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ABSTRAK 

Randa, Antonia Ratu Batara. 2013. Hubungan Antara Tingkat Stres Psikologis 
dengan Timbulnya Stomatitis pada Mahasiswa Kedokteran Gigi Tingkat 
Akhir Universitas Brawijaya. Tugas Akhir. Program Studi Pendidikan 
Dokter Gigi Universitas Brawijaya. Pembimbing: (1) drg. Purwani 
Tirahiningrum, M.Pd. (2) drg. Nur Masita, Sp.Ort 

 Stomatitis adalah suatu peradangan yang terjadi pada mukosa mulut, 
biasanya berupa ulser putih kekuningan yang dikelilingi oleh haloeritema. 
Stomatitis bisa terjadi pada semua umur tapi lebih sering ditemukan pada 
dewasa muda. Stres psikologis dapat berperan dalam permulaan terjadinya lesi 
stomatitis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya hubungan 
antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya stomatitis pada mahasiswa 
kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya. Penelitian ini menggunakan 
deskriptif analitik observational dengan pendekatan cross-sectional. Pengambilan 
data dilakukan secara purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 
orang. Data diambil dengan observasi langsung dan menggunakan instrument 
penelitian berupa kuesioner yang telah di uji validitas dan reabilitasnya. 
Kemudian data dianalisa menggunakan kolerasi Spearman rank. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir sebagian besar 
jarang mengalami stomatitis (72,5%) dengan tingkat stres psikologis yang ringan 
(77,5%). Hasil uji kolerasi Spearman rank (rhitung = 0,622 dengan p-value = 0,000) 
menunjukkan bahwa terdapat keeratan hubungan yang signifikan antara tingkat 
stres psikologis dengan timbulnya stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi 
tingkat akhir. 

 

Kata kunci : stomatitis, stres, psikologis  
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ABSTRACT 

Randa, Antonia Ratu Batara. 2013. Correlation Between The Level of 
Psychological Stress with Appearing of Stomatitis on Final Grade 
Dentistry Student at Brawijaya University. Final Assignment. Dentistry 
Program Faculty of Medicine Brawijaya University. Supervisor : (1) drg. 
Purwani Tirahiningrum, M.Pd. (2) drg. Nur Masita, Sp.Ort 

Stomatitis is inflammation at oral mukosa, usually appear as white-
yellowish ulcer surrounded  by haloeritema. Stomatitis can happen at all ages, 
but it often found on young adult. Psychological stress can role in the initial stage 
of stomatitis lesion. The aim of this research is knowing correlation between the 
level of psychological stress with appearing of stomatitis on final grade dentistry 
student at Brawijaya University. This research uses a descriptive analysis 
observational with cross-sectional method. Sampling was taken with purposive 
sampling method and used 40 people. Data was collected with direct observation 
and used questioner as research instrument which had validity tested and the 
reability. Then data is analised by Spearman correlation test rank. Result of the 
research shows that many of final grade dentistry student seldom have stomatitis 
(72,5%) with low level psychological stress (77,5%). Result of Spearman 
correlation test rank (r = 0,662 with p-value = 0,000) shows that there is agreat 
correlation which is significant between the level of psychological stress with 
appearing of stomatitis on final grade dentistry student. 

 

Keyword : stomatitis, stress, psychological  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stomatitis merupakan salah satu keadaan yang sering terjadi pada 

mukosa mulut seseorang. Dapat dikatakan bahwa setiap orang pasti pernah 

mengalami stomatitis baik yang ringan maupun yang berat hingga stomatitis 

tersebut mengganggu fungsi fisiologis.  Gangguan ini dapat menyebabkan 

penderita mengalami gangguan bicara, mengunyah, menelan bahkan 

kelainan ini dapat mengakibatkan menurunnya kondisi tubuh bila terjadi 

dalam waktu yang lama dengan frekuensi kejadian yang sering terjadi 

(Harahap,2006). 

Stomatitis atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sariawan 

bukanlah merupakan suatu penyakit baru tetapi merupakan salah satu 

penyakit yang sering terjadi pada mukosa mulut. Stomatitis merupakan salah 

satu kasus yang sering dijumpai oleh dokter gigi di seluruh dunia sehingga 

dilakukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan stomatitis.  

Penyakit ini dapat muncul berulang baik sebagai ulkus tunggal maupun ulkus 

yang lebih dari satu yang terjadi pada mukosa mulut yang tidak berkeratin, 

pada palatum lunak, mukosa bukal, dasar mulut dan lidah 

(Wardiningsih,2011). 

Stomatitis dapat disebabkan oleh berbagai faktor baik lokal maupun 

sistemik. Faktor –faktor itu antara lain trauma mekanik, termik dan elektrik, 

kimiawi, mikroba, penyakit sistemik seperti Behcet’s disease, stres, keadaan 
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nutrisi serta berbagai faktor lainnya juga dapat menjadi penyebab timbulnya 

stomatitis (Pedoman Diagnosis dan Terapi,2008; Neville,2002). 

Prevalensi stomatitis bervariasi tergantung pada daerah populasi yang 

diteliti. Dari penelitian epidemiologi yang telah ada, prevalensi stomatitis 

terutama stomatitis aftosa rekuren berkisar 15-25% dari populasi di seluruh 

dunia. Di Swedia (1985) prevalensi terjadinya stomatitis aftosa rekuren pada 

dewasa sekitar 2%,di Malaysia (2000)  0,5% dan di Spanyol (2002) 1,9%. Di 

Indonesia belum diketahui secara pasti berapa prevalensi stomatitis di 

masyarakat. Tetapi dari data klinik penyakit mulut di Rumah Sakit 

Ciptomangun Kusumo tahun 1988 sampai dengan 1990 dijumpai kasus 

stomatitis sebanyak 26,6%, periode 2003-2004 didapatkan prevalensi 

stomatitis dari 101 pasien terdapat kasus stomatitis aftosa rekuren sebanyak 

17,3% (Tahan,2009). 

Di Amerika, prevalensi tertinggi ditemukan pada mahasiswa keperawatan 

60%, mahasiswa kedokteran gigi 56% dan mahasiswa profesi 55%. Resiko 

terkena stomatitis cenderung meningkat  pada kelompok sosioekonomi 

menengah ke atas, ini berhubungan dengan meningkatnya beban kerja yang 

dialami kalangan profesi atau jabatan-jabatan yang memerlukan tanggung 

jawab yang cukup besar,  pada wanita dan individu yang stres, seperti 

mahasiswa yang sedang menghadapi ujian (Rafeatun,2011). 

Stomatitis dapat  terjadi pada semua kelompok umur tetapi lebih sering 

ditemukan pada dewasa muda. Walaupun stomatitis ini bersifat self limited 

atau dapat sembuh dengan sendirinya, akan tetapi kehadirannnya sangat 

mengganggu pada saat proses pengunyahan, bicara, dan bahkan 

mengganggu kegiatan membersihkan rongga mulut (Tahan,2009). 
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Hasil dari beberapa penelitian menemukan bahwa gangguan psikologis  

seperti stres dan ansietas dapat berperan dalam permulaan dan berulangnya 

lesi stomatitis. Dalam upaya mencari hubungan antara stres dengan 

stomatitis, Yaacob & Ab-Hamid (1985) melakukan perawatan pada 12 pasien 

yang mengalami stomatitis rekuren (Stomatitis Aftosa Rekuren) dan stres 

emosi yang berat. Perawatan dilakukan dengan pemberian obat anti-psikotik 

dan anti- depresi, hasilnya mayoritas pasien menjalani penyembuhan setelah 

diberikan obat penenang. Yaacob & Ab-Hamid (1985) melihat ini sebagai 

indikasi adanya hubungan pengaruh negatif dan terjadinya stomatitis rekuren 

ini (Rafeatun,2011). 

Beberapa peneliti dalam penelitiannya berkaitan dengan stomatitis, salah 

satunya oleh Ship  (1967), menemukan prevalensi tertinggi  yaitu  66% pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Stres lingkungan juga 

telah dilaporkan mendahului munculnya stomatitis pada 60% pasien dan kira-

kira 20% pada kasus rekuren pengalaman terjadinya stomatitis. Mahasiswa 

kedokteran gigi cenderung mengalami prevalensi stomatitis rekuren  yang 

tertinggi dalam beberapa penelitian karena pendidikan ilmu kedokteran gigi 

dinyatakan sebagai salah satu pendidikan yang  amat dibutuhkan, penuh 

tantangan dan bidang studi yang dapat menimbulkan stres karena 

mahasiswa kedokteran gigi diharapkan  memperoleh berbagai kompetensi 

seperti  kompetensi dalam bidang akademik  dan klinikal serta keterampilan 

interpersonal. Stresor dari lingkungan dental  dapat meliputi  dari  beberapa  

aspek antaranya fisikokimia, sosial, biologis, dan psikis. Beberapa contoh 

stres yang  sering  dilaporkan dalam beberapa penelitian  antaranya 

berkaitan dengan kepaniteraan klinik, manajemen pasien, kebutuhan 
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memenuhi akademik dan persyaratan klinik, interaksi dengan rekan 

mahasiswa, dosen dan  staf pendukung, hubungan dengan teman dan 

keluarga serta  takut mengalami kegagalan (Rafeatun,2011). 

Dari uraian di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai 

hubungan antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya stomatitis pada 

mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya yang hasilnya 

nanti dapat memberikan gambaran mengenai berbagai faktor penyebab 

terjadinya stres yang dapat menyebabkan timbulnya ulser. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya 

stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas 

Brawijaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya 

stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas 

Brawijaya 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi tingkat stres psikologis yang memicu timbulnya 

stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Univeritas 

Brawijaya 

2. Mengidentifikasi frekuensi stomatitis yang dipicu oleh stres psikologis 

pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya 



5 
 

 
 

3. Menganalisa hubungan antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya  

stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas 

Brawijaya 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan serta wawasan mengenai 

hubungan antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya stomatitis 

pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya 

2. Bagi profesi kedokteran gigi, memberikan informasi mengenai faktor-

faktor penyebab stres yang dapat memicu terjadinya stomatitis pada 

mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir 

3. Bagi tenaga kesehatan, sebagai bahan penyuluhan dalam mengurangi 

resiko dan pencegahan terkena stomatitis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Memberikan informasi kepada mahasiswa mengenai berbagai faktor 

penyebab stress pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir yang dapat 

memicu terjadinya stomatitis 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Stomatitis  

2.1.1 Definisi 

Stomatitis adalah suatu peradangan yang terjadi pada mukosa mulut, 

biasanya berupa ulser putih kekuningan. Ulser ini dapat berupa ulser tunggal 

maupun kelompok. Stomatitis dapat menyerang mukosa mulut yang tidak 

berkeratin yaitu mukosa bukal, labial, lateral dan ventral lidah, dasar mulut, 

palatum lunak dan mukosa orofaring Stomatitis yang terjadi berulang pada 

rongga mulut disebut Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR). SAR merupakan salah 

satu kelainan mukosa yang paling sering terjadi dan menyerang kira–kira 15-20% 

populasi di Inggris. Penyakit ini umumnya terjadi dan seringkali mengenai wanita 

dan laki–laki. Prevalensi yang lebih tinggi ditemukan pada golongan sosial 

ekonomi atas dan di antara para mahasiswa selama waktu–waktu ujian 

(Wardiningsih,2011; Haikal,2009). 

Stomatitis terutama stomatitis aftosa rekuren terjadi paling sedikit pada 

10% populasi dan prevalensi tertinggi mencapai 25% pada kelas sosio-ekonomi 

yang tinggi. Stomatitis mulai terjadi pada masa anak-anak ataupun dewasa 

(Scully,2004). 

2.1.2 Etiologi 

Seperti yang telah diketahui bahwa faktor etiologi stomatitis adalah idiopatik 

(belum diketahui) namun telah banyak dugaan mengenai faktor predisposisi 

stomatitis. Faktor–faktor predisposisi yang dapat menyebabkan terjadinya 

stomatitis adalah sebagai berikut : 
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1. Genetik 

 Riwayat keluarga terdapat pada 50% kasus. Insiden tertinggi terdapat di 

antara saudara bila kedua orang tua terkena stomatitis. Beberapa peneliti 

menyatakan bahwa hubungan genetik berpengaruh terhadap timbulnya 

stomatitis. Salah satu penelitian menemukan bahwa 35% dari orang yang 

menderita stomatitis memiliki paling tidak satu orang tua yang juga 

menderita stomatitis Penelitian lain menemukan bahwa 91% kembar identik 

menderita stomatitis dimana untuk kembar biasa hanya 57% (Lawler,2002; 

Wardiningsih,2011). 

2. Imunologik  

Respon imun mungkin merupakan peran utama stomatitis umum terjadi 

pada pasien dengan imunodefisiensi sel B dan 40% dari pasien-pasien 

stomatitis mempunyai kompleks dari sirkulasi imun. Ulserasi dapat 

disebabkan oleh pengendapan imonoglobulin dan komponen-komponen 

komplemen dalam epitel atau respons imun seluler terhadap komponen-

komponen epitel. Antibodi tersebut bergantung pada mekanisme sitoksik 

atau proses penetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Sehingga jika 

sistem imunologi mengalami abnormalitas, maka dengan mudah bakteri 

ataupun virusmenginfeksi jaringan lunak disekitar mulut (Lawler,2002). 

SAR berhubungan dengan disfungsi imun dimana limfosit T memiliki 

peran yang signifikan. Stimulus yang berperan masih belum diketahui. Para 

agen penyebab bisa endogen (autoimun) antigen atau eksogen (hyperimun) 

antigen atau bisa jadi faktor spesifik seperti trauma dimana mediator kimia 

ikut terlibat. Inflamasi neurogenic dapat mengakibatkan mulainya stimulus.  
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Fokal pelepasan neuropeptida, seperti substansi P, bisa menengahi infiltrasi 

limfosit dan nekrosis epitel menghasilkan SAR (Regezi,2003). 

3. Hematologi 

Sekitar 15-20% pasien stomatitis adalah penderita kekurangan zat besi, 

vitamin B12 atau folid acid dan mungkin juga terdapat anemia. 

Penyembuhan stomatitis sering terjadi sesudah terapi untuk mengatasi 

kekurangan-kekurangan tersebut (Lawler,2002). 

4. Gastrointestinal 

Hanya sebagian kecil dari pasien-pasien mempunyai gejala 

gastrointestinal, terutama penyakit pada usus kecil yang berhubungan 

dengan malabsorpsi. Walaupun hanya 2-4% pasien-pasien stomatitis 

mempunyai penyakit seliak tetapi terdapat 60% pasien-pasien dengan 

penyakit seliak yang menderita stomatitis. Stomatitis dapat dihubungan 

dengan penyakit Crohn dan colitis ulseratif (Lawler,2002). 

5. Hormonal  

Pada wanita sering dijumpai SAR di masa pra menstruasi bahkan banyak 

yang mengalaminya berulang kali. Keadaan ini diduga berhubungan dengan 

faktor hormonal. Hormon yang dianggap berperan penting adalah esterogen 

dan progesterone (Adhwa,2009). 

6. Trauma  

Ulser dapat terbentuk pada daerah bekas terjadinya luka penetrasi akibat 

trauma. Dalam banyak kasus, trauma ini disebabkan oleh masalah–masalah 

yang sederhana. Trauma merupakan salah satu faktor yang dapat 

menyebabkan ulser terutama pada pasien yang mempunyai kelainan tetapi 

kebanyakan stomatitis mempunyai daya perlindungan yang relatif dan 
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mukosa mastikasi adalah salah satu proteksi yang paling umum 

(Cawson,2005). 

Faktor lain yang dapat menyebabkan trauma di dalam rongga mulut meliputi: 

a. Pemakaian gigi tiruan 

Stomatitis aftosa rekuren disebabkan oleh pemasangan gigi palsu. 

Seringkali, gigitiruan yang dipasang secara tidak tepat dapat mengiritasi 

dan melukai jaringan yang ada di dalam rongga mulut. Masalah yang 

sama sering pula dialami oleh orang-orang yang menggunakan gigi 

tiruan kerangka logam. Logam dapat melukai bagian dalam rongga 

mulut. 

b. Trauma makanan 

Banyak jenis makanan yang kita makan dapar menggores atau melukai 

jaringan-jaringan yang ada di dalam rongga mulut dan menyebabkan 

SAR. Contohnya adalah keripik, kue yang keras,dll. 

c. Trauma sikat gigi 

Beberapa pasien berpikir bahwa ulser terjadi karena trauma pada 

mukosa rongga mulut yang disebabkan oleh cara penggunaan dari sikat 

gigi yang berlebihan dan cara menyikat gigi yang salah dapat merusak 

gigi dan jaringan yang ada dalam rongga mulut. 

d. Menggigit bagian dalam mulut 

Banyak orang yang menderita luka di dalam mulutnya karena menggigit 

bibir dan jaringan lunak yanga da di dalam rongga mulut secara tidak 

sengaja. Seringkali, hal ini dapat menjadi kebiasaan yang tidak disadari 

atau dapat terjadi selama tidur dan luka juga disebabkan oleh tergigitnya 

mukosa ketika makan dan tertusuk kawat gigi sehingga dapat 



10 
 

 
 

menimbulkan ulser yang mengakibatkan RAS. Luka tergigit pada bibir 

atau lidah akibat susunan gigi yang tidak teratur (Wardiningsih,2011). 

7. Stres 

Stres diduga mempunyai dampak  terhadap sistem kekebalan tubuh 

secara langsung berhubungan dengan timbulnya stomatitis. Pada 

mahasiswa biasanya stomatitis terjadi pada stres tahun akademik 

sebaliknya pada periode liburan stomatitis menurun. Stomatitis pada 

beberapa kasus diperburuk oleh masa sekolah atau ujian di Universitas 

(Neville,2002; Scully,2004). 

8. HIV 

Stomatitis memiliki frekuensi yang lebih tinggi pada keadaan defisiensi 

imun. Namun infeksi akibat virus HIV biasanya menunjukkan tanda klinis 

yang sangat jelas yaitu kerusakan jaringan yang sudah parah 

(Cawson,2005). 

9. Kebiasaan merokok 

Kelainan stomatitis biasanya terjadi pada pasien yang merokok. Bahkan 

dapat terjadi ketika kebiasaan merokok dihentikan (Cawson,2005). 

10. Mikroba  

Agen mikrobiologi seperti bentuk L Streptococcus, Herves Simplex Virus 

(HSV), Varicella-Zoster Virus (VZV), adenovirus, dan Cytomegalovirus 

(CMV) juga terlibat. Hal ini diketahui dimana pasien dapat menunjukkan 

virus herpes dalam epitel tanpa harus ada infeksi dan sekelompok pasien 

memiliki stomatitis yang rekuren bersamaan dengan pelepasan virus 

asimtomatik dan peningkatan titer virus (Neville,2002). 
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11. Penyakit sistemik  

Peningkatan prevalensi stomatitis dapat berhubungan dengan berbagai 

 penyakit sistemik, dimana ini biasanya identik dengan gambaran klinis 

dan histopatologi stomatitis rekuren. Bagi pasien yang sering mengalamai 

kesulitan terus-menerus dengan stomatitis harus mempertimbangkan 

adanya penyakit sistemik yang diderita dan perlu dilakukan evaluasi serta 

pengujian oleh dokter. Gangguan sistemik yang dihubungkan dengan 

stomatitis antara lain Behcet's disease, Celiac disease, Cyclic 

neutropenia, HIV, dan Chron’s disease (Neville, 2002). 

12. Alergi 

Alergi adalah suatu respon imun spesifik yang tidak diinginkan 

(hipersensitifitas) terhadap allergen tertentu. Alergi merupakan suatu 

reaksi antigen dan antibodi. Antigen ini dinamakan allergen, merupakan 

substansi protein yang dapat bereaksi dengan antibodi, tetapi tidak dapat 

membentuk antibody sendiri (Regezi,2003). 

Stomatitis dapat terjadi karena alergi terhadap jenis makanan tertentu 

seperti kacang-kacangan, coklat, dan gluten. Selain itu juga dapat 

disebabkan karena sensitifitas jaringan mulut terhadap beberapa bahan 

pokok yang ada dalam pasta gigi, obat kumur, lipstick atau permen karet dan 

bahan gigi palsu atau bahan tumpatan (Regezi,2003). 
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Berikut ini ada beberapa fakta tentang faktor predisposisi dari penyebab 

stomatitis (Tabel 2.1) : 

TABEL 2.1. Faktor etiologi stomatitis apthosa rekuren 

Faktor Predisposisi                                Fakta 

Defisiensi                        Adanya defisiensi zat besi, asam folat, vitamin B12, 

atau B kompleks 

Psikologis                      Meningkatnya insiden stomatitis pada populasi 

mahasiswa menjelang ujian 

Trauma Terbentuknya ulser pada daerah-daerah setelah 

bekas terjadinya luka penetrasi 

Endokrin Terbentuknya stomatitis pada fase luteal dari siklus 

haid pada beberapa penderita wanita 

Alergi Kenaikan kadar IgE dan keterkaitan antara 

beberapa jenis makanan dan timbulnya ulser 

Merokok Pembentukan stomatitis pada perokok yang 

dahulunya bebas simtom, ketika kebiasaan 

merokok dihentikan 

Herediter Meningkatnya insiden pada anak-anak yang kedua 

orantuanya menderita stomatitis, kesamaan yang 

tinggi pada anak kembar 

Inunologi Fakta bertentangan, tetapi beberapa informasi 

mengenai kadar imunoglobulin abnormal 

Sumber : Lewis MAO, Lamey PJ. Tinjauan klinis penyakit mulut. Jakarta: Widya 

Medika; 1998. p.48-9 
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2.1.3 Gambaran Klinis 

Gambaran klinis stomatitis penting untuk diketahui karena tidak ada 

metode diagnosa laboratorium spesifik yang dapat dilakukan untuk menegakkan 

diagnosa. Stomatitis diawali rasa sakit dan terbakar pada lokasi 24-48 jam 

sebelum menjadi ulser. Ulser sakit atau sangat mengganggu, terjadi pada 

mukosa tidak berkeratin. Ukuran ulser bervariasi, berbatas jelas dikelilingi tepi 

yang eritematus, dangkal, bulat atau oval, tertutup selaput pseudomembran 

kuning keabu-abuan, dan dapat bertahan untuk beberapa hari atau bulan. 

(Pedoman Diagnosis dan Terapi,2008; Regezi 2003) 

Gejalanya berupa rasa sakit dan rasa terbakar yang terjadi satu sampai 

dua hari yang kemudian menimbulkan luka di rongga mulut. Bercak luka yang 

ditimbulkan akibat dari stomatitis ini agak kaku dan sangat peka terhadap 

gerakan lidah atau mulut sehingga rasa sakit atau rasa panas yang dirasakan ini 

dapat membuat kita susah makan, susah minum ataupun susah bicara dan 

mengeluarkan banyak air liur. (Wardiningsih,2011) 

Rasa sakit akibat stomatitis yang berukuran kecil biasanya akan hilang 

antara 7 sampai 10 hari dan lesi ini akan sembuh secara sempurna dalam waktu 

satu sampai dua minggu. Namun, apabila ukuran lesi stomatitis cukup besar 

biasanya lesi membutuhkan waktu mulai dari beberapa minggu sampai beberapa 

bulan untuk sembuh.  Stomatitis yang tidak sembuh dalam waktu 2 minggu 

sebaiknya segera dikonsultasikan dengan dokter gigi. (Wardiningsih,2011) 

2.1.4 Klasifikasi Stomatitis 

Stomatitis dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) 

Stomatitis yang sifatnya berulang atau Reccurent Apthous Stomatitis dapat  



14 
 

 
 

diklasifikasikan berdasarkan karakteristik klinis yaitu ulser minor, ulser mayor, 

dan ulser herpetiformis (Greenberg,2003) 

a. Stomatitis Aftosa Rekuren Minor (SAR Minor) 

Sebagian besar pasien (80%) yang menderita bentuk minor ditandai 

dengan ulser berbentuk bulat atau oval dan dangkal dengan diameter yang 

kurang dari 5 mm serta pada bagian tepinya terdiri dari eritematous. 

Ulserasi bisa tunggal ataupun merupakan kelompok yang terdiri atas empat 

atau lima dan akan sembuh dalam waktu 10-14 hari tanpa meninggalkan 

bekas. Ulkus ini mempunyai kecendrungan untuk terjadi pada mukosa 

bergerak yang terletak pada kelenjar saliva minor.. Ulkus ini sangat 

bervariasi, kambuh, dan pola terjadinya bervariasi. (Lewis,1998;  

Regezi,2003)   

 

 

         

Gambar 2.1 Minor apthous ulcer 

Sumber : Laskaris G. Pocket atlas of oral desease. 

Second Edition. New York: Thieme; 2006. P.159 

 

 

 

b. Stomatitis Aftosa Rekuren Mayor (SAR Mayor) 

Sar tipe mayor lebih besar dibandingkan dengan SAR tipe minor dan 

durasinya lebih lama. Jumlah lesi biasanya penengah antara yang terjadi 

pada tipe minor dan tipe herpetiformis. Ulser lebih dalam dari tipe minor, 

diameter sekitar 1-3 cm. Terjadi selama 2 sampai 6 minggu dan 



15 
 

 
 

meninggalkan jaringan parut. Jumlah lesi bervariasi dan sering terjadi pada 

mukosa labial, palatum molle, dan tonsil tenggorokan. Awal terjadi setelah 

masa pubertas dan dapat berlanjut pada usia 20 tahun atau lebih. 

(Neville,2002). 

SAR tipe mayor atau disebut juga Periadenitismucosa necrotica 

reccurens atau penyakit Sutton. Tipe ini diianggap sebagai stomatitis aftosa 

yang paling parah. Membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan 

dan setelah sembuh akan muncul lesi yang lainnya. Pada pasien dengan 

nyeri yang signifikan dan ketidaknyamanan, kesehatan sistemik mungkin 

dapat dipertimbangkan karena kesulitan dalam makan dan stress 

psikologis. (Regezi,2003) 

 

GAMBAR 2.2 Mayor apthous ulcer 

Sumber : Laskaris G. Pocket atlas of oral desease. 

Second Edition. New York: Thieme; 2006. p.160 
 

c. Stomatitis Aftosa Herpetiformis 

SAR tipe herpetiformis menunjukkan SAR dengan jumlah lesi terbanyak 

danpaling sering kambuh. Lesi berukuran kecil dengan diameter 0,5-3 mm 

dan dapat menyatu yang terdiri dari 100 ulser kecil-kecil. Bentuk lesi tidak 

beraturan dan berlangsung 7-10 hari dan tidak meninggalkan jaringan 
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parut. SAR tipe ini mirip dengan gingivostomatitis herpetic primer, tetapi 

virus-virus herpes tidak mempunyai peran etiologi pada SAR tipe 

herpetiformis (Regezi,2003) 

 

GAMBAR 2.3 Multiple herpetiform ulcers 

Sumber : Laskaris G. Pocket atlas of oral desease. 

Second Edition. New York: Thieme; 2006. p.161 

 

Table 2.2 Gambaran Klinis Ulser Aftosa 

  Minor Aphthae  Major  Aphthae  Herpetiform Aphthae 

Size <0,5 cm  >0,5 cm   <0,5 cm 

Shape Oval  Ragged oval,  Oval 

   crateriform     

Number 1–5  1-10   10-100  

Location Nonkeratinized  Nonkeratinized  Any intraoral site 

 mocosa  mucosa  

Treatment  Topical cortico-  Topical/systemic/ Topical/systemic 

steroids,tetracycline   intralesional cortico- corticosteroids, 

 mouthrinse  steroid, immuno- tetracycline mouthrinse 

   suppressives 

Sumber: Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK. 2003. Oral Pathology: Clinical Pathologic 

Correlations. WB Saunders Company, USA 

2.  Oral thrush 

Yaitu stomatitis yang disebabkan jamur Candida Albican, biasanya 

banyak dijumpai di lidah. Pada keadaan normal, jamur memang terdapat di 

dalam mulut. Namun, saat daya tahan tubuh anak menurun, ditambah 
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penggunaan obat antibioka yang berlangsung lama atau melebihi jangka 

waktu pemakaian, jamur Candida Albican akan tumbuh lebih banyak lagi 

(Wardiningsih,2011). 

3. Stomatitis Herpetik 

Yaitu stomatitis yang disebabkan virus herpes simplek dan berlokasi di 

bagian belakang tenggorokan. Sariawan di tenggorokan biasanya langsung 

terjadi jika ada virus yang sedang mewabah dan pada saat itu daya tahan 

tubuh sedang rendah sehingga sistem imun tidak dapat menetralisir atau 

mengatasi virus yang masuk sehingga terjadilah ulser (Wardiningsih,2011). 

2.1.5 Perawatan  

Perawatan stomatitis dilakukan secara simtomatik ditujukan mengurangi 

rasa sakit, memperpendek masa perjalanan lesi, mengurangi jumlah dan besar 

ulser atau untuk mencegah munculnya lesi baru. Banyak obat-obatan, termasuk 

vitamin, obat kumur antiseptik, steroid topikal dan imunomodulator sistemik, 

dianjurkan sebagai pengobatan untuk stomatitis. Untuk kasus ringan, bisa 

diberikan antiseptik topikal dan anastesi yang melindungi ulser dari gesekan 

dalam rongga mulut saat berfungsi dan melindungi agar tidak berkontak 

langsung dengan makanan yang asam dan pedas dan untuk mengurangi rasa 

perih. Pada kasus yang lebih berat dapat diberikan salep yang mengandung 

topikal steroid atau obat sistemik bila penderita tidak merespon terhadap obat 

topikal (Adhwa,2009; Lewis,1998). 

Faktor predisposisi yang berperan perlu ditelusuri agar dapat meringankan 

penderitaan pasien. Tujuan dari pengobatan adalah untuk meringankan 

penderitaan pasien yang harus berdampingan dengan ulserasi sepanjang 
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hidupnya. Pasien perlu diyakinkan bahwa stomatitis aftosa rekuren bukan suatu 

penyakit yang berbahaya walaupun merepotkan. Dengan adanya keyakinan 

tersebut kemungkinan tidak diperlukan pengobatan sistemik, covering agent atau 

kumur antiseptik (Wardiningsih,2011). 

Masa perjalanan dapat dipersingkat dengan pemberian kortikosteroid 

topikal, seperti triamcinolone acetonide 0,1% dalam orabase yang bersifat adesif. 

Contoh lain adalah fluocinonide gel yang lebih kuat dan rasanya lebih enak. Obat 

dioleskan pada ulserasi 4–8 kali sehari. Untuk lesi yang parah dapat diberikan 

kortikosteroid sistemik. Lesi akan segera sembuh sehingga memperpendek 

perjalanan lesi selama obat digunakan. Penggunaan secara sistemik perlu 

berhati–hati karena apabila terlalu lama digunakan dapat menimbulkan efek 

samping. Beberapa ahli ada yang mencoba tetrasiklin yang dipakai secara 

topikal atau sistemik. Penggunaan secara topikal dilakukan dengan melarutkan 

obat dalam 30 mL air dan digunakan sebagai obat kumur (Marwati,2004). 

Obat–obat sistemik seperti levamisole, inhibitor monoamine oksidase, 

thalidomide atau dapsone digunakan untuk penderita yang sering mengalami 

ulserasi oral yang serius. Tetapi, penggunaan obat–obat ini harus 

dipertimbangkan efektifitas serta efek sampingnya (Lewis,1998). 

Untuk pasien dengan gangguan hematologi maka terapi yang diberikan 

kepada pasien anemia karena kekurangan zat besi adalah tablet zat besi yang 

berisi ferrous sulfate, ferrous gluconate, dan ferrous fumarate yang diberikan 

peroral. Respon tubuh pada terapi biasanya cepat, sel darah merah akan 

kembali normal setelah 1-2 bulan. Oleh sebab itu pasien diberikan sulemen yang 

berisi zat besi 2x1 sehari yang diminum selama dua minggu (Apriasari,2010). 

 



19 
 

 
 

2.2 Stres 

2.2.1 Pengertian Stres 

Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses 

berpikir dan kondisi seseorang (Handoko, 1997:200). Stres yang terlalu besar 

dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungannya.  

Adapun menurut Robbins (2001:563) stres juga dapat diartikan sebagai suatu 

kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu 

kesempatan dimana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau 

penghalang. Dan apabila pengertian stres dikaitkan dengan penelitian ini maka 

stres itu sendiri adalah suatu kondisi yang mempengaruhi keadaan fisik atau 

psikis seseorang karena adanya tekanan dari dalam ataupun dari luar diri 

seseorang yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja mereka (Gunawan,2007). 

2.2.2 Stres dan Stresor 

Dalam ilmu psikologi stres diartikan sebagai suatu kondisi kebutuhan tidak 

terpenuhi secara adekuat, sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan. 

Taylor (1995)  mendeskripsikan stres sebagai pengalaman emosional negatif 

disertai perubahan reaksi biokimiawi,  fisiologis, kognitif dan perilaku yang 

bertujuan untuk mengubah atau menyesuaikan diri terhadap situasi yang 

menyebabkan stres (Gunawan,2007). 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan stres disebut stresor.  Beberapa tipe 

stresor yaitu :  

a. Fisikokimia  : lingkungan eksternal misalnya perubahan iklim dan cuaca 

polusi, bencana dan zat kimia.  

b. Sosial  :  lingkungan sosial misalnya lingkungan hidup seperti pekerjaan,  
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rumah, pendidikan, dan hubungan antara manusia.  

c. Biologis  :  lingkungan internal yaitu beberapa perubahan yang terjadi di 

dalam tubuh. Misalnya penyakit, cedera, kelelahan, dan lain-lain.  

d.  Psikis :  kondisi psikologis seperti perkara yang menyenangkan dan 

tidak menyenangkan. 

(Gunawan,2007) 

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Stres 

Setiap individu akan mendapatkan efek stres yang berbeda-beda. Hal ini 

bergantung pada beberapa faktor yaitu : 

1. Kemampuan individu mempersepsikan stresor 

Jika stresor dipersepsikan akan berakibat buruk bagi individu tersebut 

maka tingkat stres yang dirasakan akan semakin berat. Sebaliknya, jika 

stresor dipersepsikan tidak mengancam dan individu tersebut mampu 

mengatasinya maka tingkat stres yang dirasakan akan lebih ringan. 

2. Intensitas terhadap stimulus 

Jika intensitas serangan stres terhadap individu tinggi maka kemungkinan 

kekuatan fisik dan mental individu tersebut mungkin tidak akan mampu 

mengadaptasinya. 

3. Jumlah stresor yang harus dihadapi dalam waktu yang sama 

Jika pada waktu yang bersamaan bertumpuk sejumlah stresor yang harus 

dihadapi, stresor kecil dapat menjadi pemicu yang mengakibatkan reaksi 

yang berlebihan.  

4.  Lamanya pemaparan stresor 

Memanjangnya lama pemaparan stresor dapat menyebabkan 

menurunnya kemampuan individu dalam mengatasi stres.  
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5. Pengalaman masa lalu 

Pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi kemampuan individu dalam 

menghadapi stresor yang sama. 

6. Tingkat perkembangan 

Pada tingkat perkembangan tertentu terdapat jumlah dan intensitas 

stresor yang berbeda sehingga resiko terjadinya stres pada tingkat 

perkembangan juga berbeda. 

(Gitanisa, 2012) 

2.2.4 Klasifikasi Stres  

Struart dan Sundeen dalam Maramis (2009) mengklasifikasikan tingkat 

stres yaitu: 

1. Stres Ringan 

Pada tingkat stres ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Stres 

ini tidak merusak aspek fisiologik seseorang. Pada respon psikologis 

didapatkan merasa mampu meyelesaikan pekerjaan lebih dari 

biasanya, namun tanpa disadari cadangan energy semakin menipis. 

Pada respon perilaku didapatkan semangat kerja yang terlalu 

berlebihan, merasa mudah lelah dan tidak bisa santai. Situasi ini tidak 

akan menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi terus menerus. 

2. Stres Sedang 

Pada tingkat stres ini, individu lebih memfokuskan hal penting saat ini 

dan mengesampingkan yang lain sehingga mempersempit lahan 

persepsinya. Respon fisiologis dari tingkat stres ini didapatkan 

gangguan pada lambung dan usus. Respon psikologis dapat berupa 

perasaan ketidaktenangan dan ketegangan emosional semakin 
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meningkat, merasa aktivitas menjadi membosankan dan terasa lebih 

sulit, serta timbul perasaan ketakutan dan kecemasan yang tidak dapat 

dijelaskan penyebabnya.  

3. Stres Berat  

Pada tingkat stres ini, persepsi individu sangat menurun dan 

cenderung memusatkan perhatian pada hal-hal lain. Semua perilaku 

ditujukan untuk mengurangi stres. Pada tingkat stres ini mempengaruhi 

aspek fisiologis yang didaptkan seperti gangguan system pencernaan 

semakin berat. Pada aspek psikologis, individu merasa kelelahan fisik 

semakin mendalam, timbul perasaan takut, cemas yang semakin 

meningkat, mudah bingung dan panik serta tidak mampu 

menyelesaikan tugas sehari-hari. 

(Maramis,2009) 

2.2.5 Respon Stres 

Menurut Selye (1956),  General Adaptation Syndrome  (GAS) merupakan  

salah satu teori yang paling banyak diterima mengenai stres dan dampaknya 

terhadap tubuh manusia.  Ketika tubuh bertemu stresor, penyesuaian terjadi 

dalam upaya tubuh mendapatkan kembali keseimbangannya (homeostatis) 

(Nally,2010). 

Pada tahap pertama GAS, terjadinya reaksi alarm. Setiap trauma fisik atau 

mental akan memicu reaksi yang segera dalam menghambat stres. Akibat dari 

sistem imun tubuh yang awalnya tertekan, tingkat normal daya tahan tubuh akan 

menurun menyebabkan tubuh lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Jika 

stres yang dihadapi ringan dan tidak berlangsung lama, tubuh akan kembali 

normal dan pulih dengan cepat (Nally,2010). 
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  Pada tahap kedua GAS, terjadinya resistensi atau adaptasi tubuh akibat 

dari stresor yang  tidak dapat diatasi. Akhirnya, tubuh beradaptasi terhadap stres 

dan cenderung menyebabkan tubuh lebih tahan terhadap penyakit. Pada 

keadaan ini, sistem imun bekerja lebih supaya dapat mengikuti kebutuhan yang 

diharapkan. Sering kali individu merasa bahwa  telah berhasil mengatasi efek 

stres dan tubuh mereka kebal terhadap efek stres (Nally,2010). 

 Pada tahap ketiga GAS, terjadinya kelelahan yaitu tubuh telah kehabisan 

energi dan daya tahan tubuh.  Tubuh mengalami kelelahan adrenal  yang hebat 

dari segi mental, fisik dan  emosi.  Apabila adrenal semakin berkurang, terjadinya 

penurunan kadar gula darah menyebabkan penurunan toleransi terhadap stres, 

kelelahan mental dan fisik yang terus berkembang maka tubuh tidak berdaya, 

dan timbulnya penyakit. Bagi mendukung asumsi ini, Mcnally telah melakukan 

penelitian dan ditemukan SAR pada responden yang mengalami tingkat stres 

yang tinggi (Nally,2010). 

2.2.6 Stres dan Stomatitis  

Genco et.al. (1998) menuliskan stres jalur umum dari terjadinya sejumlah 

penyakit kronik, salah satu bagian tubuh yang dapat dipengaruhi oleh stres 

adalah rongga mulut (Dewi,2006). 

  Stres akibat stresor psikologis dapat mengakibatkan perubahan tingkat 

molekul pada berbagai sel imunokompeten. Berbagai perubahan tersebut dapat 

mengakibatkan keadaan patologis pada sel epitel mukosa rongga mulut, 

sehingga sel epitel lebih peka terhadap rangsangan (Sulistyani,2003). 

   Menurut penelitian Mcnally, menunjukkan kebanyakan orang yang 

menderita ulser mempunyai level stres yang meningkat. Sedangkan pasien yang 
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menderita ulser pada waktu stres, maka ulser akan menjadi lebih parah, dan 

pada beberapa studi telah dilaporkan ada hubungan diantara keduanya. Dengan 

meningkatnya stresor  maka prevalensi stomatitis yang berhubungan dengan 

stresor psikologis dapat diduga akan lebih tinggi (Sulistyani,2003; Lubis 2005). 

 2.2.7 Perawatan  

  Perawatan pasien stomatitis dengan stres  psikologis, dapat dilakukan 

dengan mengurangi tingkat stres yang diamati dengan cara konseling dan 

psikoterapi pada kasus stomatitis yang parah dan dukungan sosial teman atau 

keluarga pada kasus yang kurang parah. Menurut Janicki  (1971), konseling dan 

psikoterapi kelihatannya mempunyai efek terhadap  seringnya dan rekurensi 

dalam mengurangi terjadinya stomatitis. Selain itu, beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa dukungan sosial mempunyai efek pendukung sistem imun 

(Lubis,2005; Nally,2010). 

2.3 Mahasiswa Kedokteran Gigi dan Stres 

 Tingkat stres yang tinggi pada mahasiswa kedokteran gigi telah banyak 

dilaporkan.  Awal terjadinya stres masih belum diketahui secara pasti tapi 

beberapa penelitian menyatakan kemungkinan berasal dari proses 

pembelajaran.  Menurut penelitian yang diterbitkan, menemukan bahwa sumber 

stres terjadi pada semua tahapan karier kedokteran gigi yang dimulai dari awal 

pendidikan sarjana kedokteran  gigi.  Tingginya tingkat stres yang dirasakan 

dikalangan mahasiswa kedokteran gigi sering dikaitkan dengan gejala fisik, 

tekanan psikologis, kelelahan karir, dan kelelahan emosi. Beberapa penelitian 

menyatakan bahwa mahasiswa kedokteran gigi sering mengalami gejala stres, 

ansietas yang lebih tinggi daripada populasi umum, tingkat depresi yang tinggi,  
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dan mengalami sensitivitas interpersonal (Naidu,2002; Rafeatun,2011). 

Diantara faktor pencetus yang paling tinggi  terjadinya stres adalah beban 

tugas, tekanan prestasi, ujian, takut gagal dan keyakinan diri. Intensitas stres 

sangat berbeda mengikut tahun studi. Analisa dari beberapa penelitian 

berpendapat bahwa mahasiswa kedokteran gigi tahun ke-4 dan yang telah lulus 

selain khawatir dengan beban tugas yang banyak, kesulitan kepaniteraan klinik, 

dan kegagalan, mereka juga lebih khawatir akan masa depan profesi mereka. 

Bagi mahasiswa baru, mereka lebih prihatin mengenai kurangnya waktu untuk 

relaksasi (Polychronopoulou,2005). 

Stres khusus yang dilaporkan dalam beberapa penelitian meliputi banyak 

faktor antaranya berkaitan dengan kepaniteraan klinik, manajemen pasien, 

kebutuhan untuk memenuhi akademik dan persyaratan klinis, interaksi dengan 

rekan mahasiswa, dosen dan staf pendukung, hubungan dengan teman dan 

keluarga, takut mengalami kegagalan, dan ketakutan menghadapi orang tua 

setelah mengalami kegagalan (Polychronopoulou,2005). 

  Tingginya tingkat stres dapat mengakibatkan prestasi akademik 

mahasiswa kedokteran gigi menurun. Oleh  karena  itu, mengetahui  pemicu  

terjadinya stres dikalangan mahasiswa kedokteran gigi adalah amat penting 

dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan belajar di seluruh fakultas 

kedokteran gigi (Rafeatun,2011). 
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BAB 3 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep  

Faktor  Predisposisi : 

 Genetik 

 Imunologi 

 Hematologi 

 Gastrointestinal 

 Hormon 

 Trauma 

 HIV    

 Kebiasaan Merokok 

 Mikroba 

 Penyakit sistemik 

 Alergi 

Keterangan :  

        = Variabel yang diteliti 

        = variabel yang tidak diteliti 

Mahasiswa tingkat akhir kedokteran gigi baik yang telah memasuki kepaniteraan 

kllinik akan mengalami tingkat stres yang berbeda-beda. Hal ini dapat dipicu oleh 

beban studi, tugas yang banyak, takut gagal, maupun kesulitan kepaniteraan  

klinik. Stres pada mahasiswa ini dapat memicu timbulnya stomatitis yang bila 

kekerapan terjadinya tinggi akan menurunkan daya tahan tubuh.  

3.2 Hipotesis Penelitian 

Ada hubungan antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya stomatitis 

pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya. 

Mahasiswa Kedokteran Gigi 

Tingkat Akhir 

Stres 

Stomatitis  
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BAB 4 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, rancangan penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif analitik observational dengan pendekatan cross-sectional yaitu suatu 

penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko dengan 

efek, cara pendekatan atau pengumpulan data sekaligus dilakukan pada satu 

waktu (point time approach). (Nursalam,2003)  

4.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

4.2.1 Populasi 

Semua mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya 

Malang yang berjumlah 66 orang 

4.2.2 Sampel dan Sampling 

Mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya Malang 

yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi 

4.2.2.1 Kriteria Inklusi 

1. Mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya Malang 

2. Mahasiswa dengan pengalaman stomatitis 

3. Mahasiswa yang mengalami stres psikologis 

4.2.2.2 Kriteria Eksklusi 

1. Mahasiswa yang tidak bersedia untuk mengisi kuesioner 
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4.2.2.3 Besar Sampel Penelitian 

  

            

         

                     

  

  = 40 

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

d = Tingkat signifikansi (d= 0,1) (Nursalam,2003)   

4.2.2.4 Sampling  

Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik nonprobability 

sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik 

penetapan sampel dengan cara memilih sampel di antara populasi sesuai 

dengan kriteria yang dikehendaki peneliti. (Nursalam,2003) 

4.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian : Rumah Sakit Pendidikan Universitas Brawijaya 

 Waktu penelitian : 27 Desember 2012  
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4.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

4.3.1 Variabel Bebas (Independent) 

 Tingkat stres psikologis yang terjadi pada mahasiswa kedokteran gigi 

tingkat akhir  

4.3.2 Variabel Terikat (Dependent) 

 Stomatitis yang dialami 

4.4.3 Definisi Operasional Variabel  

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Hasil Pengukuran Skala 

Independen 
 
Tingkat stres 
psikologis yang 
terjadi pada 
mahasiswa 
kedokteran gigi 
tingkat akhir 
tahun ajaran 
2008/2009  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kondisi ketegangan 
yang mempengaruhi 
emosii, proses berpikir 
dan kondisi fisik atau 
psikis seseorang 
karena adanya tekanan 
dari dalam maupun 
dari luar diri yang dapat 
mengganggu 
pelaksanaan kerja 
mereka.   

 
 
Kuesioner  
 

Setiap poin pertanyaan 
diberikan skor 1 bila 
peristiwa terjadi dan 
Skor 0 bila peristiwa 
tidak terjadi (Dikotomi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pemberian skor menurut 
rumus: 
 
N= Sp x 100 
      Sm 
 
Keterangan: 
N= nilai didapat 
Sp= jumlah skor didapat 
Sm= jumlah skor 
maksimal 

 
 
Dengan interpretasi : 

76 – 100 = berat 
56 – 75   = sedang 
≤ 56        = ringan 
 

 
 
Ordinal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dependen 
 
Stomatitis yang 
dialami 

 
 
Suatu peradangan 
yang terjadi pada 
mukosa mulut, 
biasanya berupa ulser 
putih kekuningan. 

 
 
Kuesioner 
 

 
 
Dilihat dari kekerapan 
terjadinya stomatitis 
yang dialami 
 
≥ 1 kali/bulan = sering 
 
>3bulan sekali = jarang 
 
Tidak pernah 

 
 
Ordinal 

(Aprilia,2011; Maramis,2009)  
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4.5 Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses atau analisis yang dilakukan secara 

sistematis terhadap data yang telah dikumpulkan. Secara garis besar analisis 

meliputi 4 langkah. Antara lain : 

1. Pengeditan data (Editing) 

Pengeditan adalah pemeriksaan atau koreksi data yang telah dikumpulkan. 

Pengeditan data dilakukan untuk melengkapi kekurangan atau menghilangkan 

kesalahan yang terdapat pada data mentah. Kegiatan dalam langkah editing ini 

adalah : 

1. Mengecek nomor responden dan kelengkapan identitas mahasiswa 

kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya dalam kuesioner yang 

dibagikan 

2. Mengecek kelengkapan data yang telah diisi oleh responden dalam 

kuesiner 

2. Coding  

 Coding (pengkodean) data adalah pemberian kode-kode tertentu pada tiap-

tiap data termasuk memberikan kategori untuk jenis data yang sama. Kegiatan 

dalam coding ini adalah memberikan skor terhadap pertanyaan yang perlu 

diberikan skor yaitu menilai kuesioner mengenai hubungan antara tingkat stres 

psikologis dengan timbulnya stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat 

akhir Universitas Brawijaya 

3. Processing 

Setelah data di coding maka langkah selanjutnya adalah melakukan entry 

data dari angket ke dalam program komputer. 
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4. Cleaning 

Cleaning merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang sudah dientry 

apakah ada kesalahan atau tidak. 

4.5.1 Interpretasi Data 

Data yang diperoleh baik untuk karakteristik responden maupun hasil 

pengukuran antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya stomatitis pada 

mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya diinterpretasikan 

dalam bentuk porsentase (Arikunto, 2002), dengan rumus: 

 

 

Keterangan: 

p = porsentase 

f  = frekuensi 

n = jumlah responden 

Hasil porsentase dari data tersebut, diinterpretasikan dengan skala: 

100%  : Seluruhnya 

 76-99% : Hampir seluruhnya 

51-75% : Sebagian besar 

26-50% : Hampir setengahnya 

1-25%  : Sebagian kecil 

0%  : Tak satupun 

  (Nursalam,2003) 

 

p = f   x 100% 
      n 
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4.5.2 Analisis Data Hubungan Antara Tingkat Stres Psikologis dengan 

Timbulnya Stomatitis pada Mahasiswa Kedokteran Gigi Tingkat Akhir 

Universitas Brawijaya 

Sesuai tujuan penelitian yaitu menjelaskan hubungan antara tingkat stres 

psikologis dengan timbulnya stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat 

akhir. Maka untuk mendapatkan kolerasi antara keduanya digunakan metode  

Kolerasi Spearman Rank karena kedua data berskala ukur ordinal dan ordinal, 

dengan menggunakan rumus: 

 

 

Keterangan: 

rs : Korelasi Spearman 

n  : Jumlah kasus atau sampel 

d  : Selisih ranking antara variabel X dan Y untuk tiap subyek 

 

Tujuan analisa uji diatas untuk mengetahui signifikansi atau kemaknaan 

ada atau tidaknya hubungan antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya 

stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya. 

Seluruh teknik pengolahan data statistik dilakukan dengan SPSS versi 16. 

Dengan kepercayaan 95% dan tingkat signifikansi 5% maka diintepretasikan 

sebagai berikut: 

 Ho: Kedua variabel tidak ada hubungan satu dengan yang lain  

Hi: Kedua variabel ada hubungan yang signifikan satu sama lain  
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 Dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan 

Probabilitas > 0,05 maka Ho diterima Hi ditolak 

Probabilitas ≤ 0,05 maka Ho ditolak Hi diterima      

4.6 Alur Penelitian 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang alur dalam penelitian bisa dilihat dalam 

bagan di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Skema Alur Penelitian 

Pembagian kuesioner hubungan antar tingkat stres psikologis 

dengan timbulnya stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi 

tingkat akhir Universitas Brawijaya 

Pengambilan sampel: purposive sampling 

 

Analisis data 

 

Populasi: Semua mahasiswa kedokteran gigi 

tingkat akhir yang terdaftar di Universitas 

Brawijaya Malang  

Hubungan antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya 

stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir 

Universitas Brawijaya 

Penyajian 

Kesimpulan 
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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

5.1 Hasil Penelitian 

 Penelitian mengenai hubungan antara tingkat stres psikologis dengan 

timbulnya stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas 

Brawijaya dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2012 di Rumah Sakit 

Pendidikan Universitas Brawijaya (RSP UB). Pengambilan subjek penelitian 

menggunakan teknik nonprobabilitiy sampling yaitu purposive sampling yang 

sesuai dengan kriteria yang dikehendaki sebanyak 40 mahasiswa. 

5.2 Karakteristik Umum Penelitian 

5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 5.1 Distribusi Frekuensi Responden Mahasiswa Tingkat Akhir 
Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya Berdasarkan Jenis 
Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Persentase (%) 

1. Perempuan 30 75 

2. Laki-laki 10 25 

 Total 40 100 
 Sumber : Hasil Penelitian, Randa, 2012 

 Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa dari total 40 orang 

mahasiswa,sebagian besar mahasiswa berjenis kelamin perempuan (75%) dan 

sebagian kecil berjenis kelamin laki-laki (25%) 

 



35 
 

 
 

5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Responden Mahasiswa Tingkat Akhir 
Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya berdasarkan umur 

No. Umur  Frekuensi Persentase (%) 

1. 20 3 7,5 

2. 21 3 7,5 

3. 22 28 70 

4. 23 5 12,5 

5. 24 1 2,5 

 Total  40 100,0 

 Sumber : Hasil Penelitian, Randa, 2012  

 Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan bahwa karakteristik umur mahasiswa 

yang menjadi responden sebagian besar berumur 22 tahun sebanyak 70%. 

5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kekerapan Stomatitis 

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Responden Mahasiswa Tingkat Akhir 
Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya berdasarkan kekerapan 
stomatitis 

No  Kekerapan stomatitis Frekuensi Persentase (%) 

1 Sering  11 27,5 

2 Jarang  29 72,5 

3 Tidak Pernah  0 0 

 Total  40 100,0 
 Sumber ; Hasil Penelitian, Randa, 2012 

 Berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa 

jarang mengalami stomatitis (72,5%). 
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5.2.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Stres 

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Responden Mahasiswa Tingkat Akhir 
Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya berdasarkan tingkat 
stres 

No.  Tingkat stress Frekuensi Persentase (%) 

1 Berat   3 7,5 

2 Sedang    6 15,0 

3 Ringan  31 77,5 

 Total  40 100,0 
 Sumber : Hasil Penelitian, Randa, 2012 

  Berdasarkan tabel 5.4 dapat dilihat bahwa hampir seluruh mahasiswa 

memiliki tingkat stres yang ringan (77,5%). 

5.2.5 Data Hubungan antara Tingkat Stres Psikologis dengan Timbulnya 

Stomatitis 

Tabel 5.5 Hubungan Antara Tingkat Stres Psikologis dengan Timbulnya 
Stomatitis pada Mahasiswa Kedokteran Gigi Tingkat Akhir 
Universitas Brawijaya 

Kekerapan stomatitis 

Tingkat stress 

Jarang Sering Total 

∑ % ∑ % ∑ % 

Ringan 27 67,5 4 10,0 31 77,5 

Sedang  2 5,0 4 10,0 6 15,0 

Berat  0 0 3 7,5 3 7,5 

Total 29 72,5 11 27,5 40 100 
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Berdasarkan tabel 5.5 diketahui bahwa mahasiswa kedokteran gigi 

tingkat akhir Universitas Brawijaya memiliki tingkat stres ringan, sedang dan 

berat dengan kekerapan stomatitis yang jarang dan sering terjadi. Sebagian 

besar mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir memiliki tingkat stres yang ringan 

dengan kekerapan stomatitis yang jarang terjadi. Sebagian kecil mahasiswa 

memiliki tingkat stres yang ringan dengan kekerapan stomatitis yang sering 

terjadi, tingkat stres yang sedang dengan kekerapan stomatitis yang sering 

terjadi, tingkat stress yang berat dengan kekerapan stomatitis yang sering terjadi 

dan tingkat stres yang sedang dengan kekerapan stomatitis yang jarang terjadi.  

 Besar korelasi atau hubungan antara tingkat stress psikologis dengan 

timbulnya stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir baik laki-laki 

maupun perempuan ditunjukkan oleh nilai statistic uji Spearman’s rho berikut : 

Tabel 5.6   Hasil Korelasi Spearman Antara Tingkat Stres Psikologis dengan 
Timbulnya Stomatitis pada Mahasiswa Kedokteran Gigi Tingkat 
Akhir Universitas Brawijaya 

rhitung Nilai Signifikansi Keterangan 

0,622 0,000 Tolak H0 

  Sumber : Hasil Penelitian, Randa, 2012 

 Dari tabel 5.6 dapat dilihat bahwa koefisien korelasi Spearman sebesar 

0,622. Hal ini menunjukkan bahwa besar keeratan hubungan antara tingkat stres 

dengan timbulnya stomatitis pada mahasiswa adalah sebesar 62,2% dan 37,8% 

adalah stomatitis yang berhubungan dengan faktor yang lainnya seperti trauma 

maupun hormon. Hubungan yang terbentuk ini adalah hubungan yang searah 

karena koefisien korelasi bernilai positif. Hubungan searah ini artinya jika tingkat 

stres meningkat maka timbulnya stomatitis juga meningkat, begitupun 

sebaliknya. Nilai p-value didapatkan sebesar 0,000 yang bernilai lebih kecil dari 



38 
 

 
 

tingkat kesalahan α 0,05. Dari perbandingan nilai  p-value dengan α dapat 

diputuskan bahwa Ho ditolak. Kesimpulan bagi hipotesis ini adalah terdapat 

hubungan antara tingkat stress psikologis dengan timbulnya stomatitis pada 

mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya 
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BAB 6 

PEMBAHASAN 

 Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menjawab masalah penelitian yaitu 

adakah hubungan antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya stomatitis 

pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya. 

6.1 Tingkat Stres Psikologis 

 Dari data penelitian yang didapatkan,  menunjukkan bahwa tingkat stres 

psikologis yang dialami oleh mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir cukup 

ringan yaitu sebesar  77,5% mahasiswa memiliki tingkat stres yang ringan yaitu 

skor ≤ 56. 

Menurut Sunaryo (2004) sumber stres adalah semua kondisi stimulasi 

yang berbahaya dan menghasilkan reaksi stres. Dan Maramis (2009) 

mengatakan bahwa ada 4 sumber atau penyebab stres yaitu : 

a. Frustasi yang terjadi apabila usaha individu untuk mencapai sasaran 

tertentu mendapat hambatan atau hilangnya kesempatan dalam 

mendapatkan hasil yang diinginkan. Frustasi juga dapat diartikan 

sebagai efek psikologis terhadap situasi yang mengancam seperti 

timbul reaksi marah, penolakan maupun depresi. 

b. Konflik terjadi ketika individu berada dalam tekanan dan merespon 

langsung terhadap dua atau lebih dorongan, juga muncul dua 

kebutuhan maupun motif yang berbeda dalam waktu bersamaan. 

c. Tekanan terjadi karena adanya suatu tuntutan untuk mencapai 

sasaran atau tujuan tertentu maupun tuntutan tingkah laku seseorang. 
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Tekanan dapat berasal dari internal ataupun eksternal atau kombinasi 

keduanya. Tekanan internal misalnya sistem nilai, konsep diri dan 

komitmen personal. Tekanan eksternal misalnya tekanan waktu atau 

peran yang harus dijalani seseorang atau juga dapat berupa 

kompetisi dalam kehidupan sehari-hari. 

d. Krisis yaitu keadaan mendadak yang menimbulkan stress pada 

individu misalnya kematian, kecelakaan dan penyakit yang harus 

dioperasi. 

(Maramis,2009) 

Dari data penelitian yang didapatkan, sumber stress pada mahasiswa 

kedokteran gigi tingkat akhir disebabkan oleh : 

a. Masalah dengan lingkungan pendidikan yang dialami dimana mahasiswa 

merasa kurang nyaman dengan rekan, dosen, maupun staf pendukung 

serta merasa gelisah dan tegang dengan keberadaan dokter jaga di klinik 

(diwakili oleh pertanyaan nomor 3 dan 13 pada kuesioner) 

b. Mahasiswa terbebani dengan jumlah tugas kuliah dan mengalami 

kesulitan dalam menjalankan tugas kuliah yang ada serta dengan 

peraturan dan persyaratan studi yang ada (diwakili oleh pertanyaan 

nomor 6, 7 dan 8 pada kuesioner) 

c. Mahasiswa merasa kekurangan dengan waktu klinik yang diberikan 

sehingga kesulitan melengkapi persyaratan klinik dan mempelajari 

ketelitian keterampilan manual yang diperlukan dalam pekerjaan klinik 

(diwakili oleh pertanyaan nomor 10, 11, 14 dan 17 pada kuesioner) 

d. Kurang percaya diri dalam mengambil keputusan tetapi tidak mampu  

menerima kritikan mengenai pekerjaan klinik atau akademik yang  
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dikerjakan (diwakili oleh pertanyaan nomor 4 dan 12 pada kuesioner) 

e. Cemas dengan pasien yang tidak sesuai dengan yang diinginkan dan  

timbulnya perbedaan pendapat dengan dosen atau staf klinik mengenai 

perawatan yang akan diberikan (diwakili oleh pertanyaan nomor 15 dan 

16 pada kuesioner) 

f. Takut mengalami kegagalan dan menghadapi orang tua setelah 

mengalami kegagalan tersebut (diwakili oleh pertanyaan nomor 18 dan 19 

pada kuesioner) 

Dari uraian diatas diketahui bahwa tingkat stres psikologis yang terjadi 

pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir disebabkan oleh adanya frustasi 

dan tekanan dalam menjalankan akademik dan pekerjaan klinik. Dan  hampir 

seluruh mahasiswa hanya mengalami stres dalam melengkapi persyaratan klinik 

dan merasa kurang dengan waktu klinik yang diberikan serta merasa cemas 

dengan pasien yang tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hal ini menyebabkan 

tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa tingkat akhir cukup ringan. 

6.2 Timbulnya Stomatitis pada Mahasiswa Kedokteran Gigi Tingkat Akhir 

 Dari data yang didapatkan, timbulnya stomatitis masih  jarang terjadi pada 

mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir yaitu 72,5% dan sisanya 27,5% 

mahasiswa sering mengalami stomatitis. Mahasiswa dikatakan jarang mengalami 

stomatitis apabila kekerapan terjadinya stomatitis lebih dari tiga bulan sekali. 

Sebaliknya apabila mahasiswa secara periodik tiap bulan mengalami stomatitis 

maka kekerapan stomatitisnya itu sering terjadi. Penelitian Tahan (2009) 

mengatakan bahwa tingkat frekuensi stomatitis pada mahasiswa berbeda-beda. 

Dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa mahasiswa FKG yang mengalami 
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stomatitis ≤ 1 bulan sekali sebanyak  13,3%, > 1 bulan sekali sebanyak 13,3% 

dan  lebih dari 3 bulan dan tidak teratur sebanyak 73,3%.  

 Seperti yang diketahui bahwa faktor etiologi stomatitis belum diketahui 

secara pasti. Tapi diduga berbagai faktor predisposisi dapat mempengaruhi 

timbulnya stomatitis. Faktor predisposisi ini antara lain genetik, imunologik, 

hematologi, gastrointestinal, hormonal, trauma, stress, HIV, kebiasaan merokok, 

kondisi medik, pengobatan, maupun infeksi (Rahmy, 2011).  

Sebagian besar dari mahasiswa mengalami stomatitis sejak remaja. 

Penyebab timbulnya stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir 

memiliki keeratan hubungan dengan stres dalam menjalankan tugas akademik 

maupun klinik. Mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir, sebagian besar 

mengalami stomatitis karena frustasi dan adanya tekanan dalam menjalankan 

pekerjaan klinik. Dan hampir setengahnya mengalami stomatitis yang 

disebabkan  trauma akibat penggunaan peranti ortodonti, tergigit saat makan 

ataupun berbicara dan terluka saat gosok gigi serta diakibatkan oleh hormon 

dimana mahasiswa perempuan akan mengalami stomatitis pada pra, sewaktu 

dan pasca menstruasi.  

6.3 Hubungan antara Tingkat Stres Psikologis dengan Timbulnya Stomatitis 

pada Mahasiswa kedokteran Gigi Tingkat Akhir Universitas Brawijaya 

Dari tabel 5.6 dapat dilihat bahwa koefisien korelasi spearman adalah 

sebesar 0,622. Hal ini menunjukkan bahwa besar keeratan hubungan antara 

tingkat stres psikologis dengan timbulnya stomatitis adalah sebesar 62,2%. 

Hubungan yang terbentuk ini adalah hubungan yang searah karena koefisien 

korelasi bernilai positif. Hubungan searah artinya jika tingkat stres meningkat 

maka timbulnya stomatitis juga meningkat, begitupun sebaliknya.  
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Nilai p-value didapatkan sebesar 0,00 yang bernilai lebih kecil dari tingkat 

kesalahan 0,05. Dari perbandingan nilai p-value dengan tingkat signifikan dapat 

disimpulkan bahwa Ho ditolak. Kesimpulan bagi hipotesis ini adalah terdapat 

hubungan yang signifikan antara tingkat stres psikologis dengan timbulnya 

stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya. 

Menurut Nally (2010), kebanyakan orang yang menderita ulser 

mempunyai level stres yang meningkat. Sedangkan pasien yang menderita ulser 

pada waktu stres, maka ulser akan menjadi lebih parah. Dengan meningkatnya 

stresor maka prevalensi stomatitis yang berhubungan dengan stresor psikologis 

dapat diduga akan lebih tinggi.   

Pada saat mahasiswa tingkat akhir kedokteran gigi mengalami tingkat 

stres yang berat maka timbulnya stomatitis juga sering terjadi. Tapi dari data 

hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat stres yang dialami mahasiswa tingkat 

akhir cukup ringan sehingga timbulnya stomatitis juga jarang dialami.  
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BAB 7  

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

 Dari hasil analisis serta pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

a. Stres psikologis yang dialami mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir 

Universitas Brawijaya hampir seluruhnya mengalami tingkat stres ringan 

yang dapat memicu timbulnya stomatitis 

b. Kekerapan timbulnya stomatitis yang dipicu oleh stres pada mahasiswa 

kedokteran gigi tingkat akhir Universitas Brawijaya sebagian besar jarang 

terjadi 

c. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat stres psikologis dengan 

timbulnya stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir 

Universitas Brawijaya yaitu korelasi searah yang berarti semakin berat 

tingkat stres psikologis yang dialami maka semakin tinggi pula kekerapan 

timbulnya stomatitis.  

7.2 Saran 

 Saran yang ingin disampaikan penulis dari penyusunan tugas akhir ini 

adalah : 

a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

peneliti selanjutnya yaitu memberikan gambaran mengenai tingkat stres 

dan berbagai faktor penyebabnya yang dapat menimbukan stomatitis 

pada mahasiswa tingkat akhir kedokteran gigi Universitas Brawijaya serta 

untuk peneliti selanjutnya hendaknya  perlu melakukan penelitian lebih 
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lanjut mengenai faktor lain yang dapat menyebabkan timbulnya stomatitis 

pada mahasiswa tingkat akhir kedokteran gigi 

b. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan 

antara tingkat stres dengan timbulnya stomatitis pada fakultas yang 

lainnya sehingga dapat memberikan referensi tambahan bagi penelitian 

selanjutnya 

c. Diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan 

tingkat stres dengan timbulnya stomatitis yang kuesionernya  

berpedoman pada Hamilton scale 

 



47 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 
Adhwa. Faktor Predisposisi Recurrent Aphthous Stomatitis (Sariawan). 

(http://adhwanotebook.blogspot.com/2009/ol/faktor-predisposisi-recurrent-
aphthous.html). Diakses 12 Desember 2011 

 
Apriasari ML, Tuti H. Stomatitis aftosa rekuren oleh karena anemia. Dentofasial 

Jurnal Kedokteran Gigi 2010. p. 48-49 
 
Aprilia, Nita. 2011. Hubungan Kualitas kebersamaan Orang Tua dan Anak 

dengan Perkembangan Kecerdasan Emosi pada Anak Usia Prasekolah. 
Tugas Akhir. Tidak Diterbitkan, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, 
Malang. 

 
Cawson RA, Odell EW, Porter S . Cawson’s essentials of oral pathology and oral 

medicine. 7th ed. New York: Churchill living stone; 2005. p.192-193 
 
Dewi NH, Hayatun  S.  Stressor sebagai faktor predisposisi berbagai penyakit  

kronik temasuk penyakit periodontium.  IJD (edisi khusus). KPPIKG XIV, 
2006: 32-36.  

 
Gitanisa, Vanny. 2012. Hubungan Antara Tingkat Stres dan Siklus Menstruasi 

pada Remaja Kelas XII di SMA Negeri 64 Jakarta. Tugas Akhir. Tidak 
Diterbitkan. Program Studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran 
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

 
Greenberg M.S, Glick. 2003. Ulcerative, Vesicular and Bullous Lesion. Burket’s 

Oral Medicine 10th ed. BC Decker Inc, Ontario. p. 63-64 
 
Gunawan B, Sumadiono.  Stres dan Sistem Imun Tubuh: Suatu Pendekatan 

Psikoneuroimunologi. Cerm Dun Kedokteran 2007. p. 58-66 
 
Haikal, Muhammad. 2009. Aspek Imunologi Stomatitis Aftosa Rekuren. Tugas 

Akhir. Tidak Diterbitkan, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Sumatera Utara 
 
Harahap, A.O. 2006. Kesembuhan Stomatitis Aftosa Rekuren (SAR) Minor 

dengan Pemberian Daun Pegagan (Centella asiatica). Jurnal Ilmiah dan 
Teknologi Kedokteran Gigi UPDM,Jakarta. p. 36-38 

 
Laskaris G. Pocket atlas of oral desease. Second Edition. New York: Thieme; 

2006. p.161 
 
Lawler W, Ahmed A, Hume WJ. Buku pintar patologi untuk kedokteran gigi. 

Jakarta: Penerbit buku kedokteran; 2002. p.81 

 
Lewis M.A.O, Lamey P.J. 1998. Tinjaun Klinis Penyakit Mulut. Cetakan I. Alih 

Bahasa Elly Wiriawan. Widya Medika,Jakarta. p.48-49 
 
Lubis S.  Stomatitis aftosa rekuren & lichen planus: kasus yang berhubungan  

http://adhwanotebook.blogspot.com/2009/ol/faktor-predisposisi-recurrent-aphthous.html
http://adhwanotebook.blogspot.com/2009/ol/faktor-predisposisi-recurrent-aphthous.html


48 
 

 

dengan stress. Dentika J Dent 2005. p. 33-34 
  
Marwati E, Chahya R. Penatalaksanaan penderita stomatitis aftosa rekuren. 

Majalah Ilmiah Kedokteran Gigi 2004. p. 29 
 
Maramis, Willy F. 2009. Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa Edisi 2. Pusat Penerbitan 

dan Percetakan Airlangga University Press. 
 
Nally, I.M. 2010.  Recurrent Aphthous Stomatitis and Preceived Stress : A 

Preliminary Study. (http://aphthous.stressstudy.tripod.com). Diakses 12 
Desember 2011 

 
Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JB. 2002. Oral and Maxillofacial 

Phatology 2nd ed. WB Saunders Company, USA. p. 287-289 
 
Naidu R.S, Adams J.S, Simeon D, Persad S. Sources of stress and 

Psychological Disturbance Among Dental Students in the West Indies.  J Dent 
Educ  2002. p. 17-19 

 
Nursalam. 2003. Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu 
Keperawatan Edisi 2. Salemba Medika, Jakarta. p.77-88;109;125 
 
Pedoman Diagnostik dan Terapi : Bag/ Ins/ SMF. Ilmu Kesehatan Gigi dan Mulut 

Ed1. 2008. Rumah Sakit Umum Dokter Sutomo, Surabaya. p. 85-87 
 
Polychronopoulou A, Divaris K.  Perceived Sources of Stress Among Greek 

Dental Students. J Dent Educ 2005. p. 23-25 
 
Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK. 2003. Oral Pathology: Clinical Pathologic 

Correlations. WB Saunders Company, USA. p. 38-42 
 
Scully, Crispian. 2004. Oral and Maxillofacial Medicine. Elsevier Science Ltd, 

London. p.194-200 
 
Sulistyani E. Mekanisme eksaserbasi recurrent aphthous stomatitis yang dipicu 

oleh stressor psikologis.  J Dent (edisi khusus temu ilmiah nasional III), 2003. 
p. 19-20 

 
Tahan Habakuk, Parwira Banuarea. 2009. Prevalensi Terjadinya Stomatitis 

Aftosa Rekuren (SAR) pada Mahasiswa Universitas Sumatera Utara yang 
Berpengalaman SAR. Tugas Akhir. Tidak Diterbitkan, Fakultas Kedokteran 
Gigi Universitas Sumatera Utara 

 
Wardiningsih, Rahmy. 2011. Prevalensi Stomatitis Pada Masa Pubertas 

Berdasarkan Penyebabnya. Tugas Akhir. Tidak Diterbitkan. Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin 

 
 

 

http://aphthous.stressstudy.tripod.com/


49 
 

 

Lampiran 1.  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 
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 Program Studi   : Program Studi Pendidikan Dokter Gigi 

       Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Akhir yang saya tulis ini benar-

benar hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau 

pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. 

Apabila di kemudian hari dapat dibuktikan bahwa Tugas Akhir ini adalah jiplakan, 

maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut. 

 

Malang,  Februari 2013  

Yang membuat pernyataan,  

 

 

(Antonia Ratu B. Randa)  

NIM. 0910740020   
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Lampiran 2. 

 

LEMBAR PENJELASAN KEPADA SUBJEK PENELITIAN 

 

Ass.Wr.Wb dan Salam Sejahtera, 

Perkenalkan nama saya Antonia Ratu, saat ini sedang menjalani 

pendidikan dokter gigi di Universitas Brawijaya. Saya ingin memberitahukan 

kepada kakak sekalian bahwa saya sedang melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh antara Tingkat Stres Psikologis dengan Terjadinya Stomatitis pada 

Mahasiswa Kedokteran Gigi Tingkat Akhir Universitas Brawijaya”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara tingkat stres psikologis 

dengan terjadinya stomatitis pada mahasiswa kedokteran gigi tingkat akhir 

Universitas Brawijaya. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi 

mengenai berbagai faktor penyebab stres pada mahasiswa kedokteran gigi 

tingkat akhir yang dapat memicu terjadinya stomatitis agar dapat memberikan 

edukasi, pencegahan dan perawatan yang sebaiknya dalam menunjang 

kesehatan mahasiswa baik kesehatan rongga mulut maupun kesehatan secara 

keseluruhannya. 

Penelitian akan dilakukan pada mahasiswa kedokteran gigi yang 

memenuhi kriteria sampel sebagai berikut : mahasiswa kedokteran gigi tingkat 

akhir Universitas Brawijaya, mahasiswa dengan pengalaman stomatitis, 

mahasiswa yang mengalami stres psikologis dan juga mahasiswa yang dapat 

meluangkan waktu dan bersedia untuk mengisi kuesioner. Sebelum itu, saya 

akan mencatat identitas kakak (nama, NIM, umur, jenis kelamin) kemudian kakak 

akan diberikan kuesioner untuk dijawab. 
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Partisipasi kakak dalam penelitian ini bersifat sukarela tanpa ada 

paksaan, identitas akan dirahasiakan dan tidak akan terjadi efek samping sama 

sekali. Apabila kakak tidak ingin berpartisipasi maka kakak boleh tidak mengikuti 

penelitian ini dan tidak akan dikenakan sanksi apapun. 

Demikian penjelasan dari saya. Atas partisipasi dan kesediaan waktu 

kakak, saya ucapkan terima kasih. 

 

 

  Peneliti,   

 

 

               ( Antonia Ratu )    
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Lampiran 3. 

LEMBAR PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI 

 

Saya yang namanya tersebut di bawah ini : 

Nama   :  

NIM   : 

Umur   : 

Jenis Kelamin : 

Setelah mendapat keterangan dan penjelasan secara lengkap, maka 

dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan, Saya menandatangani dan 

menyatakan bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini berjudul : 

“Pengaruh antara Tingkat Stres Psikologis dengan Terjadinya Stomatitis 

pada Mahasiswa Kedokteran Gigi Tingkat Akhir Universitas Brawijaya”  

 

Malang, Desember 2012    

  Peneliti,                                                                   Peserta   

 

 

( Antonia Ratu )    (   ) 
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Lampiran 4. Kelaikan Etik  
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Lampiran 5.  Lembar Kuesioner Penelitian 

PENGARUH ANTARA TINGKAT STRES PSIKOLOGIS DENGAN 

TERJADINYA STOMATITIS PADA MAHASISWA KEDOKTERAN GIGI 

TINGKAT AKHIR   UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

Identitas Responden 

Nama   : 

NIM  : 

Umur   : 

Jenis Kelamin : 

  

Petunjuk : Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan melingkari jawaban 

 

Kuesioner Stomatitis 

1. Apakah Anda pernah mengalami stomatitis di rongga mulut? 

a. Ya 

b. Tidak  

2. Jika sering mengalami stomatitis, kekerapan terjadinya bagaimana? 

a. Lebih dari sekali dalam sebulan 

b. Sebulan sekali 

c. Lebih dari tiga bulan sekali 

d. Disaat tertentu saja 

3. Sejak kapan anda mengalami stomatitis? 

a. Sejak anak-anak 

b. Sejak remaja 

c. Sejak kuliah kedokteran gigi 

4. Setelah berapa lama biasanya stomatitis akan sembuh? 

a. Kurang dari 1 minggu 

b. 1-2 minggu 
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c. Lebih dari 2 minggu 

5.  Apakah anda mempunyai riwayat penyakit sistemik? Jika Ya, nyatakan.  

a. Ya  :      

b. Tidak  

6.  Apakah anda menyadari adanya alergi yang memicu terjadinya stomatitis?  

a. Ya  

b. Tidak  

7.  Apakah anda menyadari adanya trauma yang memicu terjadinya stomatitis?  

a. Ya  

b. Tidak  

8.  Khusus mahasiswi: Adakah anda sering mengalami stomatitis pada pra, 

sewaktu, dan pasca  menstruasi? 

a. Ya 

b. Tidak  

9. Apakah orangtua atau keluraga Anda sering mengalami stomatitis? 

a. Ya 

b. Tidak  

10. Disaat anda sedang menghadapi suatu masalah, dan tidak dapat 

menyelesaikannya, apakah anda sering mengalami sstomatitis? 

a. Ya 

b. Tidak 

11. Apakah Anda melakukan perawatan bila mengalami stomatitis? 

a. Ya 

b. Tidak  

12. Jika ya, perawatan apa yang dilakukan? 

a. Berobat ke dokter /dokter gigi 

b. Minum vitamin 

c. Menggunakan obat kumur/obat oles 
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Kuesioner  Stres  

1. Apakah Anda merasa kurang nyaman dengan lingkungan di sekitar Anda? 

a. Ya 

b. Tidak  

2. Apakah anda memiliki masalah dengan lingkungan pendidikan? 

a. Ya 

b. Tidak  

3. Apakah anda pernah merasa kurang nyaman atau memiliki masalah dengan 

rekan/dosen/staf pendukung? 

a. Ya 

b. Tidak  

4. Jika ya, apakah hal itu mengganggu atau membuat Anda gelisah? 

a. Ya 

b. Tidak  

5. Apakah Anda tidak mampu menerima kritikan mengenai pekerjaan klinis dan 

akademik yang Anda kerjakan/lakukan? 

a. Ya 

b. Tidak  

6. Apakah Anda mengalami kesulitan dengan peraturan dan persyaratan studi yang 

ada? 

a. Ya 

b. Tidak  

7. Apakah Anda merasa terbebani dengan jumlah tugas kuliah? 

a. Ya 

b. Tidak  

8. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas kuliah yang ada? 

a. Ya 

b. Tidak  

9. Apakah Anda merasa kurang yakin dengan ujian dan hasil yang Anda peroleh? 

a. Ya 

b. Tidak  
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10. Apakah Anda mengalami kesulitan dalam menjalankan kepaniteraan klinik? 

a. Ya 

b. Tidak  

11. Apakah Anda merasa kesulitan dalam mempelajari ketelitian ketrampilan 

manual yang diperlukan dalam pekerjaan klinik? 

a. Ya 

b. Tidak  

12. Apakah Anda memiliki kepercayaan yang kurang dalam mengambil keputusan 

klinis? 

a. Ya 

b. Tidak  

13. Apakah anda merasa gelisah dan tegang dengan keberadaan dokter jaga di 

klinik/teknisi laboratorium? 

a. Ya 

b. Tidak  

14. Apakah Anda merasa kekurangan dengan waktu klinis yang diberikan? 

a. Ya 

b. Tidak  

15. Apakah Anda merasa cemas dengan pasien yang tidak tampil sesuai yang 

diinginkan? 

a. Ya 

b. Tidak  

16. Apakah Anda merasa cemas dengan perbedaan pendapat staf klinis mengenai 

perawatan gigi? 

a. Ya 

b. Tidak  

17. Apakah Anda memiliki kesulitan dalam melengkapi persyaratan klinis? 

a. Ya 

b. Tidak  

18. Apakah Anda takut menghadapi orang tua setelah mengalami kegagalan? 

a. Ya 

b. Tidak  
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19. Apakah Anda takut mengalami kegagalan? 

a. Ya 

b. Tidak  

20.  Apakah Anda kurang percaya untuk menjadi seorang dokter gigi yang sukses? 

a. Ya 

b. Tidak  
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Lampiran 6. Hasil uji validitas dan reabilitas  

1. Uji Validitas Timbulnya Stomatitis 

Correlations 
 

Cor relations

,621*

,014

15

,605*

,017

15

,801**

,000

15

,625*

,013

15

,543*

,037

15

,665**

,007

15

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

p5

p6

p7

p9

p10

p11

Total_

Stomatitis

Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 
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2. Uji Validitas Tingkat Stress 

Correlations 
 

Cor relations

,586*

,022

15

,606*

,017

15

,758**

,001

15

,579*

,024

15

,758**

,001

15

,579*

,024

15

,667**

,007

15

,613*

,015

15

,637*

,011

15

,704**

,003

15

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

p1

p2

p3

p4

p5

p6

p7

p8

p9

p10

Total_Stress

Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 
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Correlations 

 

Cor relations

,712**

,003

15

,740**

,002

15

,613*

,015

15

,522*

,046

15

,595*

,019

15

,586*

,022

15

,740**

,002

15

,704**

,003

15

,586*

,022

15

,707**

,003

15

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

p11

p12

p13

p14

p15

p16

p17

p18

p19

p20

Total_Stress

Correlation is  s ignif icant at the 0.01 level

(2-tailed).

**. 

Correlation is  s ignif icant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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3. Uji Reliabilitas Timbulnya Stomatitis 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Process ing Summ ary

15 100,0

0 ,0

15 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listw ise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

 

Reliability Statis tics

,616

3a

,448

3b

6

,571

,727

,727

,726

Value

N of  Items

Part 1

Value

N of  Items

Part 2

Total N of  Items

Cronbach's  Alpha

Correlation Betw een Forms

Equal Length

Unequal Length

Spearman-Brow n

Coeff icient

Guttman Split-Half  Coef f ic ient

The items are: p5, p6, p7.a. 

The items are: p9, p10, p11.b. 
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4. Uji Reliabilitas Tingkat Stress 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Process ing Summ ary

15 100,0

0 ,0

15 100,0

Valid

Excludeda

Total

Cases

N %

Listw ise deletion based on all

variables in the procedure.

a. 

 

 

Reliability Statis tics

,856

10a

,860

10b

20

,863

,927

,927

,926

Value

N of  Items

Part 1

Value

N of  Items

Part 2

Total N of  Items

Cronbach's  Alpha

Correlation Betw een Forms

Equal Length

Unequal Length

Spearman-Brow n

Coeff icient

Guttman Split-Half  Coef f ic ient

The items are: p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8, p9, p10.a. 

The items are: p11, p12, p13, p14, p15, p16, p17, p18, p19, p20.b. 
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Lampiran 7. Crosstab dan Hasil Statistik  

Crosstab  

Tingkat Stres * Kekerapan Stomatis Crosstabulation 

   Kekerapan Stomatis 

Total    Jarang Sering 

Tingkat Stres Ringan Count 27 4 31 

% of Total 67.5% 10.0% 77.5% 

Sedang  Count 2 4 6 

% of Total 5.0% 10.0% 15.0% 

Berat  Count 0 3 3 

% of Total .0% 7.5% 7.5% 

Total Count 29 11 40 

% of Total 72.5% 27.5% 100.0% 

 
 

Nonparametric Correlation 

Correlations 

   
Tingkat Stres 

Kekerapan 
Stomatis 

Spearman's rho Tingkat Stres Correlation Coefficient 1.000 .622
**
 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 40 40 

Kekerapan Stomatis Correlation Coefficient .622
**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 40 40 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Lampiran 8. Dokumentasi  
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