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Karya tulis ilmiah (KTI) merupakan tugas akhir sebagai salah satu syarat 

utama bagi seorang mahasiswa untuk memperoleh gelar kelulusan, namun tidak 

semua mahasiswa mempunyai kesiapan saat menghadapi tugas akhir tersebut. Fase 

ini biasanya menjadi stressor tersendiri di kalangan mahasiswa, karena banyak 

anggapan bahwa penyusunan tugas akhir itu sulit tetapi juga karena proses 

penyusunan tugas akhir yang panjang dan belum adanya pengalaman mahasiswa 

dalam menyusun tugas akhir. Penelitian ini mendeskripsikan tingkat depresi 

mahasiswa yang sedang menjalankan tugas akhir KTI. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui gambaran tingkat depresi mahasiswa diploma III keperawatan dalam 

menjalani tugas akhir KTI di Universitas Kusuma Husada Surakarta.  

Jenis Penelitian ini adalah kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan 

survey dekriptif. Populasi adalah mahasiswa diploma tiga keprawatan yang sedang 

menjalani tugas akhir karya tulis ilmiah sebanyak 71 orang. Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik purposive sampling 

Hasil analisa ditribusi tingkat depresi mahasiswa program studi diploma III 

keperawatan yang menjalani tugas akhir KTI adalah normal 39 orang (54,9%), 

gangguan mood 20 orang (28,2%), batas depresi 3 orang (4,2%), depresi rendah 9 

orang (12,7%). 

Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar mahasiswa diploma tiga 

keperawatan dalam menjalani tugas akhir karya tulis ilmiah di universitas Kusuma 

husada Surakarta tidak mengalami depresi atau normal. 
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Abstract 

 

 

 

 
Scientific writing was a final project as one of the main requirements for a student to obtain a 

graduation degree, but not all students were well-prepared to face this final project. This 

phase was usually being a stressor among students, because there were many assumptions 

that the preparation of the final project was difficult but also because of the long process of 

writing the final project and the lack of student experience in conducting the final project. 

This study described the depression level of students who were doing their final project of 

scientific writing. This study aimed to determine the description of the depression level of 

diploma III nursing students in doing scientofic writing as the final project at Kusuma 

Husada University Surakarta. 

This type of research was quantitative. The research method applied was descriptive survey. 

The population consisted of 71 diploma III nursing students who were doing scientific writing 

as the final project. Sampling technique in this study applied purposive sampling technique 

The analysis results of the distribution of depression levels on diploma III nursing students 

who were doing scientific writing were normal 39 people (54.9%), mood disorders 20 people 

(28.2%), depression limit 3 people (4.2%),  low depression 9 people (12.7%). 

It can be concluded that most of the diploma III nursing students in doing their scientific 

writing as the final project at Kusuma Husada University Surakarta did not experience 

depression or were categorized as normal.  
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan tinggi merubah status 

dari siswa menjadi mahasiswa, status 

ini di Indonesia dipandang lebih dari 

pada siswa sehingga tuntutan terhadap 

mahasiswa menjadi lebih tinggi. 

Menurut Solikhah, dkk (2019), 

menjelaskan bahwa mahasiswa 

merupakan kelompok khusus dari anak 

remaja yang akan memasuki tahap 

dewasa awal. Tahap yang akan dilalui 

merupakan suatu periode kritis dan 

dapat menjadi salah satu periode yang 

paling menegangkan dalam hidup 

seseorang. Untuk menyelesaikan studi 

tidaklah mudah, untuk dapat lulus dari 

pendidikan tingginya (memperoleh 

gelar diploma) mahasiswa harus 

menghadapi berbagai tantangan, 

kendala dan hambatan. Salah satu 

permasalahan yang dihadapi 

mahasiswa dalam menyelesaikan studi 

adalah soal pengelolaan waktu atau 

disiplin waktu. 

Mengelola waktu berarti mengarah 

pada pengelolaan diri dengan berbagai 

cara yang bertujuan untuk 

mengoptimalkan waktu yang dimiliki. 

Artinya seseorang menyelesaikan 

pekerjaan dibawah waktu yang 

tersedia sehingga dapat mencapai hasil 

yang memuaskan (Indarwati, 2018). 

Mahasiswa mencoba menyesuaikan 

diri, mempertahankan segala sesuatu 

yang dinilai sudah baik bagi hidupnya 

selama ini, dan dapat merencanakan 

masa depan yang tidak jarang dapat 

menyebabkan kecemasan bagi setiap 

individu (Raaj dan Westa, 2017). 

Tugas akhir merupakan salah satu 

syarat utama bagi seorang mahasiswa 

untuk memperoleh gelar kelulusan, 

dimana tidak semua mahasiswa 

mempunyai kesiapan saat menghadapi 

tugas akhir tersebut. Fase ini biasanya 

menjadi stressor tersendiri di kalangan 

mahasiswa, ini bukan hanya karena 

banyak anggapan bahwa penyusunan 

tugas akhir itu sulit tetapi juga karena 

proses penyusunan tugas akhir yang 

panjang dan belum adanya 

pengalaman mahasiswa dalam 

menyusun tugas akhir (Palifiana, 

2017). 

Mahasiswa sesekali akan 

merasakan sedih atau cemas selama 

melewati periode menuju tahap 

dewasa awal ini apabila tidak mampu 

melewati periode ini dengan baik 

(Karthikason dan Setyawati, 2017). 

Menurut penelitian Sholikhah, dkk 

(2019), menjelaskan bahwa ditemukan 

angka prevalensi mahasiswa dengan 

status depresi sebesar 57,4% dari 

seluruh jumlah responden dengan 

rentang usia 17 hingga 21 tahun. 

Angka ini jauh lebih tinggi dari data 

riskesdas tahun 2018 yaitu sebesar 

9,8%. 

Gejala gangguan depresi ditandai 

perasaan sedih yang berlebihan, 

murung, tidak bersemangat, merasa 

tidak berharga, merasa kosong, dan 

tidak ada harapan. Berpusat pada 

kegagalan dan menuduh diri, juga 

sering disertai ide dan pikiran bunuh 

diri. Klien tidak berminat pada 

pemeliharan diri dan aktivitas sehari–

hari (WHO, 2013). Menurut perkiraan 

terbaru dari WHO, lebih dari 300 juta 

orang kini hidup dengan depresi, 

meningkat lebih dari 18% antara tahun 

2005 dan 2015 (WHO, 2017). 

Mahasiswa mempunyai resiko 

depresi. Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Chen et.al (2013), 
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menjelaskan bahwa di Harbin, China 

menunjukan bahwa angka prevalensi 

depresi pada mahasiswa sebesar 

59,9%. Angka ini lebih tinggi dari 

pada penelitian yang dilakukan oleh 

Sarokhani, dkk (2013), di Iran 

menunjukan angka sebesar 33%. 

Berdasarkan observasi atau studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh 

peneliti pada tanggal 10 Agustus 2020 

bahwa jumlah mahasiswa diploma III 

keperawatan tingkat akhir tahun ajaran 

2019/2020 yang menjalani tugas akhir 

KTI berjumlah 244 orang, dari jumlah 

terebut ada mahasiswa yang 

mengalami gejala depresi seperti 

gelisah, cemas, nafsu makan turun, dan 

pola tidur tidak teratur. 

Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan tugas mahasiswa yang 

banyak akan mempengaruhi psikologis 

setiap mahasiswa yang menjalaninya 

terutama saat menjalani tugas akhir 

KTI bagi mahasiswa diploma III 

keperawatan akan mengalami 

gangguan psikologis depresi. Maka 

dari itu peneliti ingin melakukan 

penelitian gambaran tingkat depresi 

mahasiswa diploma III keperawatan 

yang menjalani tugas akhir karya tulis 

ilmiah. 

Tujuan umum dari penelitian ini 

adalah untuk menganalisis gambaran 

tingkat depresi mahasiswa diploma 

keperawatan yang menjalani tugas 

akhir karya tulis ilmiah (KTI). 

 

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kuantitatif. Metode yang digunakan di 

dalam penelitian ini merupakan jenis 

metode penelitian survei deskriptif. 

Dalam penelitian survei deskriptif, 

penelitian diarahkan untuk 

mendeskripsikan atau menguraikan 

suatu keadaan dalam suatu komunitas 

atau masyarakat (Notoatmojo, 2018). 

Tujuan penelitian deskriptif hanya 

menggambarkan/memaparkan 

variabel-variabel yang diteliti tanpa 

menganalisis hubungan antar variabel 

(Dharma, 2011). 

Dalam penelitian ini akan 

mendeskripsikan tingkat depresi 

mahasiswa diploma III keperawatan 

yang menjalani tugas akhir Karya 

Tulis Ilmiah (KTI) di Universitas 

Kusuma Husada Surakarta. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan menggunakan kuesioner 

google form pada 71 responden 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

1. Umur Responden 

Karakteristik responden 

berdasarkan Umur dapat dilihat 

pada tabel 1 sebagai berikut : 

Tabel 1 Karakteristik reponden 

berdasarkan umur 

 

Berdasarkan tabel 1 karakteristik 

responden berdasarkan umur 

sebagian besar adalah umur 21 

dengan jumlah 41 responden 

(57.7%), mahasiswa dengan umur 

22 tahun berjumlah 15 orang 

(21.1%), mahasiswa dengan umur 

20 tahun berjumlah 11 orang 

Umur Frekuensi Persentase (%) 

20 tahun 11 15.5 

21 tahun 41 57.7 

22 tahun 15 21.1 

23 tahun 4 5.6 

Umur 71 100 
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(15.5%), sebagian kecil responden 

dengan usia 23 tahun berjumlah 4 

orang (5.6%). Dengan tingkat 

depresi sebagian besar masuk 

kategori depresi ringan sebanyak 6 

responden (8.45%). 

Umur memang menjadi bagian 

yang membentuk mental psikologis 

mahasiswa, dikarenakan umur yang 

lebih muda cenderung lebih mudah 

mengalami depresi, namun semua 

itu tergantung dari setiap individu 

mahasiswa tersebut mampu 

tidaknya menciptakan koping 

individu agar tidak mengalami 

depresi. Hal ini sejalan dengan 

teori, depresi diketahui akan 

dialami oleh semua kelompok 

umur, salah satu individu yang 

diketahui paling banyak mengalami 

depresi adalah mahasiswa (Dewi, 

dkk, 2019). 

Penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian dari Thuraj dan 

Westa (2017), didapatkan hasil 

sebagian besar responden berusia 

21 tahun dengan jumlah 49 tahun 

(39.2%), didukung dengan 

penelitian dari Karin (2017), 

didapatkan hasil mahasiswa yang 

mengalami depresi berdasarkan 

karakteristik responden dapat 

diketahui bahwa mayoritas 

responden yang berumur 17-21 

tahun. 

Menurut asumsi dari peneliti 

bahwa umur pada mahasiswa 

merupakan umur yang mudah 

mengalami depresi dikarenakan 

padatnya kesibukan perkuliahan, 

tugas yang banyak, dan melakukan 

praktik klinik. Terutama pada 

mahasiswa yang sedang menjalani 

tugas akhir. 

 

2. Jenis Kelamin Responden 

Karakteristik responden 

berdasarkan jenis kelamin dapat 

dilihat pada tabel 2 sebagai berikut :  

 

Tabel 2 Karakteristik reponden 

berdasarkan jenis kelamin 

Jenis 

kelamin 

Frekuensi 

(f) 

Presentase 

(%) 

Laki-laki 6 8.5 

Perempuan 65 91.5 

Jumlah 71 100.0 

Berdasarkan tabel 2 

menunjukanan hasil distribusi 

frekuensi responden sebagian besar 

adalah yang berjenis kelamin 

perempuan sebanyak 65 responden 

(91.5%), sedangkan sebagian kecil 

responden yang berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 6 responden 

(8.5%). Dengan kategori depresi 

paling banyak adalah depresi 

rendah dengan total 9 responden 

(12.7%). 

Menurut asumsi peneliti 

didalam penelitian ini responden 

perempuan lebih banyak mengalami 

depresi dikarenakan tidak mampu 

mengatasi perasaan negatif yang 

muncul. Hal ini sejalan dengan teori 

yang menjelaskan bahwa 

perempuan lebih mudah menderita 

depresi karena wanita lebih kuat 

menggeneralisasikan sikap-sikap 

negatif seara berlebihan Maulida, 

(2012). 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Karin 

(2017), didapatkan hasil mahasiswa 
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perempuan lebih dominan 

mengalami depresi sangat berat 

sebanyak 15 responden (30,6%), 

jauh lebih besar dibandingkan 

dengan laki-laki yang mengalami 

depresi berat sebanyak 3 responden 

(33.33%). Penelitian ini diperkuat 

oleh penelitian dari Dewi, dkk 

(2019), menyatakan bahwa jenis 

kelamin perempuan lebih dominan 

mengalami depresi lebih tinggi 

(41.82%) dibandingkan dengan 

mahasiswa laki-laki (32.00%). 

Menurut asumsi dari peneliti 

jenis kelamin akan mempengaruhi 

keadaan psikologis seseorang 

terutama pada mahasiswa. 

Mahasiswa yang berjenis kelamin 

perempuan cenderung lebih mudah 

mengalami gejala depresi dan sulit 

untuk mengatasi gejala teresebut 

yang berdampak menjadi gangguan 

psikologis depresi. 

3. Distribusi Tingkat Depresi 

Responden 

Tingkat 

Depresi 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

Normal 39 54.9 

Gangguan 

Mood 
20 28.2 

Batas 

Depresi 
3 4.2 

Depresi 

Rendah 
9 12.7 

Depresi 

Sedang 
0 0 

Depresi 

Ekstrem 
0 0 

Total 71 100.0 

 

Berdasarkan tabel 3 tingkat 

depresi mahasiswa diploma III yang 

menjalani tugas akhir KTI 

berdasarkan tabel 3 menunjukkan 

bahwa mayoritas mahasiswa tidak 

mengalami depresi atau normal 39 

responden (54.9%), gangguan mood 

20 responden (28.2%), batas depresi 

3 responden (4.2%), depresi rendah 

9 responden (12.7%), untuk depresi 

sedang hingga berat tidak ada 

responden yang mengalami 

gangguan depresi pada tingkat 

tersebut. 

Depresi merupakan gangguan 

mental yang secara umum ditandai 

dengan adanya kesedihan secara 

terus menerus, hilangnya minat 

yang disertai dengan 

ketidakmampuan untuk melakukan 

aktivitas sehari-hari. Depresi pada 

mahasiswa tingkat akhir dalam 

proses menjalani tugas akhir 

memang merupakan suatu 

fenomena yang harus di antisipasi. 

Depresi itu sendiri adalah keadaan 

psikologis yang patologis. Dampak 

lain dari depresi ialah adanya 

penurunan semangat kerja, bergaul, 

dan nafsu seksual (Krisdianto dan 

Mulyanti, 2015). 

Sejalan dengan penelitian 

Maulida (2012), menyatakan bahwa 

distribusi frekuensi tingkat depresi 

pada mahasiswa. Jumlah mahasiswa 

terbanyak berada pada tingkatan 

depresi sedang yaitu sebanyak 15 

orang (46.9%). Sholikhah, dkk 

(2019), menyatakan angka 

prevalensi mahasiswa dengan status 

depresi sebesar (57.4%) dengan 

total 39 responden. Sedangkan 

untuk mahasiswa yang tidak masuk 

kategori depresi atau normal 
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didapatkan (42.6%) dengan total 29 

responden. 

Menurut asumsi peneliti dari 

penelitian yang telah dilakukan 

bahwa depresi dapat dipengaruhi 

oleh umur dikarenakan umur akan 

membentuk psikologis seseorang 

karena akan menemui berbagai 

masalah pada kehidupannya. 

Sejalan dengan penelitian Amerian 

Psychologycal Association (APA), 

mendapatkan hasil bahwa depresi 

umumnya berkembang pada usia 

dewasa muda, dengan usia (21-25 

tahun). 

Begitu juga dari hasil penelitian 

yang sudah dilakukan depresi akan 

dipengaruhi oleh jenis kelamin 

dikarenakan jenis kelamin wanita 

cenderung lebih sensitif sehingga 

wanita sulit untuk mengontrol 

emosinya dan itu akan mudah 

mengalami gejala-gejala depresi 

seperti : lebih mudah bersedih, tidak 

percaya diri, hilangnya motivasi, 

tidak bisa mengatur pola hidup 

sehat, sejalan dengan teori dari 

Dewi, dkk, (2019), Perempuan 

umumnya lebih banyak mengalami 

depres meskipun memiliki jenis 

stressor yang sama karena 

disebabkan saat menghadapi 

hambatan yang ada, perempuan 

cenderung bereaksi menggunakan 

perasaan. 

Dari keterangan diatas peneliti 

menyimpulkan bahwa depresi dapat 

mempengaruhi performa akademik 

bagi mahasiswa. Berbagai tekanan 

yang dirasakan olaeh mahasiswa 

selama duduk dibangku kuliah, 

seperti: tugas kuliah yang 

menumpuk, praktikum, jam kuliah 

yang padat, dan tugas akhir bagi 

mahasiswa tingkat akhir. Apabila 

mahasiswa tidak mampu mengelola 

waktu dan pikirannya dengan baik, 

maka dapat memicu terjadinya 

depresi pada dirinya. Mahasiswa 

yang menjalani tugas akhir akan 

menemui kesulitan dalam 

mengerjakan tugas akhirnya 

sehingga dapat terkena depresi 

dalam proses tersebut. 

 

4. KESIMPULAN 

1. Karakteristik berdasarkan umur 

mahasiswa diploma III keperawatan 

Universitas Kusuma Husada 

Surakarta paling banyak adalah 

umur 21 tahun dimana tingkat 

depresi ringan jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan umur yang 

lain sebanyak 6 responden (8.45%). 

2. Karakteristik menurut jenis kelamin 

mahasiswa diploma III keperawatan 

Universitas Kusuma Husada 

Surakarta sebagian besar adalah 

mahasiswa perempuan dimana 

mahasiswa perempuan cenderung 

lebih sering mengalami depresi. 

Responden perempuan dengan 

kategori depresi paling banyak 

adalah depresi rendah dengan total 

9 responden (12.7%) . 

3. Hasil penelitian tingkat depresi 

pada mahasiswa diploma III 

keperawatan Universitas Kusuma 

Husada Surakarta yang sedang 

menjalani tugas akhir KTI dengan 

kategori depresi paling banyak 

berada pada depresi rendah 

sebanyak 9 responden (12.7%), 

mahasiswa yang menglami depresi 

ringan hal ini perlu untuk 

diperhatikan bila hal ini terus 
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dibiarkan tingkat depresi 

mahasiswa semakin meningkat. 

 

5. SARAN 

1. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan mahasiswa mampu 

mengetahui gambaran penyebab 

depresi ketika sedang menjalani 

tugas akhir sehingga dapat 

meminimalisir terjadi depresi 

2. Bagi Institusi 

Diharapkan hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi masukan 

bagi institusi pendidikan untuk 

mengembangkan fasilitas konseling 

dan data dasar tingkat depresi 

mahasiswa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Disarankan agar memperhatikan 

factor internal maupun factor 

eksternal yang dapat menyebabkan 

depresi. 
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