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BAB I 

PENDAHULUHAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Modal utama untuk menghadapi persaingan globalisasi saat ini adalah 

pendidikan. Hal tersebut didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 

ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab ( UU RI NO. 20 Tahun 2003 Bab 

II Pasal 3). 

Berdasarkan peraturan menteri pendidikan Republik Indonesia Nomor 34 

Tahun 2007 Tentang Ujian Nasional Tahun Pembelajaran 2007/2008 pasal 1 

menyatakan bahwa yang dimaksud Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan 

penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 

tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 disebutkan bahwa tujuan UN 

adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian 

tes pada siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas. 
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Menurut Zhafran (2010), bagi sebagian besar siswa baik SLTP maupun 

SLTA Ujian Nasional (UN) masih menjadi hal yang “menakutkan”. Sehingga 

kadang siswa yang biaanya cerdas tidak dapat  lulus. Untuk itu pemerintah 

dengan dinas pendidikan memberikan jalan keluar dengan adanya ujian paket B 

dan paket C meski dipandang kurang bermutu. Ijazah paket B dan paket C bernilai 

sama dengan ijazah SLTP atau SLTA sehingga tetap dapat untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk melamar kerja. 

Hampir setiap akhir tahun pelajaran siswa di hadapkan pada ujian 

nasional dimana sebelumnya siswa sudah melakukan try out dan latihan soal agar 

dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Apalagi sekarang ini paket soal untuk 

tiap siswa akan dibuat berbeda sehingga diharapkan akan mencapai hasil belajar 

yang benar-benar bersih dan jujur. Namun hal ini menyebabkan siswa menjadi 

tertekan karena di jejali dengan banyak soal-soal padahal siswa bukanlah robot 

melainkan manusia yang sedang tumbuh dan berkembang sehingga harus di 

perhatikan hakikat sebenarnya dari nilai pendidikan untuk memanusiakan manusia 

(Raden Roro Tyas dalam Kompasiana, 22 Mei 2014). 

Banyaknya kekurangan pendidikan yang terjadi baik berupa sistem yang 

sering ganti, kapabilitas guru yang jauh dari tataran layak, sarana dan prasarana 

yang tidak maksimal dan pelaksanaan ujian nasional akan menjadi momok yang 

menakutkan pada siswa padahal harusnya tenaga pendidikan menjadi tempat yang 

ideal dan kondusif bagi para pencari ilmu. Ujian nasional harusnya tidak 

mengekang siswa apalagi dengan standar soal yang sama untuk seluruh Indoesia 

yang mana tiap daerah memiliki sarana dan peraturan yang berbeda dimana ada 
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baiknya Indonesia mencontoh sistem pendidikan di Finlandia yang mana ujian 

nasional di gelar untuk pemetaan, hasilnya di informasikan ke pihak sekolah 

dalam rangka perbaikan (Dakwatuna, 23 Mei 2014). 

Pada kecemasan orang tidak menyadari apa yang membuatnya takut, 

tetapi pada takut orang menyadari objek yang membuatnya takut dan menyadari 

benar-benar apa penyebab dari rasa takutnya. Kecemasan mempunyai peranan 

utama dalam dinamika kepribadian maupun perkembangan kepribadian. 

Kecemasan timbul dari kegagalan, sehingga kecemasan menimbulkan ketegangan, 

dan daya pendorong bagi manusia untuk berbuat, menghindari objek, mengekang 

dorongan-dorongan, atau mengikuti suara hatinya. Sigmund Freud mendefinisikan 

kecemasan sebagai tanda adanya bahaya yang tidak disadari. Kecemasan 

dipandang sebagai hasil konflik psikis antara keinginan yang agresif atau 

dorongan seksual yang tidak disadari dengan ancaman yang datang secara 

bersamaan dari superego atau kenyataan eksternal. Sebagai respon terhadap sinyal 

ini, ego menciptakan mekanisme pertahan untuk mencegah pikiran atau perasaan 

yang tidak dapat diterima keluar ke alam sadar (Freud dalam Alwisol, 2014). 

Kecemasan siswa yang terlalu tinggi dalam menghadapi ujian nasional 

dapat menurunkan kinerja otak siswa dalam belajar. Daya ingat, daya konsentrasi, 

daya kritis maupun kreativitas siswa justru akan berantakan, jika kecemasan itu 

sampai mengacaukan emosi, mengganggu tidur, menurunkan nafsu makan, dan 

menurunkan stamina tubuh. Dampak tersbut akan memperbesar kemungkinan 

gagalnya ujian pada siswa, selain itu siswa juga akan mengalami kecemasan 

bahkan mengalami problem dalam berinteraksi sosial, jika kecemasan terus 
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meningkat dan diperparah oleh tekanan orangtua maka akan mengantar siswa 

pada perilaku bunuh diri (Wahyuningsih, 2009). 

Ciri-ciri Kecemasan anak sekolah menurut Nevid, dkk (2005) yaitu ciri 

fisik, kognisi dan perilaku. Ciri fisik meliputi kegelisahan, kegugupan, tangan atau 

tubuh yang bergetar atau gemetar, telapak tangan yang berkeringat, jantung 

berdetak keras atau berdetak kencang, jari-jari yang menjadi dingin, merasa lemas, 

panas dingin, sering buang air kecil dan merasa sensitif atau mudah marah.  

Kemudian ciri kognitif meliputi khawatir akan terjadi hal buruk, ketakutan 

sesuatu yang terjadi di masa depan, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan 

akan segera terjadi, merasa terancam oleh orang atau peristiwa yang normalnya 

hanya sedikit atau tidak mendapat perhatian, dan sulit berkonsentrasi atau 

memfokuskan pikiran. Lalu ciri perilaku meliputi perilaku menghindar, dan 

perilaku terguncang. 

Berdasarkan hasil wawancara subyek pada siswi SMP kelas IX, DM 

mengatakan bahwa semakin malas untuk belajar terutama di rumah, ia merasa 

tidak bersemangat. Setiap memikirkan UN subyek semakin tidak bersemangat 

untuk berangkat sekolah apalagi belajar. Subyek menjadi malas makan saat 

melihat banyaknya latihan soal. Sering sekali mengalami buang air kecil dan 

mimpi buruk disaat tidur. Namun, dengan adanya dukungan dari orang tua dan 

dukungan dari teman-temannya DM optimis menghadapi Ujian Nasional. 

Hasil wawancara subyek kedua adalah BU seorang siswa kelas IX, BU 

merasa cemas karena apabila mendapat nilai jelek dalam Ujian Nasional kali ini, 

maka akan menutup harapan BU untuk bisa melanjutkan atau diterima di SMA 
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favorit. Maka dari itu BU mengikuti bimbingan belajar di luar sekolah untuk 

meningkatkan hasil belajar dalam menghadapi ujian nasional. 

Hasil wawancara subyek ketiga IN seorang siswi kelas IX, subyek 

menyadari jika ujian nasional semakin dekat sehingga meningkatkan semangatnya 

untuk belajar dan melatih diri untuk mengerjakan soal-soal untuk persiapan ujian 

nasional. Namun IN merasa apapun persiapan yang di lakukan tidak mempu 

mengurangi kekhawatirannya tentang ujian nasional. IN selalu gelisah setiap 

malam. Meskipun meningkatkan waktu belajarnya hal ini tidak mengurangi 

perasaan tak tenang dalam dirinya. Maka dari itu untuk mengurangi perasaan tak 

tenang dalam dirinya, IN bersama teman-temannya berusaha untuk belajar 

kelompok. 

Hasil wawancara subyek terakhir yang diwawancarai adalah BA siswa 

kelas IX yang termasuk memiliki prestasi tinggi, BA merasa takut dengan Ujian 

Nasional dan BA merasa takut tidak lulus. Orang tua BA juga ikut membantu BA 

agar BA lulus dengan nilai yang memuaskan salah satunya adalah mengikuti les 

atau bimbingan belajar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa siswa SMP yang ditemui 

penulis, mengatakan bahwa ketentuan Ujian Nasional saat ini cukup sulit, 

beberapa siswa laki-laki atau siswi perempuan merasa kecemasannya meningkat 

semakin mendekati ujian, meskipun diantara mereka memiliki inisiatif untuk 

memperbanyak latihan soal dan belajar di rumah, sedangkan beberapa siswa                                                                                                                                    

laki-laki menyatakan mereka siap menghadapi ujian dengan semangat dan rajin 

belajar, merasa tenang dan yakin. Beberapa siswa mengatakan kurang mampu 
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menguasai pelajaran tertentu seperti matematika dan bahasa inggris sehingga 

membuat siswa takut dan memiliki perasaan yang tidak menyenangkan seperti 

mendapatkan nilai yang jelek. Hal tersebut membuat siswa mengalami kecemasan 

pada saat menghadapi ujian nasional. 

Motivasi dianggap faktor yang cukup penting bagi siswa. Motivasi 

merupakan sesuatu yang menyebabkan siswa melangkah, membuat siswa tetap 

melangkah, dan menentukan ke mana siswa mencoba melangkah (Slavin, 2011). 

Senada dengan pendapat tersebut Ormrod (2008) menjelaskan bahwa motivasi 

adalah sesuatu yang menghidupkan (energize), mengarahkan, dan 

mempertahankan perilaku sehingga membuat siswa bergerak, menempatkan siswa 

dalam suatu arah tertentu, dan menjaga siswa agar terus bergerak. 

Motivasi berasal dari kata motif, yang diartikan sebagai daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai 

daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan (Sardiman, 2014). 

Mc.Donald (Sardiman, 2014) menyatakan bahwa motivasi adalah perubahan 

energi yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan. 

Menurut Hamalik (Djamarah, 2015) perubahan energi dalam diri 

seseorang dalam itu berbentuk suatu aktivitas nyata berupa kegiatan fisik adalah 

motivasi. Saat seseorang mempunyai tujuan tertentu dari aktivitasnya, maka 

seseorang mempunyai motivasi yang kuat untuk mencapainya dengan segala 

upaya yang dapat ia lakukan untuk mencapainya. 
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Pengertian yang dikemukakan oleh Mc.Donald (Sardiman, 2014) 

mengatakan bahwa terdapat tiga elemen atau ciri dalam motivasi yakni motivasi 

mengawali terjadinya perubahan energi, ditandai dengan adanya feeling, dan 

dirangsang karena adanya tujuan. 

Motivasi belajar dibagi menjadi dua dimensi yaitu dimensi motivasi 

intrinsik dan dimensi motivasi ekstrinsik. Sardiman (2014) menyatakan bahwa 

motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak 

perlu didorong dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan 

untuk melakukan sesuatu. Jika dilihat dari segi tujuan kegiatan yang dilakukan, 

dalam hal ini kegiatan belajar, maka yang dimaksud dengan motivasi intrinsik 

adalah ingin untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar dari dalam diri 

individu itu sendiri. Sebagai contoh, seorang siswa belajar, karena ingin mendapat 

pengetahuan, nilai atau keterampilan agar dapat merubah tingkah laku secara 

konstruktif, tidak karena tujuan yang lain. Motivasi intrinsik dapat juga dikatakan 

sebagai bentuk motivasi yang didalam aktivitas belajar dimulai dan diteruskan 

berdasarkan suatu dorongan dari dalam diri dan secara mutlak berkait dengan 

aktivitas belajarnya. 

Motivasi ekstrinsik menurut Sardiman (2014) adalah motif-motif yang 

aktif dan berfungsinya karena adanya dorongan atau perangsang dari luar. Sebagai 

contoh seseorang itu belajar, karena tahu besok pagi akan ujian dengan harapan 

mendapatkan nilai baik. Jadi yang penting bukan karena belajar ingin mengetahui 

sesuatu, tetapi ingin mendapatkan nilai yang baik, atau agar mendapat hadiah. 

Oleh karena itu motivasi ekstrinsik dapat juga dikatakan sebagai bentuk motivasi 
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yang didalam aktivitas belajar yang dimulai dan diteruskan berdasarkan dorongan 

dari luar yang tidak secara mutlak berkaitan dengan aktivitas belajar. 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Saragi dan Suryani (2016) 

menyimpulkan bahwa ada perbedaan signifikan motivasi belajar antara siswa 

laki-laki dan perempuan. Motivasi belajar siswa yang berjenis kelamin perempuan 

memiliki rata-rata skor lebih tinggi daripada siswa yang berjenis kelamin 

laki-laki. 

Faktor gender atau jenis kelamin diambil karena diduga adanya 

perbedaan prestasi antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Menurut Hoang 

(2008) yang mengatakan bahwa gender secara tidak langsung berpengaruh 

terhadap pembentukan sikap dan motivasi belajar. Dalam jurnalnya Hoang (2008) 

mengungkapkan bahwa laki-laki dengan semua karakteristik bawaannya berbeda 

dengan perempuan. Perbedaan-perbedaan tersebut diduga berpengaruh dalam 

aspek motivasi belajar siswa yang dialami. 

Uno (2017) menyebutkan indikator motivasi belajar terdiri dari, yaitu 

adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam 

belajar, adanya penghargaan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam 

belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, dan adanya lingkungan 

belajar yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar 

dengan baik. 

Freud (Safaria dan Saputra, 2012) menyatakan bahwa kecemasan adalah 

reaksi terhadap ancaman dari rasa sakit maupun dunia luar yang tidak siap 

ditanggulangi dan berfungsi memperingatkan individu akan adanya bahaya. 
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Calhoun dan Acocella (Safaria dan Saputra, 2012) menambahkan, kecemasan 

adalah perasaan ketakutan (baik realistis maupun tidak realistis) yang disertai 

dengan keadaan peningkatan reaksi kejiwaan. 

Menurut Nevid, dkk (2005) sumber kecemasan bagi siswa adalah ujian. 

Jadi kecemasan menjelang Ujian Nasional adalah perasaan takut, khawatir, 

gelisah akan terjadi hal buruk yang dirasakan siswa dalam mempersiapkan Ujian 

Nasional. Sedangkan Menurut Kaplan, Sadock, dan Grebb (2015) kecemasan 

adalah respon terhadap situasi tertentu yang mengancam, dan merupakan hal yang 

normal terjadi menyertai perkembangan, perubahan, pengalaman baru atau yang 

belum pernah dilakukan, serta dalam menemukan identitas diri dan arti hidup. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kecemasan dalam diri 

individu adalah faktor gender atau jenis kelamin. Faktor gender atau jenis kelamin 

diambil karena diduga adanya perbedaan kecemasan antara siswa laki-laki dan 

perempuan. Menurut Ginsburg (2000) mengatakan bahwa jenis kelamin atau 

gender anak perempuan lebih takut daripada anak laki-laki. Dalam jurnal 

Ginsburg (2000) mengungkapkan bahwa hubungan antara ukuran laporan diri 

tentang orientasi peran gender (yaitu, maskulinitas/feminitas) dan intensitas 

ketakutan yang dilaporkan sendiri dalam sampel klinik anak-anak (N 66; usia 6-11; 

41 anak laki-laki dan 25 anak perempuan) dengan gangguan kecemasan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa maskulinitas berhubungan negatif dengan tingkat 

ketakutan secara keseluruhan serta ketakutan spesifik akan kegagalan dan kritik, 

ketakutan medis, dan ketakutan yang tidak diketahui. Sebaliknya, tidak ada 

hubungan yang ditemukan antara feminitas dan ketakutan. Temuan ini 
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menunjukkan bahwa orientasi peran gender, terutama maskulinitas, dapat 

memainkan peran dalam perkembangan dan / atau pemeliharaan rasa takut pada 

anak-anak. 

Rochman (2010) menyatakan kecemasan merupakan suatu perasaan 

subjektif mengenai ketegangan mental yang menggelisahkan sebagai reaksi umum 

dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah atau tidak adanya rasa aman. 

Perasaan yang tidak menentu tersebut pada umumnya tidak menyenangkan yang 

nantinya akan menimbulkan atau disertai perubahan fisiologis dan psikologis. 

Menurut Daradjat (2016) kecemasan adalah manifestasi dari berbagai 

proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi ketika orang sedang mengalami 

tekanan perasaan (frustrasi) dan pertentangan batin (konflik). Jadi kecemasan 

adalah suatu kondisi yang mengakibatkan seseorang merasa tidak nyaman dan 

serba salah sehingga tidak dapat melakukan aktivitas secara maksimal. Secara 

psikologis, perasaan takut dan gelisah dapat menimbulkan kecemasan. Nevid, dkk. 

(2005) mengungkapkan kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau keadaan 

khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu buruk akan segera terjadi. 

Penelitian sebelumnya yang diungkap oleh Rismayanti (2018) terdapat 

perbedaan kecemasan pada siswa laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara kecemasan yang 

dialami siswa laki-laki dan perempuan. Pada siswa perempuan angka kecemasan 

lebih tinggi daripada siswa laki-laki. Hasil penelitian serupa oleh Putra, dkk (2015) 

menyebutkan wanita lebih banyak mengalami kecemasan dibandingkan dengan 
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laki –laki, kecemasan laki – laki lebih rendah dari pada wanita dalam menghadapi 

ujian. 

Berdasarkan hal-hal tersebut maka peneliti ingin mengetahui perbedaan 

antara motivasi belajar dan kecemasan dalam menghadapi ujian pada siswa 

laki-laki dan perempuan di SMP NU Al-Ma’ruf. 

 

B. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari perbedaan antara motivasi belajar 

dan kecemasan dalam menghadapi ujian nasional pada siswa laki-laki dan 

perempuan di SMP NU Al-Ma’ruf. 

 

C. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pada ilmu psikologi, tentang adanya perbedaan 

antara motivasi belajar dan kecemasan dalam menghadapi ujian nasional pada 

siswa laki-laki dan perempuan di SMP NU Al-Ma’ruf. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Menambah wawasan guru tentang perbedaan motivasi belajar dan 

kecemasan dalam menghadapi ujian nasional pada siswa laki-laki dan 

perempuan di SMP NU Al-Ma’ruf. 
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b. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini yaitu dapat menjadi rujukan, sumber 

informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya agar bisa lebih 

dikembangkan dalam penelitian-penelitian selanjutnya tentang motivasi 

belajar dan kecemasan menghadapi ujian nasional pada siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


