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ABSTRAK 

Covid-19 atau Corona virus desease 2019 sebagai pandemi global ditinjau dari tingkat 

penyebaran yang sangat cepat dan menyeluruh di seluruh dunia sehingga perlu adanya 

physical distancing yang perlu dipatuhi, hal tersebut yang membuat mahasiswa dituntut 

untuk belajar daring hal ini membuat mahasiswa mengalami kesulitan yang menimbulkan 

perasaan cemas. Cemas yang terjadi menyebabkan mahasiswa kehilangan motivasi 

mengerjakan skripsi. Salah satu intervensi yang dilakukan yaitu non farmakologi seperti 

Virtual Reality. Virtual Reality adalah teknologi yang dikembangkan untuk membuat 

seseorang merasa rileks dan nyaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 

Virtual Reality Terhadap Tingkat Kecemasan Mahasiswa Dalam Menghadapi Tugas 

Akhir Di Masa Pandemi Covid-19. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dengan rancangan penelitian yang 

digunakan adalah Quasy experiment dengan pendekatan pre test and post test without 

control group design. Teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan non probability 

sampling dengan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

dilakukan secara selektif dengan cara mempertimbangkan kriteria inklusi dan eksklusi 

dan didapatkan jumlah responden 47. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner 

DASS 42.  

Analisa data menggunakan uji dengan Wilcoxon dan didapatkan hasil nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) = 0,000 sehingga p value < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima sehingga ada 

pengaruh yang signifikan Virtual Reality terhadap tingkat kecemasan mahasiswa dalam 

menghadapi tugas akhir di masa pandemi covid-19. 
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ABSTRACT 

 

Covid-19 or Coronavirus disease 2019 is a global pandemic in terms of its rapid and 

comprehensive spread throughout the world. Therefore, it is necessary to comply with 

physical distancing. Its conditions lead students to study online. Learning situations 

address students' difficulties and create anxiety. This anxiety effects on students' 

motivation to conduct a thesis. One of the non-pharmacological interventions that can be 

applied is Virtual Reality. Virtual Reality is a developed technology to relax and comfort 

a person. This study aimed to ascertain the effect of Virtual Reality on students' anxiety 

levels in facing the final project during the Covid-19 pandemic. 

This research used the quantitative quasi-experimental research method with pre- and 

post-test without control group design.  Non-probability sampling with purposive 

sampling was applied to determine its samples, which consisted of 47 respondents. The 

selected sampling technique considered the inclusion and exclusion criteria. The research 

instrument adopted the DASS 42 questionnaire. 

The analysis of the Wilcoxon test data obtained the Asymp value. Sig. (2-tailed) = 0.000 

and p-value <0.05. Therefore, Ho was rejected and Ha was accepted. There was a 

significant effect of Virtual Reality on students' anxiety levels in facing the final project 

during the Covid-19 pandemic. 
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PENDAHULUAN 

World Health Organization 

(WHO) menetapkan Covid-19 atau 

Corona virus desease 2019 sebagai 

pandemi global ditinjau dari tingkat 

penyebaran yang sangat cepat dan 

menyeluruh di seluruh dunia. World 

Health Organization (WHO) (2020) 

mencatat pada Senin 22 Juni 2020 

sebanyak 9,044,544 terinfeksi Covid-19 

dan diperkirakan akan semakin 

bertambah. Dengan berbagai upaya 

pencegahan dan perlambatan 

penyebaran virus telah dilakukan, salah 

satunya dengan social distancing hingga 

physical distancing yang wajib dipatuhi 

oleh semua kalangan masyarakat (WHO, 

2020). 

Physical distancing atau menjaga 

jarak bertujuan untuk melindungi 

kondisi fisik semua orang, sehingga 

upaya ini mulai diberlakukan di segala 

sektor, termasuk sektor pendidikan. 

Social distancing berdampak pada 

perubahan metode pembelajaran yaitu 

secara daring (WHO, 2020). 

Belajar secara daring tentu bukan 

hal yang mudah bagi siswa khususnya 

pada mahasiswa dalam menghadapi 

tugas akhir (Gillent-Swan, 2017). 

Pembelajaran jarak jauh memiliki 

kekurangan seperti, jaringan internet 

stabil, lingkungan tidak kondusif, serta 

beban tugas yang lebih bertambah dari 

sebelumnya, serta adanya perbedaan 

persepsi dalam menerima masukan atau 



informasi merupakan faktor yang 

menimbulkan kecemasan pada 

mahasiswa (NurCita, 2020). Skripsi 

merupakan persyaratan untuk 

mendapatkan gelar sarjana (S1) di setiap 

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun 

Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang 

berada di Indonesia (Andarini & Fatma, 

2013). 

Mahasiswa yang mengalami 

kesulitan dalam pengerjaan karya tulis 

ilmiah tersebut seperti menemukan dan 

merumuskan masalah, mencari judul 

yang tepat, sistematika proposal dan 

skripsi, kesulitan untuk mencari 

literatur, serta kesulitan dengan standar 

tata tulis ilmiah, dana dan waktu yang 

terbatas dalam pengerjaan karya tulis 

ilmiah (Kusumawardhani, 2020). 

Kesulitan-kesulitan ini merupakan 

faktor yang dapat menimbulkan 

mahasiswa menjadi cemas sehingga 

mahasiswa kehilangan motivasi 

mengerjakan skripsi dan sangat 

merugikan mahasiswa karena skripsi 

menentukan dalam pencapaian gelar 

apabila usaha dan kerja keras yang telah 

dilakukan bertahun-tahun sebelumnya 

akan menjadi sia-sia jika mahasiswa 

gagal dalam menyelesaikan skripsi 

(Fadillah, 2013). 

Menurut WHO (2017) diwilayah 

asia tengara terdapat 264 juta kasus 

kecemasan (23%). Berdasarkan Data 

Riskesdas 2018 menyatakan bahwa 

prevalensi nasional gangguan 

kecemasan yang dialami oleh remaja di 

Indonesia berusia diatas 15 tahun sekitar 

37 ribu penduduk dengan prevalensi 

ganguan kecemasan tercatat sebanyak 

4,7 %. Di Kota Surakarta tahun 2012 

menyebutkan bahwa terdapat 8052 

orang yang menderita gangguan psikosis 

sedangkan pada tahun 2013 terdapat 

9835 orang yang menderita psikosis 

(Dinkes, 2012). 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Mujiyah (dalam Akbar, 

2013), diperoleh hasil bahwa kendala 

yang sering dihadapi mahasiswa dalam 

menulis tugas akhir skripsi adalah 

meliputi: bingung dalam 

mengembangkan teori (3,3%), 

kurangnya pengetahuan penulis (10%), 

kesulitan menyusun pembahasan (10%), 

kesulitan menguraikan hasil penelitian 

(13,3%), kesulitan menentukan judul 

(13,3%). Persepsi misalnya: takut 

bertemu dengan dosen pembimbing 

(6,7%), malas (40 %), motivasi rendah 

(26,7%), dosen terlalu sibuk (13,3%), 

dosen pembimbing sulit ditemui(36,7%), 

minimnya waktu bimbingan (23,3%), 

kurang jelas memberikan bimbingan 

(26,7%), kurang koordinasi dan 

kesamaan persepsi antara pembimbing I 

dan pembimbing II (23,3%), kurangnya 

sumber referensi (53,3%), referensi yang 



ada merupakan buku-buku edisi lama 

(6,7%). 

Kecemasan adalah suatu respon 

emosional seseorang dimana mereka 

merasa takut pada sumber ancaman yang 

belum jelas dan tidak teridentifikasi 

(Solehati dan Kosasih, 2015). 

Kecemasan dapat diatasi dengan terapi 

non farmakologi antara lain 

menggunakan teknik distraksi, relaksasi 

nafas dalam, masas pungung dan 

sebagainya (Maryunani, 2014, hlm.21). 

Distraksi visual merupakan 

pengalihan perhatian menggunakan 

panca indera penglihatan meliputi 

melihat pemandangan, melihat 

pertandingan serta menonton TV 

(Zakiyah, 2015). Pemandangan 

membantu memulihkan respon saraf 

otonom saat diukur dengan 

electrocardiogram, komponen 

pemandangan juga berkaitan dengan 

dampak warna bagi kondisi fisiologis 

dan psikologis manusia, warna hijau 

memberikan dampak positif pada respon 

saraf otonom, warna biru memberikan 

dampak pada peningkatan relaksasi 

(Van den Berg et al, 2015). 

Menurut Kozier B. (2010) 

Distraksi visual atau penglihatan adalah 

pengalihan perhatian yang diarahkan ke 

dalam tindakan-tindakan visual atau 

pengamatan. Dalam terapi distraksi 

visual ini peneliti menggunakan media 

tambahan yaitu dengan menggunakan 

media virtual reality. 

Virtual reality (VR) merupakan 

salah satu teknologi canggih yang 

memungkinkan seseorang dibawa ke 

dalam dunia maya. Pengguna terlibat 

dalam pengalaman teknologi immersive 

melalui kombinasi teknologi meliputi 

headmounted display, headphones, 

joysstick atau perangkat lain untuk 

manipulasi lingkungan virtual. Sistem 

ini mengikuti gerakan kepala si 

pengguna dan memberikan mereka ilusi 

yang benar-benar dikelilingi oleh dunia 

maya. Stimulus multimodal (visual, 

auditori, taktil dan penciuman) yang 

diberikan selama penggunaan VR 

berkontribusi pada rasa sebenarnya. 

Kehadiran/ perendaman di dunia maya 

membuat pengalaman VR berbeda dari 

menonton televisi atau film secara pasif, 

atau bermain video game genggam 2D. 

Berbagai sistem VR telah dikembangkan 

mulai level terendah sampai high-tech 

system (Jebara et al, 2014). 

Teknologi virtual reality (VR) tak 

hanya digunakan untuk menikmati 

game. Teknologi ini dikembangkan 

untuk mengurangi rasa sakit pada 

pasien. Peneliti Inggris ingin melihat 

apakah virtual reality (VR) mampu 

meringankan rasa sakit pasien. Efek 

analgesik nonfarmakologi ini bekerja 

saat pasien menggunakan virtual reality 



(VR). Jadi bisa disimpulkan pada saat 

stimulasi nyeri terjadi (membuat 

gerbang terbuka), stimulasi pada serabut 

saraf besar dapat menghambat nyeri 

karena menyebabkan gerbang tertutup. 

(Kenji et al., 2012) 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh virtual reality 

terhadap tingkat kecemasan mahasiswa 

dalam menghadapi tugas akhir di masa 

pandemi covid-19.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan di wilayah 

kampus Universitas Kusuma Husada 

Surakarta pada bulan Agustus 2020. 

Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kuantitatif, dengan rancangan 

penelitian yang digunakan adalah Quasy 

experiment dengan pendekatan pre test 

and post test without control group 

design. Teknik pengumpulan data 

menggunakan lembar kuesioner.  

Kuesioner yang digunakan adalah 

DASS 42 terdiri dari 42 pertanyaan, 

yang mencakup tiga subvariabel 

diantaranya: fisik, emosi/ psikologis, 

dan perilaku. DASS 42 terdiri dari tiga 

skala yang didesain untuk mengukur 3 

jenis keadaan emosional, yaitu depresi, 

kecemasan, dan stres pada seseorang.  

Hasil dari pengukuran skala kecemasan 

DASS 42 yaitu skor 0-7 kecemasan 

normal, 8-9 kecemasan ringan, 10-14 

kecemasan sedang, dan 15-19 

kecemasan yang berat, dan nilai lebih 

dari 20 menunjukkan kecemasan yang 

sangat berat (Lovibond).  

Pada penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data purposive 

sampling yang didasarkan pada suatu 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh 

peneliti, peneliti menggunakan 47 

responden. Teknik analisis 

menggunakan software IBM SPSS 

Statistics versi 16.01 for Windows. Uji 

analisa karena terdiri dari 2 kelompok 

berpasangan  tidak normal maka uji 

yang digunakan adalah dengan uji 

Wilcoxon. Uji Wilcoxon digunakan 

untuk menguji hipotesis dua sampel 

yang berkomparasi bila datanya 

berbentuk ordinal atau sering disebut 

data kategorik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PENELITIAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan terhadap 47 responden dengan  

Virtual Reality dengan durasi 1x 5-10  

menit  didapatkan hasil sebagai berikut:  

Analisa univariat 

Tabel 1.1 Distribusi Responden 

Berdasarkan umur. 

Berdasarkan Tabel 1.1 Hasil 

analisa penelitian yang dilakukan 

peneliti kepada 47 responden di 

Usia 

(Tahun) 

Freku

ensi 
Mean Median 

Std. 

Deviasi 

21-24 47 22,09 22,00 0,686 



dapatkan hasil bahwa umur 48-59 tahun 

dengan frekuensi 16 responden (40%). 

Hal ini sejalan dengan penelitian Ayu & 

Retno, 2015 yang menyatakan tahap 

mahasisiswa adalah tahap dimana terjadi 

perubahan transisi baik secara fisik, 

intelektual maupun peran sosial dari 

masa remaja menuju dewasa sehingga 

memerlukan adaptasi. Selain itu, 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

Subandi (2014) dalam Kusumawardhani 

(2020) usia >15 tahun paling banyak 

mengalami gangguan emosional seperti 

cemas akibat dari kidakmampuan 

seseorang mengenali realita atau 

berhubungan dengan oranglain serta 

perilaku yang tepat. 

Tabel 1.2 Distribusi responden 

berdasarkan jenis kelamin 

Jenis 

kelamin 
Frekuensi 

Persen 

(%) 

Laki - laki 21 44,7 

Perempuan 26 55,3 

Total 47 100 

Berdasarkan Tabel 1.2 Distribusi 

responden berdasarkan jenis kelamin 

pada penelitian ini paling banyak 

perempuan sebanyak 26 responden (53,3 

%). Hal ini sejalan dengan penelitian 

Hastuti (2015) mengatakan bahwa 

paling banyak berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 14 responden 

(77,8%). Hal ini dikarenakan  

perempuan mempunyai tingkat 

kecemasan lebih tinggi karena stress 

dapat menstimulasi hormone epineprin 

yang membuat efek dalam glikolisis di 

hati meningkatkan hormone adrenalin 

sehingga timbul perasaan cemas. 

Penelitian lain yang mendukung 

NurCita (2020) mengatakan bahwa 

sebanyak 80 responden (80%) 

dikarenakan perempuan cenderung 

merespon sesuatu secara negative, 

sehingga menyebabkan seseorang akan 

mengalami kesulitan baik secara fisik 

maupun psikis. Hal ini sejalan dengan 

yang dilakukan peneliti bahwa 

perempuan merespon sesuatu secara 

berlebihan menimbulkan perasaan 

cemas. 

Tabel 1.3 Distribusi responden 

berdasarkan perkembangan skripsi 

Berdasarkan Tabel 1.3 Distribusi 

responden berdasarkan perkembangan 

skripsi pada penelitian ini paling banyak 

bab 3 yaitu sebanyak 21 responden (44,7 

%). Hal ini dipengaruhi oleh perubahan 

judul dan perubahan metodologi sampel 

sehingga membuat mahasiswa 

mengalami gangguan psikologi seperti 

cemas. 

Perkembangan 

skripsi 
Frekuensi 

Persen 

(%) 

BAB 3 21 44,7 

BAB 4 11 23,4 

BAB 5 9 19,1 

BAB 6 6 12,8 

Total 47 100 



Tabel 1.4 Distribusi tingkat kecemasan 

sebelum dilakukan virtual reality 

Tingkat 

kecemasan 
Frekuensi 

Persen 

(%) 

Ringan 14 29,8 

Sedang 33 70,2 

Total 47 100 

Berdasarkan Tabel 1.4 tingkat 

kecemasan yang dialami mahasiswa 

dalam menghadapi tugas akhir sebelum 

diberikan tindakan virtual reality paling 

banyak berada pada tingkat kecemasan 

sedang dengan frekuensi 33 responden 

(70,2 %). Frekuensi yang terendah pada 

tingkat kecemasan ringan dengan 14 

responden (29,8 %). Hal ini sejalan 

dengan penelitian Riska (2019) yang 

mengaktakan bahwa  ada 23 reponden 

yang mengalami kecemasan sebelum 

dilakukan VR hal ini dikarenakan 

adanya persepsi negative dari seseorang 

(Riska, 2019). Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Atika (2018) 

mengatakan 51% responden mengalami 

cemas dikarenakan ketakutan akan 

sesuatu yang akan terjadi seperti 

ketakutan tidak bisa menyelesaikan 

skripsi, konflik dengan dosen, 

keterbatasan dalam berkomunikasi 

secara langsung. 

 Berdasarkan penjabaran diatas  

bahwa kecemasan dapat terjadi karena 

faktor internal yaitu aktivitas yang 

berlebih oleh mahasiswa tingkat akhir 

dan faktor eksternal seperti ketentuan 

akademik, lamanya proses birokrasi, dan 

keterbatasan referensi dapat 

menyebabkan gangguan kecemasan 

(Kusumawardhani, 2020). 

Tabel 1.5 Distribusi tingkat kecemasan 

sesudah dilakukan virtual reality 

Tingkat 

kecemasan 
Frekuensi 

Persen 

(%) 

Normal  13 27,7 

Ringan  30 63,8 

Sedang  4 8,5 

Total  47 100 

Berdasarkan Tabel 1.5 tingkat 

kecemasan yang dialami mahasiswa 

dalam menghadapi tugas akhir sesudah 

diberikan tindakan virtual reality paling 

banyak berada pada tingkat kecemasan 

ringan dengan frekuensi 30 responden 

(63,2 %). Hal ini sejalan dengan 

penelitian Pratiwi (2019) mengatakan 

bahwa 14 responden mengalami 

penurunan tingkat cemas setelah 

dilakukan virtual reality, hal ini 

dikarenakan adaya pengalihan pikiran 

dari pemberian virtual reality relaksasi 

menggunakan pemandangan alam yang 

tenang yang membuat kecemasan 

berkurang. 

Penelitian lain yang mendukung 

Riska (2019) mengatakan bahwa seelah 

diberikan virtual reality mengalami 

penurunan menjadi 18 responden yang 

mengalami cemas, hal ini dikarenakan 

teknik koping untuk mengubah substansi 



negative menjadi positive sehingga 

membuat sesuatu menjadi tidak 

mengancam selain itu virtual reality 

juga menjadi salah satu pengalihan 

pikiran atau Guided Imagery yang 

membuat seseorang lebih merasa 

nyaman. 

Berasarkan penjabaran diatas 

dapat disimpulkan Atika (2018) 

mengatakan 20,48% responden 

mengalami penurunan kecemasan 

setelah pemberian  virtual reality yang 

membuat seseorang akan mengalihkan 

perhatian yang tidak menyenangkan ke 

stimulus lain sehingga seseorang 

menjadi tenang. 

Tabel 1.6 Pengaruh virtual reality 

terhadap tingkat kesemasan mahasiswa 

dalam menghadapi tugas akhir 

Intervensi 

Virtual 

Reality 

Mean 
Std. 

Deviasi 

P – 

value 

Sebelum 10,79 2.064 
.000 

Sesudah 8,11 1.371 

    

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

 

Berdasarkan Tabel 1.6 

menunjukan bahwa Uji Wilcoxon 

menghasilkan nilai Asymp. Sig. (2-

tailed) = 0,000 sehingga p value < 0,05 

maka Ho ditolak dan Ha diterima 

sehingga ada pengaruh yang signifikan 

Virtual Reality terhadap tingkat 

kecemasan mahasiswa dalam 

menghadapi tugas akhir di masa 

pandemi covid-19. 

Virtual reality telah 

diaplikasikan dan dikembangkan 

dalam dunia medis. Terapi ini dapat 

meredakan gejala psikologis yang 

terjadi pada individu adalah virtual 

reality (Riska dkk, 2019). Secara 

fisiologis ketika mendapat rangsangan 

normal (somatosensori), sinyal 

rangsangan melewati serabut saraf 

besar dan dihambat oleh inhibitor sel 

agar tidak melewati gerbang projection 

sel, sehingga tidak menimbulkan 

persepsi cemas, sedangkan apabila 

mendapat rangsangan cemas 

(nociception), sinyal rangsangan 

melawati serabut saraf besar dan kecil 

yang menyebabkan inhibitor sel 

menjadi tidak aktif sehingga gerbang 

projection sel terbuka dan 

menyebabkan persepsi rasa cemas di 

otak. Beberapa faktor yang 

menyebabkan gerbang projection sel 

terbuka antara lain nyeri, kecemasan, 

cidera dan depresi, sedangkan faktor 

yang menyebabkan gerbang menutup 

meliputi pemberian obat analgesik dan 

distraksi visual.  Hal ini yang membuat 

rasa cemas berkurang.  

Berdasarkan penjabaran diatas, 

virtual reality yang dilakukan peneliti 

terhadap tingkat kecemasan mahasiswa 

dalam menghadapi tugas akhir terbukti 



efektif dengan nilai p value 0,000 

(<0,05). Hal ini sejalan dengan 

penelitian lain yang menyebutkan 

bahwa virtual reality terbukti efektif 

untuk mengatasi masalah psikologik, 

seperti yang telah dilakukan oleh Riska 

(2019) bahwa Ada Pengaruh Virtual 

Reality Dalam Menurunkan 

Kecemasan Menghadapi Persalinan 

Pada Primigravida (p<0.05), Pratiwi 

dkk (2019) membuktikan adanya 

Manajemen Mengurangi Kecemasan 

Dan Nyeri Dalam Persalinan Dengan 

Menggunakan Virtual Reality : A 

Review,. 

KESIMPULAN  

1. Karakteristik responden pada 

penelitian ini yaitu sebanyak 47 

responden mahasiswa dalam 

menghadapi tugas akhir dengan 

rentang usia antara 21 - 24 tahun 

dengan nilai Mean 22,09 dan 

Median 22. 

2. Karakteristik reponden pada 

penelitian ini adalah jenis kelamin 

dimana yang paling banyak yaitu 

perempuan dengan frekuensi 26 

responden (53,3%). 

3. Karakteristik reponden pada 

penelitian ini adalah perkembangan 

skripsi dimana yang paling banyak 

yaitu bab 3 dengan frekuensi 21 

responden (44,7%). 

4. Tingkat kecemasan sebelum 

diberikan tindakan virtual reality 

pada mahasiswa dalam menghadapi 

tugas akhir paling banyak berada 

pada tingkat kecemasan sedang 

dengan frekuensi 33 responden 

(70,2 %). Frekuensi yang terendah 

pada tingkat kecemasan ringan 

dengan 14 responden (29,8 %) 

5. Tingkat kecemasan sesusah 

diberikan tindakan virtual reality 

pada mahasiswa dalam menghadapi 

tugas akhir paling banyak berada 

pada tingkat kecemasan ringan 

dengan frekuensi 30 responden 

(63,2 %). Frekuensi yang terendah 

pada tingkat kecemasan sedang 

dengan 4 responden (8,5 %). 

6. Hasil Uji Wilcoxon menghasilkan 

nilai nilai Asymp. Sig. (2-tailed) = 

0,000 sehingga p value < 0,05 maka 

Ho ditolak dan Ha diterima, 

sehingga ada pengaruh virtual 

reality terhadap tingkat kecemasan 

mahasiswa dalam menghadapi 

tugas akhir di masa pandemi covid-

19. 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, diharapkan untuk peneliti 

selanjutnya meneliti   menggunakan ini 

sebagai referensi terkait manajemen 

kecemasan dengan menggunakan virtual 

reality. Serta dapat dikembangkan 



dengan kombinasi terapi lain atau 

dengan teknik, metode, dan jumlah 

sampel yang berbeda. Serta 

menambahkan faktor resiko kecemasan 

seperti pengetahuan dan lainnya di 

analisa bivariat untuk mendapatkan hasil 

yang lebih optima, serta meningkatkan 

komunikasi sehingga menimbulkan rasa 

percaya pada klien untuk mendapatkan 

hasil maksimal. Selain itu harus lebih 

aktif untuk menghubungi responden 

sehingga akan muncul feedback yang 

baik. Hasil penelitian diharapkan dapat 

diaplikasiakan pada rumah sakit, istitusi 

pendidikan maupun masyarakat  

khususnya dengan penerapan distraksi 

virtual reality dalam mengurangi 

masalah kecemasan pada klien . 
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