
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia merupakan makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup 

yang lain dalam soal kesaling-bergantungan sosial. Ketergantungan psikologik 

dan fisiologiknya menentukan perkembangan sosialnya. Dalam segala macam 

kegiatan, manusia tetap lebih dekat pada berfungsi sebagai manusiawi daripada 

makhluk hidup yang lain. Hal ini menunjuk kepada peran utama kecemasan itu 

dalam perkembangan manusia. Kecemasan itu tidak selalu mempunyai efek 

disintegrasi atau merupakan halangan dalam fungsi antar-pribadi (Sullivan dalam 

Maramis, 2005). 

Kecemasan adalah suatu keadaan  khawatir yang mengeluhkan bahwa 

sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak hal yang harus dicemaskan 

misalnya, kesehatan, relasi sosial, ujian, karier, relasi internasional, dan kondisi 

lingkungan adalah beberapa hal yang dapat menjadi sumber kekhawatiran. Adalah 

normal, bahkan adaptif, untuk sedikit cemas mengenai aspek–aspek tersebut 

(Nevid, dkk., 2006). 

Kecemasan segera mengarahkan seseorang untuk mengambil langkah 

yang diperlukan untuk mencegah ancaman atau meringankan akibatnya (Kaplan, 

2007). Kecemasan bermanfaat bila hal tersebut mendorong kita untuk melakukan 

pemeriksaan medis secara regular atau memotivasi kita untuk belajar menjelang 

ujian (Nevid, dkk., 2006). 

Sebagai upaya meningkatkan daya saing peserta didik di sekolah 

menengah, pemerintah mendirikan tipe sekolah baru. Tipe sekolah tersebut 

dinamakan sebagai Sekolah Berstandar Internasional (SBI) (Martono, 2009). 

Sedangkan menurut Supa’at (2009) RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf 

Internasional) atau SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) merupakan kemajuan di 

dunia pendidikan dengan memperhatikan kualitas pendidikan dimana secara 

awam ditafsirkan sekolah dengan kualitas lulusan yang mampu menggunakan 

bahasa Inggris khususnya yang sampai saat ini atau bahkan untuk tahun 



kedepanpun merupakan tolok ukur utama siswa atau seseorang dikatakan 

mempunyai kemampuan lebih di dunia pendidikan. 

Melihat hal ini penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian guna 

mengetahui perbedaan tingkat kecemasan antara siswa sistem regular dengan 

sistem berstandard Internasional di SMA Kesatrian I Semarang. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan melihat latar belakang masalah tersebut di atas, maka dalam 

penelitian ini perumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut: Adakah 

perbedaan tingkat kecemasan antara siswa sistem reguler dengan sistem 

berstandard Internasional  di SMA Kesatrian I Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perbedaan tingkat kecemasan antara siswa sistem regular dengan sistem 

berstandard Internasional di SMA Kesatrian I Semarang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya bidang psikiatri. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pembanding atau pustaka 

bagi para peminat masalah yang berhubungan dengan tingkat kecemasan 

ataupun siswa sistem reguler dengan sistem berstandard Internasional sebagai 

bahan penelitian selanjutnya. 

 

 


