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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Di zaman modern ini, kemajuan besar telah dicapai di beberapa bidang 

diantaranya bidang kedokteran, teknologi, ekonomi dan sosial budaya.  

kemajuan tersebut menimbulkan tantangan untuk maju dan sukses. 

Kehidupan modern yang keras dan penuh persaingan akan memberikan 

banyak tekanan, kecemasan dan ketegangan (Hartono, 2007). 

Gangguan cemas dapat dialami 2-4% di setiap kehidupan (Hawari, 

2011). Di Amerika Serikat, terdapat 40 juta orang mengalami gangguan 

cemas terjadi pada usia 18 tahun sampai usia lanjut (National Institut of 

Mental Health, 2005). Prevalensi kecemasan di Indonesia diperkirakan 

sekitar 2-6 juta jiwa dari 220 juta populasi masyarakat Indonesia (Iskandar, 

2006). Wanita 2 kali lebih banyak mengalami kecemasan dibanding pria 

(Hawari,  2011). 

Kecemasan adalah keadaan khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan 

terjadi. Tipe kepribadian orang cemas tidak hanya mengeluh hal-hal yang 

sifatnya psikis tetapi juga disertai dengan keluhan-keluhan fisik (somatik) dan 

ciri kepribadian depresif (Hawari, 2011). Kecemasan seringkali disertai gejala 

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

dan gangguan lambung ringan. Gejala cemas ini bervariasi untuk setiap orang 

(Kaplan dan Sadock, 2010). 

Kecemasan dikenal dengan istilah perasaan cemas, perasaan bingung, 

was-was, bimbang, dll. Istilah tersebut merujuk pada kondisi normal, 

sedangkan gangguan cemas merujuk pada kondisi patologik. Kecemasan  

normal merupakan sesuatu hal yang sehat, sebagai tanda bahaya tentang 

keadaan jiwa dan tubuh manusia agar dapat mempertahankan diri 

(Hutagalung, 2007). 
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Kecemasan dapat bersifat konstruktif, misalnya seorang pelajar yang 

akan menghadapi ujian merasa cemas, sehingga akan belajar secara giat agar 

kecemasan dapat berkurang. Kecemasan merupakan salah satu faktor 

menghambat belajar sehingga dapat mengganggu kinerja fungsi-fungsi 

kognitif seseorang, seperti dalam berkonsentrasi, mengingat, pembentukan  

konsep dan pemecahan masalah (Hutagalung, 2007). 

Ujian semester merupakan suatu ujian yang dilakukan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses 

pembelajaran sebagai pemantau perbaikan pembelajaran dan penentu 

keberhasilan belajar (PermenDikNas, 2007). 

Prevalensi siswa yang mengikuti bimbingan belajar di setiap bimbingan 

belajar di Indonesia diperkirakan sekitar 100.000 siswa setiap tahunnya, 

dimana angka ini terus mengalami peningkatan (Sunaryo, 2011). 

Kecemasan siswa meningkat apabila menerima hasil nilai ujian yang 

buruk sampai masalah ulang kelas. Setiap tahun masalah ulang kelas tidak 

banyak mengalami perubahan. Faktor yang mempengaruhi masalah ini adalah 

faktor kemampuan murid, faktor kemampuan guru, sistem penilaian dan 

evaluasi yang digunakan guru, serta faktor sistem pendidikan sendiri 

(Zamroni,  2001). 

Cara efektif untuk menurunkan masalah ulang kelas yaitu dengan 

melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dan menyeleggarakan 

bimbingan belajar. Prestasi anak didik erat kaitanya dengan kegiatan 

bimbingan belajar atau pelajaran tambahan (Zamroni,  2001). 

Siswa Menengah Atas (SMA) memiliki minat tinggi mengikuti 

bimbingan belajar yang dilakukan dalam satu kali seminggu atau dua kali 

seminggu. Siswa yang terlibat terdiri dari siswa yang memiliki kecerdasan 

tinggi, sedang dan rendah. Seorang pembimbing belajar memiliki peran 

sebagai teladan, pemandu, guru dan teman, sehingga siswa dapat mempelajari 

aktivitas, tanggung jawab, manfaat, masalah, serta pelatihan yang diperlukan 

(Davis, 2012). 
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Bimbingan belajar adalah bantuan dari guru pembimbing untuk siswa  

dapat mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi, sehingga dapat mencapai 

tujuan yang diharapkan (Nurihsan dan Sudianto, 2005). Salah satu kelebihan 

yang dimiliki lembaga bimbingan belajar adalah banyak membaca dan latihan 

soal, sehingga siswa dapat memecahkan soal-soal dengan cepat dan tepat. 

Seringnya berlatih, membuat siswa menjadi terbiasa dan terlatih, sehingga 

tidak merasa kecemasan yang berlebih saat menghadapi soal ujian  

(Krishnawati dan Suryani,  2010). 

Berdasarkan  latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai perbedaan tingkat kecemasan antara siswa kelas X yang mengikuti 

dan tidak mengikuti bimbingan belajar dalam menghadapi ujian semester di 

SMAN 1 Gubug. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Apakah terdapat perbedaan tingkat kecemasan antara siswa kelas X yang 

mengikuti dengan yang tidak mengikuti bimbingan belajar dalam menghadapi 

ujian semester di SMAN I Gubug ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perbedaan tingkat kecemasan siswa kelas X yang mengikuti  

dengan yang tidak mengikuti bimbingan belajar dalam menghadapi ujian 

semester di SMAN 1 Gubug. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Bilamana penelitian ini terbukti maka manfaatnya untuk: 

 1.  Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

1)  Untuk pencegahan dan penatalaksanaan kecemasan sehingga dapat  

mencapai hasil yang optimal dalam menghadapi ujian. 
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2) Bimbingan belajar perlu digalakkan karena dapat mengurangi 

kecemasan dalam menghadapi ujian. 

b. Bagi guru  

1)  Sebagai pengganti orang tua di sekolah, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan pengetahuan bagi guru dalam membantu siswa untuk 

mencegah terjadinya kecemasan. 

2.  Manfaat Teoritis    

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam  bidang psikiatri dan dapat digunakan  

sebagai pedoman di dalam penelitian lebih lanjut terutama untuk mengkaji 

variabel-variabel lain yang terkait dengan kecemasan siswa sekolah 

terutama dalam menghadapi ujian semester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


