
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Atas (SMA), adalah jenjang pendidikan menengah 

pada pendidikan formal di Indonesia setelah lulus Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) atau sederajat. SMA ditempuh dalam waktu tiga tahun, mulai 

dari kelas 10 sampai kelas 12 (Kemdiknas, 2010). 

Pada tahun kedua yakni kelas 11, siswa SMA dapat memilih salah 

satu dari tiga jurusan yang ada, yaitu Sains, Sosial, dan Bahasa. Pada akhir 

tahun ketiga yakni kelas 12, siswa diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang 

mempengaruhi kelulusan siswa tersebut (Kemdiknas, 2010).  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 12, ayat 1, huruf b: setiap 

peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan 

pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Berlandaskan 

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 dan 24 Tahun 

2006, Peraturan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah 

No 576/C/Kep/TU/2006, serta Pedoman penyelenggaraan Sistem Kredit 

Semester (SKS) untuk SMA Kategori Mandiri dan Bertaraf Internasional dari 

Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP) Departemen Pendidikan 

Nasional. Siswa dapat dijuruskan program IPA maupun IPS dengan 

mempertimbangkan tes penempatan (Placement test) dengan mengacu pada 

empat mata pelajaran yakni Matematika, Kimia, Geografi dan Ekonomi, serta 

jumlah nilai rapor Semester I untuk mata pelajaran IPA dan IPS (Depdiknas, 

2007). 

Aspek yang menentukan dalam penilaian proses dan hasil belajar 

siswa adalah aspek kognitif, psikomotorik dan afektif. Tanpa adanya ketiga 

aspek ini, pendidikan tidak akan efektif, dan pelaksanaannya pun harus 

dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan,  dengan keteladanan, dan 
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pengembangan habit, yang terintegrasi dalam pembelajaran bidang studi 

Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS, disertai pengembangan kultur sekolah yang 

kondusif.  Upaya perbaikan kemampuan berpikir (penalaran) pada program 

IPA selama ini masih sangat kurang diperhatikan. Padahal kemampuan 

berpikir memegang peranan besar dalam peningkatan kualitas individu. 

Menurut Lawson (1992) secara umum mereka yang memiliki kemampuan 

penalaran formal lebih berhasil dalam proses pembelajaran, lebih mampu 

berpikir kritis, lebih mampu menyelesaikan masalah, lebih mampu 

mengidentifikasi variabel, lebih mampu menguji hipotesis, dan sebagainya 

(Herawati, 2005). 

Mata pelajaran IPA lebih menitikberatkan pada penguasaan konsep-

konsep IPA untuk kepentingan siswa menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Fungsi yang lain adalah memberikan makna 

pembekalan agar siswa tersebut dapat  survive dalam kompetisi 

perkembangan  sains dan teknologi bagi kepentingan kesejahteraan 

masyarakatnya. Dengan demikian penilaian akademik lebih terfokus  pada 

penguasaan konsep-konsep IPA dan keterampilannya dalam melakukan 

observasi, memahami atau menemukan konsep-konsep IPA. Sedangkan untuk 

mata pelajaran IPS menitikberatkan pengembangan keterampilan ilmu sosial. 

Penilaian akademik menitikberatkan pada keterampilan sosial seperti 

membuat peta, maket rumah, interaksi sosial, dan adaptif terhadap lingkungan 

sosial (Irawati, 2008). 

Penemuan empiric adanya kecemasan pada peserta didik SD hingga 

PT yang ditandai dengan penurunan prestasi akademik, membolos, perasaan 

jenuh, bosan hingga frustasi dan ingin mengahiri hidup. Gejala ini diduga 

akibat adanya peta kognisi peserta didik yang kurang tapat dalam merespon 

stimulus dari lingkungan (Nurihsan, 2006). 

Kecemasan dianggap sebagai salah satu faktor penghambat dalam 

belajar yang dapat mengganggu kinerja fungsi-fungsi kognitif seseorang, 

seperti dalam berkonsentrasi, mengingat, pembentukan konsep dan 

pemecahan masalah (Hutagalung, 2007). 
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Sensasi kecemasan sering dialami oleh hampir semua manusia. 

Perasaan tersebut ditandai oleh rasa ketakutan yang difus, tidak 

menyenangkan, dan samar-samar, seringkali disertai oleh gejala otonomik, 

seperti nyeri kepala, berkeringat, palpitasi, kekakuan pada dada, dan 

gangguan lambung ringan. Seseorang yang cemas mungkin juga merasa 

gelisah, seperti yang dinyatakan oleh ketidakmampuan untuk duduk atau 

berdiri lama. Dimana kumpulan gejala cenderung bervariasi dari orang ke 

orang (Kaplan dan Sadock, 2010). 

Kecemasan merupakan suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri 

keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan 

perasaan aprehensif bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan akan 

bermanfaat bila hal tersebut dapat memotivasi seseorang untuk belajar 

menjelang ujian (Nevid et all, 2005).  

Disamping mempengaruhi secara motorik dan visceral, kecemasan juga 

mempengaruhi cara berfikir, persepsi, dan belajar. Kecemasan cenderung 

menghasilkan kebingungan, tidak hanya pada ruang dan waktu tetapi juga 

pada orang dan peristiwa. Sehingga hal-hal tersebut akan mengakibatkan 

menurunnya kemampuan memusatkan perhatian, menurunkan daya ingat, dan 

mengganggu kemampuan untuk menghubungkan satu hal dengan hal yang 

lainnya (Kaplan dan Sadock, 2010) 

Untuk itu berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji lebih lanjut sehingga hal tersebut melatarbelakangi penulisan dalam 

penentuan judul skripsi Perbedaan Tingkat Kecemasan Pada Siswa Kelas XII 

IPA Dan Kelas XII IPS di SMA Negeri 7 Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara siswa kelas XII 

IPA dan kelas XII IPS di SMA Negeri 7 Surakarta. 
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C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

tingkat kecemasan pada siswa kelas XII IPA dan kelas XII IPS di SMA 

Negeri 7 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang psikiatri serta dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam penelitian lebih lanjut. 

 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi instansi 

atau sekolah agar lebih selektif dalam mempertimbangkan kriteria-kriteria 

penjurusan bagi para siswa sehingga para siswa dapat dijuruskan sesuai 

dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar dapat mencapai hasil yang 

maksimal khususnya ketika dalam kegiatan belajar mengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


