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ABSTRAK 

Perbedaan Tingkat Kecemasan antara Siswa Kelas VIII SMP Nawa 

Kartika Islamic Boarding School dengan SMP Negeri 1 Wonogiri 

 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Rima Rahmadipta¹, Rh Budhi Muljanto², Dodik Nursanto³, 2015 

 

Dalam prevalensi gangguan kecemasan pada remaja di Indonesia 

terdapat 37 ribu penduduk mengalami kecemasan. Gangguan kecemasan 

merupakan suatu gangguan psikiatri yang paling sering terjadi dan dapat 

terjadi pada semua orang baik pada anak-anak, remaja, maupun dewasa. 

Hal tersebut dapat terjadi disebabkan beberapa keadaan seperti masalah 

sekolah, ujian, hubungan keluarga, maupun hubungan sosial.  

Jenis penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Jumlah sampel yang terdapat pada penelitian 

ini sebanyak 82 yang terdiri dari 41 siswa SMP Nawa Kartika Islamic 

Boarding School dan 41 siswa SMP Negeri 1. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah lembar inform consent, biodata diri, kuesioner 

L-MMPI (Lie Minnesota Multhiphasic Personality Inventory), dan 

TMAS (Taylor Manifest Anxiety Scale). Data yang telah diperoleh 

kemudian dianalisa menggunakan uji t tidak berpasangan melalui 

program  Windows SPSS versi 17.  

Berdasarkan analisa data yang telah dilakukan menggunakan uji t 

tidak berpasangan didapatkan hasil p = 0,004. Karena nilai p < 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan  bermakna tingkat 

kecemasan antara siswa kelas VIII SMP Nawa Kartika Islamic Boarding 

School dengan SMP Negeri 1 Wonogiri.   
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ABSTRACT 

The Difference Of Anxiety Level Between Grades VIII Student of SMP 

Nawa Kartika Islamic Boarding School with SMP Negeri 1 Wonogiri 

 

Muhammadiyah Surakarta University 

Rima Rahmadipta¹, Rh Budhi Muljanto², Dodik Nursanto³, 2015 



 

In the prevalence of anxiety disorders in adolescents in Indonesia 

there are 37 thousand inhabitants have anxiety. Anxiety disorders is a 

psychiatric disorder that is most common and can be happen to everyone 

both children, adolescents, and adults. It can happen due to some 

condition such as school problems, exams, family relationship or social 

relationship.  

The type of research use analytic observational study design with 

cross sectional approach. The numbers of samples in this study is 82 

which consisted of 41  students of SMP Nawa Kartika Islamic Boarding 

School and 41 students of SMP Negeri 1 Wonogiri. The research 

instrument used in this study are inform consent sheet, personal data, L-

MMPI (Lie Minnesota Multhiphasic Personality Inventory) 

questionnaires, and TMAS (Taylor Manifest Anxiety Scale) questionnaires. 

The data have been obtained was analyzed using unpaired t test through 

SPSS version 17 for windows.  

Based on the analysis of data has been obtained using unpaired t 

test were got p =     0,004. Because the value of p < 0,05 it can be 

concluded that there a significant difference anxiety level between grades 

VIII student of SMP Nawa Kartika Islamic Boarding School with SMP 

Negeri 1 Wonogiri.  
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PENDAHULUAN 

Dalam sepanjang hidupnya, seseorang pasti akan dihadapkan pada 

suatu masalah yang membuat kita menjadi cemas dan hal tersebut tidak 

dapat kita hindari (Barlow dan Durand, 2006). Gangguan kecemasan 



 
 

merupakan suatu gangguan psikiatri yang paling sering terjadi terutama 

pada anak-anak dan remaja dan biasanya terjadi karena beberapa keadaan 

yaitu masalah sekolah, saat ujian, hubungan keluarga dan hubungan sosial 

(Kendall, 2008; Halgin, 2010).  

Berdasarkan Data Riskesdas 2013 menyatakan bahwa prevalensi 

nasional gangguan kecemasan dialami oleh remaja di Indonesia yang 

berusia kurang lebih 15 tahun sekitar 37 ribu penduduk dengan prevalensi 

gangguan kecemasan pada remaja di Jawa Tengah tercatat sebanyak 4,7 % 

(Depkes, 2013). Pada siswa SMP mempunyai tingkat kecemasan yang 

lebih tinggi dengan prevalensi 68,3 % dibandingkan siswa SMA dengan 

prevalensi 31,7%  (Harpell & Andrews 2012).  Kecemasan dapat terjadi 

pada semua orang, baik anak-anak, remaja maupun dewasa. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa kecemasan dapat terjadi pada siswa SMP 

pondok pesantren atau di istilahkan IBS atau Islamic Boarding School 

(Kaplan & Sadock, 2010).  

IBS merupakan suatu lembaga pendidikan islam yang mempunyai 

sistem sekolah berasrama. Berbeda dengan siswa SMP pada umumnya, 

siswa SMP IBS akan tinggal, sekolah, dan melakukan aktivitas sehari-hari 

yang teratur setiap harinya di lingkungan sekolah mulai dari bangun tidur 

hingga menjelang tidur (Maksudin, 2006). Sehingga banyaknya kegiatan 

tersebut dapat membuat siswa menjadi tertekan dan cemas (Katona, 2012).  

Sebanyak 2-4 % populasi mengalami adanya suatu gangguan 

kecemasan. Gangguan kecemasan lebih sering terjadi dan dialami oleh 

perempuan daripada laki-laki dengan perbandingan 3:2 (Katona, 2012). 

Dalam DSM IV, gangguan kecemasan merupakan suatu perasaan 

khawatir yang dialami pada seseorang yang terjadinyan secara berlebihan 

dan dapat diikuti oleh beberapa gejala somatik yang mengakibatkan 

adanya gangguan pada pekerjaan maupun fungsi sosial penderita (Kaplan 

dan Saddock, 2010). Kecemasan tersebut dapat terdiagnosis ketika terjadi 

perasaan khawatir berlebihan selama minimal 6 bulan  (Anxiety and 

Depresion Association of America, 2014). 



Kecemasan yaitu suatu reaksi yang normal terhadap stress dan hal 

tersebut dalam beberapa keadaan dapat menjadi bermanfaat. Namun 

apabila kecemasan tersebut terjadinya berlebihan, terkadang kita akan sulit 

untuk mengendalikannya (National Institute of Mental Health, 2009). 

Kecemasan merupakan hal yang fisiologis pada seseorang. Namun, hal 

tersebut juga dapat menjadi suatu hal yang patologis apabila kecemasan 

tersebut mengganggu dalam fungsi aktivitas seseorang dalam  sehari-hari 

(Maramis, 2009).  

Dari hasil penelitian serupa yang dilakukan Aminullah (2013) yang 

berlokasi di Malang dengan judul tingkat kecemasan antara siswa SMP 

dan santri di pondok pesantren menunjukkan hasil bahwa santri pondok 

pesantren lebih tinggi tingkat kecemasannya 39,3% daripada tingkat 

kecemasan pada siswa SMP 20,2%. Sementara, penelitian yang dilakukan 

Siregar (2013) di Surabaya dengan judul tingkat kecemasan pada santri 

pondok pesantren berdasarkan usia menunjukkan hasil bahwa, yang paling 

banyak mengalami kecemasan adalah siswa santri yang berusia 13 tahun 

sebanyak 26,9 %. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 

tingkat kecemasan antara siswa kelas VIII SMP Nawa Kartika Islamic 

Boarding School dengan siswa SMP Negeri 1 Wonogiri.  

 

 METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian observasional 

analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan 

pada bulan November 2014 yang berlokasi di SMP Nawa Kartika Islamic 

Boarding School dan SMP Negeri 1 Wonogiri.  

Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah semua siswa laki-

laki  maupun perempuan kelas VIII  SMP Nawa Kartika Islamic Boarding 

School dan SMP Negeri 1 Wonogiri yang masing-masing sekolah 

berjumlah 41 siswa. Teknik sampling yang digunakan adalah simple 

random sampling atau acak sederhana yang dalam pengambilan 

sampelnya dilakukan dengan cara mengundi.  



 
 

Variabel yang akan diuji dalam penelitian ini adalah tingkat 

kecemasan dan pengukurannya dilakukan dengan menggunakan kuesioner 

TMAS (Taylor Manifest Anxiety Scale). Dalam kuesioner ini terdapat 50 

butir pertanyaan, dimana responden akan menjawab sesuai keadaan 

masing-masing responden dengan memberi tanda (X) pada kolom “ya” 

atau “tidak”. Ada beberapa penggolongan dalam hasil skor kuesioner 

TMAS antara lain yaitu, untuk beberapa jawaban jika di jawab “ya” maka 

nilainya 1 (satu), dan jika di jawab “tidak” maka nilainya 0 (nol). Dan 

beberapa nomor yang lain jika dijawab dengan jawaban “ya” maka 

nilainya 0 (nol) dan jika jawaban tersebut dijawab “tidak” maka nilainya 

satu  (Sarason, 2010). Namun, sebelum mengisi kuesioner TMAS, 

responden diwajibkan mengisi kuesioner LMMPI (Lie Minnesota 

Multiphasic Personality Inventory) 

Teknik pengumpulan data penelitian ini yaitu 41 responden siswa 

kelas VIII SMP Nawa Kartika Islamic Boarding School dan 41 siswa SMP 

Negeri 1 Wonogiri mengisi lembar inform consent dan formulir biodata 

diri. Kemudian responden mengisi kuesioner L-MMPI yang digunakan 

untuk mengetahui kejujuran sampel. Jika jawaban “tidak” lebih dari atau 

sama dengan 10, maka responden dinyatakan invalid dan dikeluarkan dari 

sampel. Setelah itu responden mengisi kuesioner TMAS untuk mengukur 

tingkat kecemasan.  

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terpenuhi 

maka dilakukan uji normalitas data dengan Uji Saphiro Wilk dan jika data 

sudah terdistribusi normal maka dilanjutkan untuk melakukan analisis data 

dengan uji t tidak berpasangan untuk mengetahui perbedaan tingkat 

kecemasan antara siswa kelas VIII SMP Nawa Kartika Islamic Boarding 

School dengan SMP Negeri 1 Wonogiri dalam program Komputer SPSS 

for windows versi 17.  

  

 HASIL PENELITIAN 



  Seluruh sampel yang diteliti dalam penelitian ini berjumlah 82 

siswa. 

Tabel 1. Distribusi jumlah sampel Siswa Kelas VIII SMP Nawa Kartika 

IBS dengan SMP Negeri 1 Wonogiri 

 

  

 

  

 

 

 

  Dari tabel diatas, maka dapat diperoleh data dari siswa kelas VIII 

SMP Islamic Boarding School berjumlah 41 siswa dan siswa kelas VIII 

SMP Negeri 1 berjumlah 41 siswa. 

 

 Tabel 2. Uji T Tidak Berpasangan Perbedaan Tingkat Kecemasan Siswa 

Kelas VIII SMP Nawa Kartika Islamic Boarding School dengan SMP 

Negeri 1 Wonogiri. 

  

Tempat Sekolah 

Siswa 

Jumlah 

Frekuensi         % 

Mean Standar 

Deviasi 

6,410 

 

5,035 

 

P 

0,004 Boarding School 41                   50%    25,24 

 

Reguler 

 

41                   50% 

 

21,49 

 

   Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan uji t tidak 

berpasangan dengan program SPSS versi 17, didapatkan mean tingkat 

kecemasan siswa kelas VIII SMP Nawa Kartika Islamic boarding school 

Wonogiri sebesar 25,24 sedangkan pada siswa SMP negeri 1 Wonogiri 

sebesar 21,49. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa mean skor kecemasan 

pada siswa  kelas VIII yang bertempat sekolah di SMP Nawa Kartika 

Responden Jumlah Persentase 

Siswa Kelas VIII SMP Nawa 

Kartika Islamic Boarding School 

Wonogiri 

41 50% 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 1 

Wonogiri 

41 50% 



 
 

Islamic Boarding School Wonogiri lebih tinggi dibandingkan dengan 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 1 Wonogiri. Nilai p sebesar 0,004 telah 

memenuhi kriteria normal yaitu p < 0,05. Karena nilai p < 0,05 maka hasil 

penelitian yang diperoleh mempunyai perbedaan yang bermakna, sehingga 

dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan 

antara siswa kelas VIII SMP Nawa Kartika islamic boarding school 

dengan SMP negeri 1 Wonogiri.  

  

PEMBAHASAN 

Kecemasan merupakan suatu hal yang dapat menyebabkan seseorang 

menjadi tertekan sehingga akan mengakibatkan suatu perasaan stress. 

Namun hal tersebut tergantung dari masing-masing individu apakah 

keadaan psikologis mereka dapat dipertahankan dan diatasi dengan 

sendirinya (Vitasari et al, 2010).  

 Dari hasil penelitian ini diperoleh siswa kelas VIII SMP Nawa 

Kartika Islamic Boarding School memiliki hasil nilai mean skor 

kecemasan sebesar 25,24 dan untuk siswa SMP Negeri 1 memiliki hasil 

mean skor kecemasan sebesar 21,49.  Penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya oleh Siregar (2013) menyatakan bahwa,  siswa yang sekolah 

di Islamic boarding school atau pondok pesantren memiliki tingkat 

kecemasan yang lebih tinggi daripada siswa yang berada di sekolah biasa.  

 Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

perbedaan tingkat kecemasan yang bermakna antara siswa SMP Nawa 

Kartika Islamic Boarding School dengan siswa SMP Negeri 1 Wonogiri 

dengan nilai p=0,004. Penelitian yang dilakukan ini menggunakan uji 

analisis uji t tidak berpasangan yang digunakan untuk menguji apakah 

kedua variabel bebas berbeda atau sama dan juga digunakan untuk 

mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan terhadap 

kedua sampel tersebut.   

Di kehidupan pondok pesantren atau Islamic boarding school 

memiliki fasilitas yang berbeda dengan siswa yang berada di sekolah 



biasa. Mereka diberikan point – point pelanggaran apabila mereka tidak 

mengikuti beberapa kegiatan pondok pesantren dan mendapat tuntutan 

agar bisa membagi waktunya antara belajar materi pondok pesantren 

dengan materi sekolah yang suasananya berbeda pada saat mereka belajar 

dirumah.  Terkadang mereka diharuskan untuk menyelesaikan semua tugas 

secara bersamaan dan hal itu menimbulkan perasaan lelah, jenuh dan 

tertekan. Berbagai aktivitas yang penuh dalam sehari dapat menjadikan 

stressor pemicu terjadinya kecemasan yang tinggi pada siswa di pondok 

pesantren  atau Islamic Boarding School (Blonna et al, 2005., Rumiani, 

2006., Zakiyah et al, 2010).  

Selain banyaknya aktifitas, tuntutan, serta tugas yang dilakukan, 

siswa yang berada di pondok pesantren juga dihadapkan pada kondisi yang 

membuat mereka cemas seperti pada saat berbicara didepan teman sekelas. 

Hal ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan Muslimin (2013) 

bahwa siswa akan merasa cemas pada saat berbicara di depan umum 

karena mereka merasa kurang percaya diri, sulit berkonsentrasi, takut, dan 

merasa memiliki kemampuan yang kurang, tidak seperti teman-teman 

lainnya.   

 Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pada siswa yang 

berada di sekolah biasa juga terkadang memiliki kecemasan pada saat-saat 

tertentu seperti pada saat presentasi, tidak bisa menjawab soal ujian, 

mendapatkan kegagalan dalam ujian maupun ulangan di sekolah yang 

akan menyebabkan siswa tinggal kelas. Adanya gangguan kecemasan yang 

dialami oleh beberapa siswa berdampak terhadap prestasi belajar di 

sekolah. Mereka dapat mengalami penurunan prestasi belajar di sekolah 

karena adanya kecemasan tersebut (Anxiety and Depresion Association of 

America, 2014).  

Siswa yang tinggal di pondok pesantren diharuskan untuk bisa 

hidup secara mandiri dan jika timbul masalah mereka harus memecahkan 

masalah dengan sendirinya tanpa campur tangan dari orangtua. Hal 

tersebut sependapat dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa 



 
 

siswa yang berada jauh dari keluarga atau orangtua memiliki kecemasan 

lebih tinggi disebabkan karena faktor lingkungan yang sangat berperan 

terhadap perkembangan gangguan kecemasan seseorang.  Lingkungan 

sekitar dimana seseorang tinggal dapat berpengaruh terhadap bagaimana 

pola pikir seseorang mengenai orang lain maupun dirinya sendiri yang 

disebabkan karena suatu pengalaman yang buruk pada seseorang dengan 

teman atau keluarga sehingga seseorang tersebut mempunyai perasaan 

yang tidak aman berada pada lingkungan tersebut (Schmidt & Christina, 

2008).    

Dalam penelitian ini terdapat kelebihan dibandingkan  dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu setting yang berbeda 

dari sebelumnya. Namun, terdapat pula kekurangan yang kemungkinan 

akan mempengaruhi dalam hasil penelitian antara lain yaitu pengambilan 

keterbatasan waktu dalam penelitian, sehingga perlu dilakukan beberapa 

penelitian yang lebih lanjut lagi.   

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, 

diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan yang bermakna tingkat 

kecemasan antara siswa kelas VIII SMP Nawa Kartika Islamic Boarding 

School dengan SMP Negeri 1 Wonogiri  dimana tingkat kecemasan pada 

siswa kelas VIII SMP Nawa Kartika Islamic boarding school lebih tinggi 

dibandingkan SMP Negeri 1 Wonogiri.  

 

SARAN 

1. Dengan adanya perbedaan tingkat kecemasan merupakan sebuah 

masukan terhadap guru-guru atau pengajar di SMP Nawa Kartika 

Islamic Boarding School maupun SMP Negeri 1 untuk memperhatikan 

aspek kejiwaan siswa serta dapat memberikan pengarahan bagi siswa.  

2. Meningkatkan peran wali asrama agar lebih intensif mendampingi 

siswanya, sehingga siswa yang belum mandiri bisa diarahkan untuk 



menjadi lebih mandiri dan dapat menggantikan kasih sayang orangtua 

di dalam asrama.  

3. Bagi siswa, dianjurkan bisa membagi waktu dalam menyelesaikan 

berbagai tugas maupun kegiatan sekolah sehingga dapat terselesaikan 

dengan baik. 

4. Diperlukan penelitian dengan jenis penelitian yang berbeda seperti 

kohort sehingga didapatkan hasil yang lebih akurat.  
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