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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gangguan kecemasan merupakan masalah psikiatri yang paling sering 

terjadi di Amerika Serikat. Lebih dari 23 juta penduduk, kira-kira satu dari empat 

individu di Amerika Serikat terkena penyakit yang melemahkan ini setiap tahun 

(Stuart, 2006). 

Menurut Depkes RI (1998), seperti yang dikutip oleh Romadhon (2002), 

menyebutkan bahwa di Indonesia survei yang dilakukan di Puskesmas Kecamatan 

Tambora Jakarta Barat menunjukkan ternyata dari yang berobat di Puskesmas, 

jumlah gangguan jiwa yang sering muncul sebagai gangguan fisik adalah 28,73 % 

untuk dewasa dan 34,39 % untuk anak-anak. Kesimpulannya adalah berarti 

banyak orang stres, termasuk gangguan cemas, yang keluhannya sakit fisik dan 

berobat ke fasilitas kesehatan karena keluhan fisik tersebut. Ternyata yang 

menderita gangguan jiwa jumlahnya hampir sepertiga dari total pasien yang 

berobat ke fasilitas kesehatan. 

Cemas tidak mungkin bisa dihindari karena dalam menghadapi masalah 

sehari-hari pasti merasa cemas. Jika kita tidak berhasil mengelola cemas, maka 

cemas yang akan mengendalikan kita. Prinsipnya adalah mengelola kecemasan 

(Kandouw, 2007). Kecemasan yang merupakan kekuatan pendorong yang 

dinamik untuk perkembangan kepribadian, dapat pula merupakan elemen utama 

dalam menimbulkan nerosis, psikosis dan gangguan jiwa yang lain (Maramis, 

2005). Sensasi kecemasan sering dialami oleh hampir semua manusia. Perasaan 

tersebut ditandai oleh rasa ketakutan yang difus, tidak menyenangkan, seringkali 

disertai oleh gejala otonomik, seperti nyeri kepala, berkeringat, palpitasi, gelisah, 

dan sebagainya. Kumpulan gejala tertentu yang ditemui selama kecemasan 

cenderung bervariasi, pada setiap orang tidak sama (Hutagalung, 2007). 

Kecemasan cenderung merupakan suatu gangguan yang stabil, muncul 

pada pertengahan remaja sampai pertengahan umur 20-an tahun dan kemudian 

berlangsung sepanjang hidup (Nevid et al., 2003). Kecemasan yang timbul pada 
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anak tidak selalu bersifat patologi, tetapi dapat juga disebabkan oleh proses 

perkembangan itu sendiri atau karena tingkah laku yang salah dari orangtua 

(Warsiki dan Soeharjono, 2008). 

Banyak alasan mengapa masa remaja menjadi sorotan yang tidak pernah 

ada habisnya. Adanya pengaruh dan peranan dari teman sebaya mulai menggeser 

peranan orang tua yang tak jarang membuat tegang hubungan antara remaja dan 

orang tua. Teman sebaya menjadi tolok ukur dan bahkan pedoman bagi remaja 

dalam bersikap dan berperilaku. Kedekatanlah yang bisa membuka mata dan hati 

para orangtua untuk melihat lebih jernih nilai-nilai yang sebenarnya dipegang oleh 

remaja (Pitaloka, 2007). 

Keinginan yang besar untuk mencoba banyak hal menjadi salah satu 

pemicu utama kecemasan. Perilaku nekat dan hasil yang tidak selalu jelas 

membuka peluang besar untuk meningkatnya kecemasan pada remaja (Pitaloka, 

2007). 

Widyastono (2008) mencoba mengelompokkan kecerdasan dan 

kemampuan siswa dalam tiga strata: anak yang memiliki kemampuan dan 

kecerdasan di atas rata-rata, rata-rata, dan di bawah rata-rata. Kebanyakan sekolah 

memberikan perlakuan yang standar (rata-rata), bersifat klasikal dan massal, 

terhadap semua siswa, baik siswa di bawah rata-rata, rata-rata, dan di atas rata-

rata, yang sebenarnya memiliki kebutuhan berbeda. Akibatnya, siswa di bawah 

rata-rata yang memiliki kecepatan belajar di bawah rata-rata akan selalu tertinggal 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. Siswa di atas rata-rata akan jenuh 

karena harus menyesuaikan diri dengan kecepatan belajar siswa siswa lainnya. 

Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa sepertiga peserta didik 

berbakat mengalami gejala “prestasi kurang” (Hawadi, 2004).  Salah satu 

alternatif yang bisa dilakukan adalah dengan menyelenggarakan akselerasi, 

program percepatan belajar. Kehadiran program percepatan belajar atau lebih 

dikenal dengan program kelas akselerasi, mencoba melakukan layanan terhadap 

anak yang mempunyai kemampuan kecerdasan istimewa. Melalui layanan ini 

diharapkan anak-anak yang mempunyai kriteria yang dipersyaratkan, mampu 

mengembangkan kecerdasannya secara optimal (Latifah, 2006). Melalui program 
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ini memungkinkan siswa dapat menyelesaikan waktu belajar lebih cepat dari yang 

ditetapkan. Penyelenggaraan kelas akselerasi bagi siswa yang memiliki 

kemampuan dan kecerdasan luar biasa merupakan salah satu strategi alterhatif 

yang relevan, karena mereka memiliki kecepatan belajar dan motivasi belajar di 

atas siswa-siswa lainnya (Widyastono, 2008). 

Peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa 

berkisar antara 2% - 5% dari seluruh peserta didik yang ada. Sementara itu, untuk 

SMU mencapai 8% (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2006). 

Menurut data dari Direktorat Pendidikan Luar Biasa pada bulan November 

2005, disebutkan ada 135 sekolah dari tingkat pendidikan dasar hingga sekolah 

menengah atas di seluruh Indonesia yang mengadakan program akselerasi, dan 58 

di antaranya adalah sekolah menengah atas. Akan tetapi, tidak semua sekolah bisa 

menerapkan program kelas akselerasi ini. Pasalnya, penyiapan kelas ini harus 

ditangani dengan sungguh-sungguh dan memerlukan tenaga pendidik, sarana, 

serta prasarana yang bermutu (Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa, 2006). 

Siswa akselerasi mungkin akan merasa frustasi dengan adanya tekanan dan 

tuntutan yang ada. Pada akhirnya mereka akan merasa sangat lelah sekali 

sehingga menurunkan tingkat apresiasinya dan bisa menjadi siswa underachiever 

atau drop out (Hawadi, 2004). 

Kapasitas untuk menjadi cemas diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi 

tingkat kecemasan yang berat tidak sejalan dengan kehidupan. 

Dari latar belakang di atas, penulis berkeinginan mengangkat topik 

penelitian tentang kecemasan pada individu dari posisi yang berbeda yaitu siswa 

kelas X program akselerasi dan non akselerasi di SMA Negeri 1 Surakarta. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Apakah ada perbedaan tingkat kecemasan antara siswa kelas X program 

akselerasi dan non akselerasi di SMA Negeri 1 Surakarta? 
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C.  Tujuan Penelitian 

Mengetahui adanya perbedaan tingkat kecemasan pada siswa kelas X 

program akselerasi dan non akselerasi di SMA Negeri 1 Surakarta. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

1.   Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan data ilmiah di bidang 

psikiatri tentang ada tidaknya perbedaan kecemasan pada siswa kelas X 

program akselerasi dan non akselerasi di SMA Negeri 1 Surakarta. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Sebagai landasan pertimbangan bagi orangtua untuk memasukkan 

anaknya ke kelas akselerasi. 

b. Sebagai bahan masukan bagi guru BP/BK tentang masalah kecemasan 

pada siswa. 

c. Untuk mengetahui seberapa besar manfaat keberadaan kelas 

akselerasi di SMA Negeri 1 Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




