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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah 

satu masalah yang penting dalam usaha pembentukan bangsa untuk 

memajukan dan meningkatkan harga diri bangsa. Salah satu upaya dalam 

peningkatan kualitas SDM adalah melalui bidang pendidikan. Pendidikan 

pada umumnya bertujuan untuk menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat dan kemampuan 

secara optimal karena setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang 

berbeda-beda, termasuk juga bakat yang ada pada individu yang berbakat 

istimewa atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Kemampuan 

dan kecerdasan dalam diri individu dapat dikembangkan melalui pendidikan 

(Mulyasa, 2004).  

Alternatif pendidikan yang ditawarkan untuk menghasilkan SDM yang 

berkualitas salah satunya adalah sekolah berasrama (boarding school) yang 

ada di lingkungan pondok pesantren. Belajar di sekolah berasrama berbeda 

dengan sekolah di sekolah umum lainnya. Secara umum orangtua 

menyekolahkan anaknya di sekolah berasrama dengan pertimbangan 

memiliki waktu belajar yang lebih panjang dan lebih fokus, memungkinkan 

anak lebih mandiri dan lebih siap dalam mempersiapkan berbagai macam 

tantangan yang akan dihadapinya di masa mendatang. Siswa-siswa sekolah 

berasrama diwajibkan tinggal di lingkungan sekolah dan sekolah telah 

menyiapkan tempat untuk para siswa, kegiatan yang terlaksana selalu di 

lingkungan sekolah (Republika, 2007).  

Kecemasan adalah hal yang umum ada pada kita semua yang hampir 

terjadi setiap harinya (Huberty, 2004). Kecemasan merupakan kondisi 

emosional yang tidak menyenangkan, yang ditandai oleh perasaan-perasaan 

subjektif seperti ketegangan, ketakutan, dan kehawatiran dan juga ditandai 

dengan aktifnya saraf pusat (Trismiati, 2004). Gangguan kecemasan yang 

sering terjadi pada anak-anak dapat menyebabkan merosotnya prestasi di 
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sekolah, ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, dan dalam hubungan 

sosial. Beberapa gangguan kecemasan yang terjadi pada masa anak-anak juga 

diprediksi menjadi gangguan kecemasan saat remaja dan bisa menjadi 

gangguan depresi juga (Walkup et al, 2008). Menurut Hawari (2006) depresi 

merupakan gangguan suasana perasaan hati (mood) yang ditandai oleh 

kemurungan dan kesedihan yang mendalam dan berkelanjutan sampai 

hilangnya kegairahan hidup, tidak mengalami gangguan menilai realitas 

(reality testing ability/RTA masih baik), kepribadian tetap utuh (tidak ada 

splitting of personality ), perilaku dapat terganggu tetapi dalam batas normal. 

Depresi dan gangguan kecemasan yang terjadi selama masa remaja 

merupakan beberapa faktor yang menyebabkan gangguan mental dan fisik 

yang meluas (Andrade et al, 2000).  

Cemas merupakan gangguan mental yang paling banyak dijumpai 

(Reeves et al, 2011). World Health Organization tahun 2004 melaporkan 

bahwa selama 12 bulan >60.000 orang dewasa dari 14 negara didapatkan 

sekitar 10-20% pasien dewasa yang datang ke dokter umum non-psikiatris 

ternyata pernah mengalami gangguan cemas (Marinoa, Meza, Wallanderb, 

and Redriguez, 2007 ). Perbandingan kasus wanita dan laki-laki adalah 12,6 

berbanding 6,8 kasus per-1000 penduduk setiap tahun dengan jumlah pada 

wanita sebesar 17,8% dan laki-laki sebesar 9,6% per-1000 penduduk setiap 

tahun (Merino et al, 2009).  

Hasil penelitian yang dilakukan Zakiyah, dkk (2010) menunjukan 

hubungan yang erat antar siswa membuat hadirnya keluarga baru dalam 

asrama, siswa dapat membagi masalahnya dengan teman-temannya. 

Hubungan seperti ini membuat siswa mampu menyesuaikan diri dengan baik 

di asrama. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin timbul ketika 

siswa memulai jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjutan petama 

maupun lanjutan atas. Terlebih siswa harus menghadapi perubahan yang 

terjadi dalam dirinya tanpa orangtua di lingkungan baru yang menuntut siswa 

untuk hidup mandiri, yaitu di lingkungan asrama (Sunarto dan Hartono., 

2006). Pada banyak remaja, peran teman sebaya merupakan aspek terpenting 
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dalan kehidupan mereka. Teman sebaya mempunyai fungsi yang sama 

dengan orang tua, teman dapat memberikan ketenangan saat mengalami 

kekhawatiran (Desmita, 2011). Hal ini dikarenakan siswi kelas 1 MTS 

merupakan masa adaptasi siswi dilingkungan baru dan merupakan 

pertamakalinya siswi tidak bertemu dengan sosok terdekatnya dimasa kecil, 

dalam hal ini orangtua ataupun  wali, dan siswi akan memiliki kecenderungan 

untuk merasa lebih cemas dibandingkan siswi kelas 2 MTs, menurut apa yang 

menjadi hasil penelitian pada mahasiswa fakultas Psikologi Unair 

menunjukan bahwa mereka membutuhkan waktu enam bulan untuk 

beradaptasi dengan bantuan terapis dan satu tahun bahkan lebih bagi yang 

tidak di dampingi terapis. Lingkungan baru merupakan sebuah stimulus bagi 

seseorang yang terkadang mampu menjadi penyebab terjadinya cemas.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil sampel 

perempuan yang tinggal di asrama, dikarenakan menurut data diatas 

didapatkan angka persentase kecemasan pada perempuan lebih tinggi 

daripada pria, dan dikarenakan siswi baru masih perlu beradaptasi terhadap 

lingkungan serta suasana baru maka penulis berasumsi bahwa akan ada 

perbedaan tingkat kecemasan antara siswi yang bertempat tinggal di asrama 

antara siswi kelas 1 dan siswi kelas 2 MTs, maka untuk membuktikan 

langsung teori tersebut penulis tertarik untuk meneliti secara langsung 

perbedaan tingkat kecemasan antara siswi yang berada di Pondok Pesantren 

Modern Islam (PPMI) Assalaam Sukoharjo khususnya siswi kelas 1 MTs dan 

siswi kelas 2 MTs.  

B. PERUMUSAN MASALAH 

Adakah perbedaan tingkat kecemasan antara siswi kelas 1 MTs dan 

siswi kelas 2 MTs di Pondok Pesantren Islam Assalaam ? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan antara siswi kelas 1 

MTs dan siswi kelas 2 MTs di Pondok Pesantren Islam Assalaam Sukoharjo.  

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wacana ilmu 

pengetahuan khususnya Ilmu Kedokteran Jiwa dan untuk memberikan 

data ilmiah tentang perbedaan kecemasan antara 2 kelompok siswi 

dengan lama masa berada di asrama yang berbeda.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 

sekolah, siswa dan berbagai pihak yang terkait guna membantu 

mengatasi masalah kecemasan siswi demi kelancaran proses belajar 

mengajar agar siswi dapat terhindar dari perasaan cemas dan kedepan 

nya dapat lebih berprestasi. 


