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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam 

pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses 

pembelajaran. Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, 

diperlukan suatu bentuk evaluasi (Ngadirin, 2008). Masa remaja disebut 

pula sebagai masa penghubung atau masa peralihan antara masa kanak-

kanak dengan masa dewasa, mulai dari usia 13-19 tahun. Remaja siswa 

kelas XII adalah remaja akhir yang berusia 17-19 tahun yang mempunyai 

karakteristik sebagai remaja yang mulai merasa mantap dan stabil, mulai 

mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan 

sendiri, mulai memahami arah hidupnya, mempunyai pendirian tertentu 

berdasarkan satu pola hidup yang jelas (Kartono, 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 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). 

Ujian nasional adalah ujian atau evaluasi belajar yang diadakan 

oleh Kemendiknas untuk menentukan kelulusan seorang siswa 

(Depdiknas RI 2008). Dalam pelaksanaannya sistem evaluasi yang saat 

ini dikenal dengan istilah ujian nasional mengalami perubahan beberapa 



2 

 

 

kali, baik dari aspek sistem maupun standart kelulusan. Kriteria kelulusan 

ujian akhir siswa diatur dalam Permendikbud no 144/2014 tentang ujian 

nasional dikeluarkan oleh Badan Standart Nasional Pendidikan. Ujian 

nasional tahun 2015 tidak lagi menjadi standar kelulusan. Dalam 

ketentuan yang terdapat pada prosedur operasi standar (POS) untuk 

dinyatakan lulus, bahwa setidaknya memenuhi nilai 5,5 untuk setiap mata 

pelajaran dan memiliki rata-rata minimal 5,5. Untuk sistem penilaian 

kriteria kelulusan siswa adalah nilai ujian nasional dan ujian sekolah 

adalah dengan presnestase perbandingan 50:50. Walaupun nilai ujian 

nasional tidak dijadikan syarat kelulusan akan tetapi hasil nilai tersebut 

digunakan untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

(Permendikbud, 2014). 

Ujian nasional bagi sebagian siswa sering dirasakan sebagai 

stressor yang dapat menimbulkan kecemasan. Kecemasan yang timbul 

pada saat ujian nasional diperkirakan dapat mengganggu konsentrasi dan 

kemampuan dalam berpikir serta bertindak saat ujian. Sehingga hal ini 

akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai pada saat ujian tersebut. 

Bagi mereka yang gagal dalam ujian nasional sering dihinggapi rasa tidak 

berdaya, malu, stres, bahkan sampai berujung pada kasus yang dramatis 

seperti percobaan bunuh diri (Purwanto, 2012). 

Banyaknya tekanan dari berbagai pihak membuat kecemasan siswa 

semakin meningkat saat menghadapi ujian nasional.Kecemasan yang 

dirasakan setiap siswa berbeda tergantung jenis masalah dan rentang 

masalah tersebut.Namun prestasi yang menurun pada siswa SMA 

disebabkan karena turunnya motivasi belajar disekolah. Dalam 

menghadapi pelajaran yang berat disekolah menimbulkan stress pada 

remaja, terutama bagi remaja SMA sehingga menimbulkan kecemasan. 

Tingkat kecemasan tergantung pada berbagai faktor yaitu faktor yang 

berfokus pada keadaan biologis, mempertahankan diri terhadap 

lingkungan yang diperoleh dari perkembangan serta adaptasi terhadap 

rangsangan dan situasi atau stressor yang dihadapi yang biasa disebut 

dengan mekanisme koping (Sarwono, 2011). 

Mekanisme koping termasuk pertahanan koping jangka panjang 

atau jangka pendek untuk melindungi diri sendiri dalam menghadapi 
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persepsi diri yang menyakitkan. Sedangkan koping merupakan 

perubahan kognitif dan perilaku dalam upaya mengatasi tuntutan internal 

daneksternal khusus yang melebihi kemampuan suatu inividu.Apabila 

menyelesaikan masalah dengan bersifat negatif maka hasilnya dapat 

merugikan serta tidak menyelesaikan masalah secara tuntas sedangkan 

jika koping bersifat positif maka hasil yang diharapkan bersifat rasional 

dan konstruktif. Dari pengertian mekanisme koping tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mekanisme koping adalah cara yang digunakan 

individu dalam menyelesaikan masalah, mengatasi perubahan yang 

terjadi dan situasi yang mengancam baik secara kognitif maupun perilaku 

(Stuart, 2007). 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta merupakan sekolah swasta yang 

berlokasi di Jl. RM Said no 35 Surakarta Kecamatan Banjarsari Provinsi 

Jawa Tengah. Dengan didukung oleh tenaga pendidik yang semuanya 

berlatar belakang S-1 dan S-2, berusaha untuk ikut memajukan kualitas 

pendidikan di Surakarta pada khususnya, dengan siswa kelas XII 

sejumlah 226 siswa dimana terdiri dari kelas XII IPA 130 siswa, kelas XII 

IPS 96 siswa. Jumlah pengajar terdiri dari 55 guru aktif. Data yang 

didapat melalui salah satu guru mengatakan bahwa 2012/2013 mencapai 

100 % dari 226 peserta, tahun 2013/2014 mencapai 100 % dari 226 

peserta dan tahun 2014/2015 mencapai 100% dari 226 peserta. Sehingga 

peneliti ingin mengetahui hubungan pola koping terhadap tingkat 

kecemasan kelas XII SMA Muhammadiyah 1 Surakarta yang 

mendapatkan kelulusan 100%. 

Secara keseluruhan penulis tertarik mengkaji lebih jauh tentang 

hubungan pola koping dengan tingkat kecemasan kelas XII yang akan 

menghadapi ujian nasional di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan pola koping dengan tingkat kecemasan kelas XII 

yang akan menghadapi ujian nasional di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umun 

Mengetahui hubungan pola koping dengan tingkat kecemasan 

kelas XII yang akan menghadapi ujian nasional di SMA 

Muhammadiyah 1 Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pola koping siswa kelas XII yang akan menghadapi 

ujian nasional di SMA 1 Muhammadiyah Surakarta. 

b. Mengetahui tingkat kecemasan siswa kelas XII yang akan 

menghadapi ujian nasional di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi hubungan 

pola koping dengan tingkat kecemasan kelas XII yang akan 

menghadapi ujian nasional di SMA Muhammadiyah 1 

Surakarta.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi penulis 

lain untuk mengadakan penelitian lebih lanjut 

2. Manfaat Aplikatif 

Dengan mengetahui adanya hubungan pola koping dengan 

tingkat kecemasan kelas XII yang akan menghadapi ujian nasional di 

SMA Muhammadiyah 1 Surakarta, diharapkan dapat membantu dan 

menentukan langkah dengan melakukan pembimbingan pada saat 

menghadapi ujian nasional.  

 


