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ABSTRAK 

 
Anita Anggun Pramita, J500080047, 2012. Perbedaan Tingkat Kecemasan 
Antara Siswa Kelas XII IPA Dengan Siswa Kelas XII IPS di SMA Negeri 7 
Surakarta. 
 
Latar belakang : 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 
pengembangan habit, yang terintegrasi dalam pembelajaran bidang studi Bahasa 
Indonesia, IPA, dan IPS. 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. 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. 
 
Tujuan Penelitian : untuk membuktikan adanya perbedaan tingkat kecemasan 
antara siswa kelas XII IPA dengan siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 7 
Surakarta. 
 
Metode Penelitian :  Menggunakan Observational analitik dengan pendekatan 
cross sectional, sampel diambil secara cluster sampling dihasilkan sampel sebesar 
124 sampel dan data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan Chi 
square dengan perhitungan komputerisasi program Statistical Product and Service 
Solution (SPSS) 17 for Windows. 
 
Hasil Penelitian : Berdasarkan uji statistik Chi square  diperoleh p value 0,000 
maka H0 ditolak dan HI dapat diterima. 
 
Kesimpulan : Siswa kelas XII IPA lebih cemas dibandingkan dengan siswa kelas 
XII IPS doi SMA Negeri 7 Surakarta. 
 
Kata Kunci : Perbedaan tingkat kecemasan, IPA, IPS  
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ABSTRACT 
 

Anita Anggun Pramita, J500080047, 2012. The Difference  Anxiety Levels  
between Class XII Student of Science with Class XII Student of Social at SMA 
Negeri 7 Surakarta. 
 
Background : This aspect is crucial in the assessment process and student 
learning outcomes are aspects of cognitive, psychomotor and affective. Without 
these three aspects, education will not be effective, and its implementation must 
be done in a systematic and sustained, by example, and the development of habit, 
which is integrated in the learning field of study Bahasa Indonesia, science, and 
social studies. In principle, those with formal reasoning ability are more 
successful in the learning process, better able to think critically, better able to 
resolve the problem, better able to identify the variables, are better able to test the 
hypothesis. Anxiety is considered as one of the inhibiting factor in learning that 
can interfere with the performance of a person's cognitive functions, such as in 
concentrating, remembering, concept formation and problem solving.  
 
Purpose of Research : to prove the existence of differences in levels of anxiety 
among students in the class XII student of science with class XII student of social 
at SMA Negeri 7 Surakarta.  
 
Research Methods : Using Observational cross sectional analytic approach, 
samples were taken at the cluster sampling the sample produced by 124 samples 
and than data obtained analyzed using Chi square with a computerized calculation 
program The Statistical Product and Service Solution (SPSS) 17 for Windows. 
 
Research : Based on Chi-square test statistic is obtained p value 0.000 then H0 is 
rejected and HI can be accepted. 
 
Conclusion : Class XII student of science more anxious than class XII Student of 
Social at SMA Negeri 7 Surakarta. 
 
Keywords : The difference in level of anxiety, Science, Social. 
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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 
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 
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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). 

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. 

 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross 
sectional. 

 
B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 7 Surakarta. 
 

C. Populasi Sasaran 
Siswa kelas XII 
 

D. Populasi Sumber 
Populasi sumber penelitian ini adalah siswa kelas XII, subjeknya adalah 

siswa kelas XII IPA dan kelas XII IPS di SMA Negeri 7 Surakarta. 
 

E. Cara Pengambilan Sampel 
Teknik sampling yang digunakan adalah cluster sampling. 
 

F. Kriteria Restriksi 
1. Kriteria Inklusi 

a. Siswa kelas XII IPA dan IPS. 
b. Bersedia memberikan data yang nyata dan kooperatif dengan peneliti. 

2. Kriteria Eksklusi 
a. Siswa kelas XII IPA dan IPS yang tidak masuk sekolah. 
b. Siswa yang tidak memberikan data yang nyata dan kooperatif dengan 

peneliti. 
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c. Siswa kelas XII IPA dan IPS yang tidak memberikan data yang valid 
dalam tes LMMPI. 
 
 

G. Identifikasi Variabel 
1. Variable bebas : Siswa kelas XII  
2. Variable terikat : Tingkat kecemasan 
3. Variable perancu : umur, jenis kelamin, kesulitan belajar, dukungan orang 

tua dan prestasi di sekolah. 
 

H. Definisi Operasional Variabel 
1. Siswa kelas IPA dan IPS 

Seorang siswa kelas X dinyatakan naik kelas ke kelas XI, bila 
memenuhi syarat sebagai berikut : 

1. Memiliki nilai untuk semua mata pelajaran termasuk 
muatan lokal pada semester 1 dan semester 2. 

2. Paling banyak terdapat 3 (tiga) mata pelajaran yang tidak 
mencapai standar ketuntasan belajar minimal. 

3. Nilai sikap, perilaku, dan budi pekerti minimal B (Baik) 
Seorang siswa kelas X dapat dijuruskan ke Program Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA), bila memenuhi syarat sebagai berikut : 
1. Memenuhi syarat naik kelas ke kelas XI 
2. Mata pelajaran  Fisika, Kimia, dan Biologi semuanya telah 

mencapai Standar Ketuntasan Belajar Minimal yang ditentukan 
sebelumnya. 
Seorang siswa kelas X dapat dijuruskan ke Program Ilmu 

Pengetahuan  Sosial (IPS), bila memenuhi syarat sebagai berikut : 
1. Memenuhi syarat naik kelas ke kelas XI 
2. Mata pelajaran Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi 

semuanya telah mencapai Standar Ketuntasan Belajar Minimal yang 
telah ditentukan. 

Jika terdapat suatu kasus seorang siswa karena Seorang nilai-
nilainya ternyata tidak dapat masuk ke jurusan IPA maupun IPS, padahal 
secara tehnis bisa naik kelas, maka sekolah bersama orang tua siswa/wali 
siswa akan mengambil kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan 
bakat, minat dan tes khusus (Suarta, 2007). 

2. Tingkat Kecemasan 
Standar Ketuntasan Belajar Minimal ditentukan oleh guru mata 

pelajaran / muatan lokal setelah melalui analisis dengan memperhatikan 
kompleksitas materi pembelajaran, kondisi siswa, dan sarana pendukung. 

Standar ketuntasan belajar untuk semua mata pelajaran/muatan 
lokal baik ranah kognitif  maupun psikomotor ditetapkan tidak kurang dari 
75. 

Seorang siswa dinyatakan telah mencapai standar ketuntasan 
belajar minimal untuk mata pelajaran tertentu, apabila nilai kognitif dan 
nilai psikomotor yang diperolehnya telah mencapai Standar Ketuntasan 
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Belajar Minimal yang ditetapkan untuk mata pelajaran / muatan lokal 
tersebut (Suarta, 2008). 

3. Variable Luar 
Terdiri dari variable yang dapat dikendalikan seperti umur (dapat 

dikatakan homogen), dan yang tidak dapat dikendalikan seperti jenis 
kelamin, dukungan orang tua, tingkat social ekonomi, kesulitan belajar, 
dan prestasi di sekolah. 

 
I. Penentuan Besar Sampel 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan sampel antara 
lain : 
1.   Sampel yang lebih besar akan memberikan hasil yang lebih akurat, tetapi 

memerlukan lebih banyak waktu,tenaga, biaya, dan fasilitas-fasilitas lain. 
2.   Pengambilan sampel acak memberikan data kuantitatif dan populasi yang 

besar daripada pengambilan sampel yang nonrandom. Tetapi sampel 
yang nonrandom dapat digunakan untuk memaksimalkan data kualitatif 
dari sampel yang relative kecil. 

3.   Besar / kecilnya sampel bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan 
representatif atau tidak representatifnya terhadap populasi. Hal ini 
tergantung pula pada sifat-sifat populasi yang diwakilinya. 
Sampel yang diambil sebanyak 40% dari jumlah total populasi. Dengan 

perhitungan sebagai berikut  (Notoatmojo,2010): 
n  =    N 

 x 
Diketahui 
N = 312 siswa 
x = 40 % 

40  
  100 
Keterangan  
N = jumlah populasi 
n = jumlah sampel 
x = proporsi sampel yang dikehendaki (40%) 
 

J. Cara Kerja dan Teknik Pengumpulan Data 
1.  Responden mengisi biodata. 
2.   Responden mengisi kuesioner L-MMPI untuk mengetahui angka 

kebohongan sampel. Bila responden menjawab “tidak” maka diberi nilai 
1. Bila didapatkan angka lebih besar atau sama dengan 10 maka 
responden invalid dan dikeluarkan dari sampel penelitian. 

3.   Responden mengisi kuesioner TMAS untuk mengetahui angka 
kecemasan. Pengukuran kecemasan adalah dengan menggunakan 
kuesioner TMAS. 

 
 
 

X  312 = 124 siswa n  = 
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K. Teknik Analisis Data 
1. Data tentang perbedaan tingkat kecemasan antara kelompok siswa kelas 

XII IPA dengan siswa kelas XII IPS dideskripsikan dengan persen. 

Siswa Kecemasan Jumlah + - 
IPA a b a + b 
IPS c d c + d 
Jumlah a + c b + d N 

2. Kemaknaan statistik perbedaan tingkat kecemasan antara kelompok siswa 
kelas XII IPA dengan XII IPS diuji dengan Chi Kuadrat. 

X2 = N (ad – bc) 
(a – b) (c – d) (a – c) (b – d) 

Interprestasi nilai X2 sebagai berikut : 
a. Derajat kebebasan untuk nilai-nilai X2 adalah 1. 
b. Teknik ini merupakan ukuran yang menuntut kedua variabel diukur 

dengan taraf signifikan 5% dan d.b = 1. 
Setelah x2 diketahui,kemudian dibandingkan dengan x2 tabel, sehingga : 
H0 diterima dan H1 ditolak bila x2 hitung lebih kecil dari x2 tabel 
H1 diterima dan H0 ditolak bila x2 hitung lebih besar dari x2 tabel 
Keterangan : 

H0 : Tidak terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara siswa 
kelas XII IPA dengan siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 7 
Surakarta. 

H1 : Terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara siswa kelas XII 
IPA dengan siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 7 Surakarta. 

Data diolah dengan menggunakan program Statistical Product and 
Service Solution (SPSS) 17.0 for windows sehingga akan diperoleh hasil 
yang pada akhirnya dapat digunakan untuk melihat hubungan tersebut 
bermakna atau tidak bermakna dengan menilai nilai p, sehingga bila :  

 (p < 0,05) maka terdapat perbedaan yang bermakna. 
 (p > 0,05) maka tidak terdapat perbedaan yang bermakna. 
(Sugiono, 2005). 
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L. SKEMA PENELITIAN 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

HASIL & PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 

Penelitian dilakukan di SMA N 7 Surakarta, dengan 
mengikutseratakan sampel sebanyak 124 siswa kelas XII yang terdiri dari 64 
siswa dari jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan 60 siswa dari jurusan 
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Dari penelitian didapatkan hasil sebagai 
berikut:  

 
 

SMAN 7 SURAKARTA 

XII IPA XII IPS 

Formulir biodata Formulir biodata 

LMMPI LMMPI 

SKOR > 10 SKOR ≤ 10 SKOR ≤ 10 SKOR > 10 

KELUAR  Kuisioner TMAS Kuisioner TMAS KELUAR 

Skor ≥ 21 Skor < 21 Skor ≥ 21 Skor < 21 

Chi Square 
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a..Diskripsi data 
1) Jenis Kelamin 

Tabel 1.Distibusi sampel berdasarkan jenis kelamin 
Jenis kelamin IPA IPS Jumlah Presentasi 

Laki-laki 33 29 62 50% 
Perempuan 31 31 62 50% 

Jumlah 64 60 124 100% 
Sumber : Data primer penelitian 

Dari responden yang diteliti ternyata jenis kelamin laki-laki yaitu 
sebanyak 62 siswa (50%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 62 
siswa (50%). 

2) Umur responden 
Tabel 2. Distribusi sampel berdasarkan usia 

Usia Jumlah Presentasi % 
16 th 
17 th 
18 th 

64 
59 
1 

52% 
47% 
1% 

Jumlah 124 100 % 
Sumber : Data primer penelitian 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 124 sampel 
mempunyai usia yang relatif sama yaitu dengan usia 16 th sebanyak 
64 siswa (52%), usia 17 th sebanyak 57 siswa (47%), dan usia 18 th 
sebanyak 1 siswa (1%).  

b. Hasil Penelitian 
1.Jurusan 

IPA merupakan kelas penjurusan Ilmu Pengetahuan Alam yang 
merupakan suatu ilmu yang mempelajari objek-objek empiris di alam 
semesta. Sedangkan IPS merupakan kelas penjurusan Ilmu Pengetahuan 
Sosial yang mempelajari manusia dalam segala aspek hidupnya, ciri 
khasnya, serta tingkah lakunya 

Tabel 3. Distribusi sampel berdasarkan jurusan. 
Jurusan Jumlah Presentasi % 

IPA 
IPS 

64 
60 

52% 
48% 

Jumlah 124 100 % 

Sumber : Data primer penelitian  
Dari tabel diatas diperoleh jumlah sampel berdasarkan jurusan IPA 

sebanyak 64 siswa dan jurusan IPS sebanyak 60 siswa. 
2..Tingkat Kecemasan 

Tingkat kecemasan diukur dengan menggunakan The Taylor 
Minnesota Anxiety Scale atau sering disebut dengan kuisioner TMAS yang 
merupakan instrumen pengukur kecemasan yang mempunyai validitas dan 
reliabilitas yang cukup tinggi. Kuisoner TMAS berisi 50 butir pertanyaan, 
dimana responden menjawab keadaan “ya” atau “tidak” sesuai dengan 
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keadaan dirinya dengan memberi tanda (X) pada kolom jawaban “ya” atau 
“tidak”, setiap jawaban “ya” pada butir favourable dan “tidak” pada butir 
unfavuorable diberi nilai 1 (satu). Bila nilai <21 berarti tidak cemas, bila 
≥21 berarti cemas (Hawari, 2008). 
Tabel 4. Distribusi sampel berdasarkan tingkat kecemasan 

Tingkat Kecemasan Jumlah Presentasi % 

Cemas  
Tidak Cemas  

73 
51 

59% 
41% 

Jumlah 124 100 % 

Dari responden yang diteliti, lebih banyak responden yang mengalami 
kecemasan yaitu sebanyak 73 siswa (59 %) dan 51 siswa (41 %) yang tidak 
mengalami kecemasan. 
3. Perbedaan tingkat kecemasan antara siswa kelas XII IPA dengan siswa 
kelas XII IPS 

Tabel 5. Distribusi Tingkat Kecemasan Responden Berdasarkan Jurusan 
Jurusan * Skor TMAS Crosstabulation 

   Skor TMAS 

Total    Cemas Tidak cemas 

Jurusan IPS Count 25 35 60 

% of Total 20.2% 28.2% 48.4% 

IPA Count 48 16 64 

% of Total 38.7% 12.9% 51.6% 
Total Count 73 51 124 

% of Total 58.9% 41.1% 100.0% 

Sumber : data primer yang telah diolah denga SPSS 17 for windows 
Tabel diatas dengan menggunakan skor TMAS menunjukkan bahwa 

dari total 124 responden terdapat 73 responden mengalami kecemasan karena 
memiliki skor TMAS ≥ 21 dan itu dialami oleh 48 responden dari siswa kelas 
XII IPA dan 25 responden dari siswa kelas XII IPS. Sedangkan 51 responden 
tidak mengalami kecemasan karena memiliki skor < 21 yang terdiri dari 16 
responden dari siswa kelas XII IPA dan 35 responden dari siswa kelas XII 
IPS. 

Untuk mengetahui kemaknaan perbedaan tingkat kecemasan antara 
siswa kelas XII IPA dengan siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 7 Surakarta 
maka dilakukan uji statistik Chi square dengan menggunakan program SPSS 
17 for windows. Data yang diperoleh disajikan dalam tabel seperti berikut : 
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Tabel 6. Tabel 2x2 untuk analisis data 
Jurusan * Skor TMAS Crosstabulation 
 Skor TMAS Total 

Cemas  Tidak Cemas  
Jurusan  (IPA) 

Ilmu Pengetahuan Alam 
48 
(a) 

16 
(b) 

64 

(IPS) 
Ilmu Pengetahuan Sosial 

25 
(c) 

35 
(d) 

60 

Total 75 51 124 
N 

Sumber : data primer yang telah diolah denga SPSS 17 for windows 
Untuk menetukan apakah data yang diperoleh signifikan, maka 

terlebih dahulu dihitung derajat kebebasannya (db). 
db =  (jumlah lajur-1)(jumlah baris-1) 
  =  (2-1)(2-1) 
  =  1 

Kemudian nilai X2 dihitung dengan rumus :  

X2   =    

X2   =   124 (48.35 – 16.25)²  
 (48+16)(25+35)(48+25)(16+35) 

 =   14,211 
Derajat kebebasan untuk nilai-nilai X2 adalah 1, berdasarkan taraf 

signifikansi yang dipakai, yaitu 5% dan derajat kebebasan (db) 1, maka 
nilai X2 tabel adalah 14,211 
Tabel 5. Hasil Uji Chi-Square dengan SPSS 17 for windows 

Chi-Square Tests 
 

Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 14.211a 1 .000   
Continuity Correctionb 12.867 1 .000   
Likelihood Ratio 14.494 1 .000   
Fisher's Exact Test    .000 .000 
Linear-by-Linear Association 14.096 1 .000   
N of Valid Casesb 124     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24.68. 
b. Computed only for a 2x2 table     

Untuk mengetahui taraf signififikasi dalam penelitian ini dilakukan 
uji beda Chi Square dengan menggunakan program SPSS versi 17 nilai 
probabilitas sebesar 0,000 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sehingga 
dapat disimpulkan secara statistic bahwa terdapat perbedaan kecemasan 
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antara siswa kelas XII IPA dengan siswa kelas XII IPS di SMA Negeri 7 
Surakarta.  

Sehingga dari hasil statistik diatas, diketahui bahwa siswa kelas 
XII IPA lebih cemas dibandingkan dengan siswa kelas XII IPS. 
 

B. Pembahasan  
Dari hasil penelitian yang diperoleh ini hasilnya sesuai dengan 

landasan teori dan pada uji hipotesis didapatkan perbedaan tingkat kecemasan 
antara siswa kelas XII IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dengan siswa kelas XII 
IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) di SMA Negeri 7 Surakarta. Dilihat dari table 
Chi Square bahwa siswa kelas XII IPA lebih banyak mengalami kecemasan 
dibandingkan dengan siswa kelas XII IPS. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 
signifikan antara suatu lingkungan/keadaan dengan tingkat kecemasan, Ini 
sejalan dengan yang diungkapkan (Maramis, 2009) bahwa yang menyebabkan 
kecemasan adalah emosi, dimana emosi tersebut dipengaruhi oleh 
lingkungan/keadaan dan badan.  Artinya dengan lingkungan dan keadaan yang 
menekan akan memberikan pengaruh terhadap psikologis seseorang dalam 
menghadapi suatu peristiwa.  

Seorang siswa dapat memilih salah satu dari 3 jurusan yang ada, yaitu 
Sains, Sosial, dan Bahasa. Di SMA Negeri 7 Surakarta terdiri dari 2 jurusan, 
yaitu jurusan IPA (Fisika, Kimia, dan Biologi), dan jurusan IPS (Sejarah,  
Sosiologi, Akuntansi, dan Ekonomi), Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa 
Inggris, Kesenian, Olah Raga, Pendidikan Agama, Bahasa Asing dan Ilmu 
Komputer. Materi-materi tersebut mempunyai jumlah jam pelajaran berbeda 
di tiap kelas masing-masing karena di SMA kelas dibagi atas beberapa jurusan 
yaitu IPA, IPS dan Bahasa. Hal tersebut menunjukkan bahwa tiap-tiap materi 
membutuhkan cara-cara belajar khusus agar mudah dipahami dan diingat. 
Cara mempelajari materi IPA berbeda dengan materi IPS. 

Sesuai dengan teori Ramli (2008) yang menyatakan bahwa tiap-tiap 
materi membutuhkan cara-cara belajar khusus agar mudah dipahami dan 
diingat. Cara mempelajari materi IPA berbeda dengan materi IPS. Memahami 
materi IPA lebih kepada cara mempraktikkan rumus pada soal-soal serta 
praktikum di laboratorium. 

Pemilihan jurusan di SMA merupakan masalah yang selalu dihadapi 
oleh anak, orang tua, dan guru. Penjurusan IPA dan IPS seolah-olah menjadi 
tuntutan anak dan orang tua untuk  meniti masa depan. Karena mereka 
beranggapan hanya pada jurusan IPA, anak dapat memperoleh kesempatan 
yang lebih luas, dan dapat mencapai masa depan yang lebih cerah dibanding 
dengan jurusan IPS. 

Selain jenis jurusan yang diambil, jenis kelamin dan usia juga 
mempengaruhi tingkat kecemasan masing-masing siswa dalam menghadapi 
kegiatan belajar mengajar. Kecemasan yang timbul pada anak tidak selalu 
bersifat patologi, tetapi dapat juga disebabkan oleh proses perkembangan itu 
sendiri. 

27 
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Kecemasan sendiri merupakan suatu keadaan khawatir yang 
mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak hal yang 
dapat menimbulkan kecemasan, misalnya, kesehatan, relasi, sosial, ujian, 
karier, relasi internasional dan kondisi lingkungan adalah beberapa hal yang 
menjadi sumber kekhawatiran. Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap 
ancaman. Kecemasan terjadi sebagai akibat dari ancaman terhadap harga diri 
atau identitas diri yang sangat mendasar bagi keadaan individu. Kecemasan 
dikomunikasikan secara interpersonal  dan merupakan bagian dari kehidupan 
sehari-hari, menghasilkan peringatan yang berharga dan penting untuk upaya 
memelihara keseimbangan diri dan melindungi diri (Nevid et all, 2006).  

Di samping efek motorik dan visceral, kecemasan mempengaruhi 
proses berpikir, persepsi dan belajar.  Kecemasan cenderung menghasilkan 
kebingungan dan distorsi persepsi, tidak  hanya pada ruang dan waktu, tetapi 
pada orang dan arti peristiwa. Distorsi tersebut dapat mengganggu belajar 
dengan menurunkan daya ingat dan mengganggu kemampuan untuk 
menghubungkan satu hal dengan hal lain, yaitu untuk membuat asosiasi 
(Kaplan dan Sadock, 2007). 

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan yang 
sangat jelas antara jurusan IPA dan jurusan IPS. Sehingga terdapat perbedaan 
beban belajar yang dapat menyebabkan kecemasan. 

Dalam pelaksanaan penelitian ini, masih terdapat kekurangan yang 
berpengaruh terhadap hasil penelitian, antara lain : 

1. Pengambilan data yang bersifat self rating dan subjektif sehingga hasil 
penelitian sangat dipengaruhi untuk pemahaman responden atas pertanyaan 
dari kuisioner dan motivasinya untuk mengisi kuisioner dengan jujur. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat kecemasan diluar 
presentasi belajar tidak diperhitungkan. 

3. Jumlah siswa kelas XII IPA yang tidak sama dengan siswa kelas XII IPS 
serta jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan yang tidak sama menjadi 
salah satu kekurangan dari penelitian ini dikarenakan hal-hal tersebut di atas 
dapat mempengaruhi hasil penelitian. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa siswa 
kelas XII IPA lebih cemas dibandingkan dengan siswa kelas XII IPS di SMA 
Negeri 7 Surakarta. 

 
B. Saran 

1. Deteksi dini suatu kecemasan seorang siswa penting dilakukan agar dapat 
menerima serta menganalisa pelajaran yang diterima dengan lebih 
maksimal dalam kegiatan belajar mengajar. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi sekolah, serta 
institusi pendidikan untuk mempertimbangkan syarat-syarat dan kriteria 
penjurusan dengan tetap menyesuaikan dengan bakat, minat, dan 
kemampuan siswa. 
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3. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan secara umum, oleh 
karena estimasi hanya di SMA Negeri 7 Surakarta, sehingga diperlukan 
penelitian yang lebih luas. 

4. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut pada populasi yang lebih luas 
mengenai perbedaan tingkat tingkat kecemasan antara siswa kelas XII IPA 
dengan siswa kelas XII IPS dengan mengendalikan faktor-faktor luar yang 
turut mempengaruhi, seperti umur, jenis kelamin, sosial ekonomi, masalah 
yang sedang dialami, supaya mendapatkan hasil yang lebih akurat dan 
terpercaya. 
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