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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap manusia dalam kehidupannya dapat dipastikan mengalami belajar. 

Belajar merupakan masalah bagi setiap orang dan tidak mengenal usia dan waktu 

lebih-lebih bagi pelajar, karena masalah belajar tidak dapat lepas dari dirinya. 

Berbagai macam aktivitas dilakukan manusia sejak kecil hingga akhir hayatnya. 

Salah satunya adalah kegiatan belajar. Manusia lahir (bayi) dalam keadaan tidak 

berdaya sampai akhirnya dapat melakukan sesuatu seperti orang dewasa. Proses 

manusia kecil hingga menjadi manusia dewasa atau melalui proses belajar misalnya 

berjalan, berbicara, menulis, membaca sampai bentuk belajar yang lebih kompleks. 

Menurut Winkel (1992) bukti keberhasilan usaha yang dicapai disebut 

dengan prestasi, sedangkan keberhasilan dari belajar itu akan terwujud dalam bentuk 

perubahan tingkah laku yang pada dasarnya merupakan kesatuan yang terintegrasi. 

Menurut Purwanto (1990) prestasi merupakan penilaian terhadap sesuatu yang 

digunakan untuk menilai hasil pengajaran yang diberikan guru pada siswanya dalam 

waktu tertentu. Untuk itulah prestasi belajar merupakan hal yang sangat penting 

karena dengan adanya prestasi belajar berarti ada gambaran yang jelas tentang 

tingkat keberhasilan dari kegiatan siswa selama mengikuti pelajaran. 

Fatimah (2006) mengemukakan pada umumnya siswa kelas satu SMU 

sebagai masa remaja awal melewati tugas perkembangan secara bertahap, yaitu 
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mengadakan penyesuaian diri dengan dirinya dan dengan lingkungannya. Upaya 

perkembangan untuk siswa yang berhasil melakukan penyesuaian sosial dengan baik 

di kelas satu misalnya, mempunyai kemungkinan jauh lebih besar untuk dapat 

melakukan penyesuaian sosial dengan baik ketika siswa duduk di kelas selanjutnya 

dibandingkan dengan siswa yang tidak berhasil melakukan penyesuaian sosial 

dengan baik selama masa awal sekolah. Siswa yang melakukan penyesuaian 

sosialnya, dan upaya peningkatan ini merupakan tugas yang sulit dan butuh waktu 

yang lama, untuk meraih keberhasilan yang lebih baik dalam masa perkembangan 

dan pertumbuhan remaja selanjutnya. Usaha penyesuaian lingkungan yang dilakukan 

remaja tidaklah selalu berjalan dengan baik, remaja yang mengalami kecenderungan 

memiliki penyesuaian sosial ataupun penyesuaian pribadi yang buruk sering ditandai 

dengan adanya kurang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya, lebih 

tertutup labil emosinya, mengalami kesukaran dalam berhubungan dengan orang 

lain. 

Hurlock (1999) mengemukakan bahwa ketidakmampuan siswa mengatur 

perilaku dalam berhubungan dengan orang lain, kaitannya dengan masalah-masalah 

yang dihadapi seperti tidak adanya suatu pengembangan mode perilaku yang baik 

untuk ditiru atau faktor pengalaman awal yang tidak menyenangkan akan 

menimbulkan perilaku bermasalah yang biasanya ditunjukkan dengan adanya tanda-

tanda seperti egosentris, cenderung menutup diri (introvert), tidak sosial atau anti 

sosial dalam lingkungan menjadi buruk disebabkan karena individu tersebut kurang 

adanya perhatian serta pengarahan dari orang tua, maka akan menyebabkan 
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timbulnya perasaan rendah diri, tidak bahagia, kurang percaya diri terhadap dirinya, 

juga merasa ragu terhadap sikap sebagai tindakan perilakunya. 

Sekarang ini banyak orang yang belum mengetahui bahwa tingkat prestasi 

belajar seseorang tidak hanya diukur dan dilihat dari sudut kemampuan kognitif dan 

kemampuan inteligensi yang tinggi saja akan tetapi prestasi belajar memiliki 

hubungan yang sangat erat dengan kondisi psikis seseorang. Daradjat (1983) 

mengemukakan bahwa kondisi psikis menunjukkan keadaan mental seseorang. 

Kondisi psikis yang baik pada diri seseorang ditandai dengan adanya kemampuan 

untuk menyesuaian diri, ketabahan dalam menghadapi cobaan, rasa tanggung jawab 

terhadap tugas dan kewajiban terutama yang berhubungan dengan aktivitas belajar. 

Harold (dalam Fahmie, 2004) berpendapat bahwa anxietas atau kecemasan 

merupakan istilah yang sangat akrab dengan kehidupan sehari-hari yang 

menggambar keadaan khawatir, gelisah, takut, tidak tentram dan sebagainya yang 

disertai berbagai keluhan fisik. Keadaan demikian dapat terjadi atau menyertai 

berbagai kondisi dan situasi kehidupan, berbagai gangguan sakit fisik maupun 

mental. Anxietas atau kecemasan juga merupakan manifestasi langsung dari stres 

kehidupan dan sangat erat kaitannya dengan pola hidup. Beberapa tanda fisik dan 

gejala yang sering menyertai seseorang dalam keadaan cemas, yaitu: gemetar, 

berkedutan, merasa rikuh, sakit kepala, ketegangan otot, napas pendek atau 

hiperventilasi, reaksi tercengang, hiperaktivitas autonom (pucat, berkeringat, dan 

tangan dingin), sulit menelan, rasa takut, sulit untuk berkonsentrasi, hiperteliti, 

insomnia, dan turunnya libido. 
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Menurut Awang (2006) pada siswa kelas satu sebagai masa remaja yang 

sedang mengalami usia goncang dan mengalami pertumbuhan yang cepat dalam 

segala segi, baik jasmaniah maupun rohaniah menyebabkan ketidakstabilan 

emosinya. Banyak persoalan pada remaja yang akan mempengaruhi proses 

belajarnya bila tidak segera terpecahkan. Keadaan kecemasan dapat berakibat 

penurunan konsentrasi, perhatian mudah beralih ke objek yang tidak relevan, 

penurunan daya ingat, dan penurunan kemampuan individu untuk mempelajari hal 

baru. Keadaan tersebut jelas akan berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: “Adakah korelasi atau hubungan antara penyesuaian sosial di 

sekolah dan kecemasan dengan prestasi belajar siswa kelas satu SMU?” Untuk 

menjawab permasalahan tersebut maka penulis mengadakan penelitian yang berjudul 

“Hubungan antara Penyesuaian Sosial di Sekolah dan Kecemasan dengan Prestasi 

Belajar Siswa. 

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui ada tidaknya hubungan antara penyesuaian sosial di sekolah dan 

kecemasan dengan prestasi belajar. 

2. Mengetahui hubungan antara penyesuaian sosial di sekolah dengan prestasi 

belajar. 

3. Mengetahui hubungan antara kecemasan dengan prestasi belajar 
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4. Mengetahui sejauhmana tingkat penyesuaian sosial, tingkat kecemasan dan 

tingkat prestasi belajar pada subjek penelitian 

5. Mengetahui sejauhmana peranan atau sumbangan efektif penyesuaian sosial di 

sekolah dan kecemasan terhadap prestasi belajar. 

 
C. Manfaat Penelitian 

1. Segi teoritis 

 Bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang psikologi klinis dan psikologi 

pendidikan hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah, sumbangan 

sebagai wacana pemikiran dan informasi serta menambah wawasan pengetahuan 

psikologi khususnya hubungan antara penyesuaian sosial di sekolah dan kecemasan 

dengan prestasi belajar. 

2. Segi praktis 

a. Bagi subjek, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

hubungan antara penyesuaian sosial di sekolah dan kecemasan dengan prestasi 

belajar sehingga subjek penelitian mampu memahami faktor-faktor yang 

berperan penting dalam meningkatkan prestas belajar. 

b.  Bagi  orangtua,  hasil  penelitian  ini  diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang hubungan antara penyesuaian sosial di sekolah dan kecemasan dengan 

prestasi belajar sehingga orangtua dan menerapkan pola pengasuhan yang tepat, 

sehingga anak akan memiliki penyesuaian sosial yang baik di sekola, memiliki 

kecemasan yang rendah serta prestasi belajar yang tinggi. 
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c. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

masukan yang positif tentang hubungan antara penyesuaian sosial dan 

kecemasan dengan prestasi belajar siswa, sehingga kepala sekolah mampu 

mengusahakan kondisi-kondisi, menciptakan pembiasaan (conditioning) 

dalam situasi belajar yang kondusif, sehingga akan mampu mengupayakan 

perkembangan siswa secara optimal baik dari segi akademis, fisik, psikis 

maupun perkembangan sosialnya. 




