanya konflik batin dalam 
diri kalian (Davidoff, 1988). 
 

 
 
Kecemasan dapat dikatakan sebagai pengalaman subyektif 
karena setiap individu memiliki persepsi sendiri apa yang 
disebut dengan situasi yang dapat menimbulkan kecemasan 
(Spielberger & Reheiser, 2009).  
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Misalnya saja ketika individu berada di 
tempat yang baru, mungkin ada 
individu yang merasa biasa saja atau 
malah bergairah ingin menjelajah 
tempat yang baru,  namun ada juga 
individu yang merasa cemas karena, 
individu dapat mempersepsinya 
sebagai situasi yang mengancam. 

 

 
 
Nah sudah tau kan kenapa sih seseorang bisa mengalami 
cemas atau kecemasan, maka dari itu sebisa mungkin hindari 
penyebab-penyebab kecemasan yang sudah disampaikan d 
iatas yaa. 
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Apa gejala dari kecemasan pada seseorang yaa? 
 
Menurut Tirtojiwo (2012) dan Hawari D. (2001) Jika seseorang 
mengalami kecemasan maka akan muncul gejala-gejala fisik 
seperti: 
 

 jari tangan yang dingin,  

 keringat dingin,  

 kepala mudah pusing,  

 nafsu makan berkurang,  

 adanya mual dan diare,  

 gangguan tidur,  

 dada terasa sesak,  

 disfungsi genitourinaria  

 memicu iritabilitas kardiovaskuler.  
 
Selain gejala-gejala fisik yang sudah disebutkan, seseorang 
juga dapat mengalami gejala psikologis seperti: 
 

 ketakutan akan ditimpa bahaya,  

 tidak dapat fokus,  

 perasaan tidak aman,  

 memiliki pikiran untuk lari dari kenyataan, 

 kehilangan motivasi dan minat,  

 menjadi lebih sensitif,  

 mudah gelisah,  

 sering muncul perasaan keraguan  

 ketakutan yang sangat mengganggu  

 individu akan sering memeriksa segala sesuatu yang telah 
dilakukan. 
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