
 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia dapat dilakukan dengan 

berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengadakan ujian, seperti ujian 

harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir sekolah, ujian 

akhir nasional, dan seleksi masuk perguruan tinggi dalam hal ini adalah Ujian 

Tulis Berbasis Komputer untuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SBMPTN). Terdapat tiga jalur penerimaan mahasiswa baru yaitu kuota untuk 

daya tampung setiap Program Studi yang telah disediakan untuk calon mahasiswa 

baru dapat melalui jalur SNMPTN paling sedikit 20% (dua puluh persen), 

SBMPTN paling sedikit 40% (empat puluh persen), seleksi mandiri paling banyak 

30% (tiga puluh persen) dari Program Studi yang bersangkutan (LTMPT, 2020). 

SBMPTN merupakan seleksi yang dilakukan oleh PTN di lingkungan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) dan 

Kementerian Agama (Kemenag) secara bersama dengan koordinasi LTMPT 

melalui seleksi berdasarkan hasil UTBK saja atau bisa dengan hasil UTBK dan 

kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN (SBMPTN, 2019).  

Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) merupakan tes masuk 

keperguruan tinggi yang dilaksanakan oleh LTMPT sebagai satu-satunya lembaga 

yang menyelenggarakan tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. UTBK 

merjadi syarat utama untuk mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

(SBMPTN). Keunggulan dari pelaksanaan UTBK oleh LTMPT ini adalah hasil 
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dari tes bisa diterima secara individu. UTBK 2020 nantinya akan diikuti oleh 

siswa lulusan tahun 2018, 2019, dan 2020 dari pendidikan menengah 

(SMA/MA/SMK) dan sederajat, serta lulusan paket C tahun 2018, 2019 dan 2020 

(LTMPT, 2020).  

Pada tahun 2019, peserta SBMPTN mencapai 780.806 siswa. Namun, 

hanya 714.652 peserta yang mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) 

pada tanggal pelaksanakan 13 April 2019 – 26 Mei 2019 dalam 24 sesi ujian. 

Dari jumlah tersebut, sebanyak 360.329 peserta mengikuti tes program studi sains 

dan teknologi (saintek), 345.895 pada program studi sosial hukum (soshum), dan 

sisanya 8.247 pendaftar mengikuti tes campuran (saintek dan soshum). Sebanyak 

168.742 peserta diterima di 85 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) se-Indonesia 

melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMBPTN) 2019, 

48.965 orang diantaranya merupakan peserta beasiswa Bidikmisi. Itu artinya 

terdapat sebanyak 545.910 peserta yang tidak lolos dalam ujian seleksi 

(Kemenristekdikti, 2019). Hal ini terjadi karena proses SBMPTN yang ketat. 

Besarnya persentase peserta yang tidak lolos SBMPTN pada tahun 2019 

menimbulkan kecemasan dikarenakan banyaknya siswa yang menginginkan untuk 

masuk perguruan tinggi dalam jalur ini. Semakin banyak saingan menunjukkan 

bahwa semakin menimbulkan kecemasan bagi peserta SBMPTN (Cholis, 2018). 

Ujian SBMPTN termasuk dalam ujian yang terstandarisasi. Menurut 

Santrock (2009) ujian adalah serangkaian tes yang mempunyai prosedur seragam 

pada administrasi dan penilaiannya. Kemudian seringkali dimungkinkan untuk 

melakukan pembandingan prestasi dengan peserta yang lain pada tingkat umur 
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atau kelas untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Peserta harus 

mampu mencapai standar nilai tertentu yang telah ditatapkan sebagai penanda 

lolos dalam ujian untuk SBMPTN.  

Dilansir dari okezone.com menyebutkan bahwa terdapat sejumlah peserta 

UTBK merasa takut menghadapi soal yang akan diujikan nanti. Pasalnya mereka 

baru pertama kali mengikuti ujian yang akan menentukan nasibnya pada 

Universitas yang mereka inginkan. Seperti yang dialami beberapa siswa dari 

SMAN 23 Jakarta. Mereka merasakan grogi, karena mereka baru pertama kali ikut 

ujian UTBK, apalagi siswa yang berasal dari jurusan IPS mengalami kesulitan 

dalam bidang matematika. Banyak siswa yang memiliki kemampuan untuk 

mengerjakan ujian dengan baik, akan tetapi prestasinya menjadi buruk karena 

tingkat kecemasan mereka yang melemahkan. Akibatnya, kegelisahan dalam 

menghadapi ujian dapat membatasi dalam pengembangan pendidikan atau 

kejuruan ke tingkat lanjut. Karena nilai ujian akan mempengaruhi seleksi program 

pelatihan pendidikan atau kejuruan dalam masyarakat modern. 

UTBK dapat memberikan respons yang berbeda pada peserta. Ada peserta 

menjadi lebih bersemangat, mempunyai tujuan, dan terpacu memiliki jiwa 

kompetisi. Ada juga peserta yang menjadikan UTBK sebagai momok bagi 

mereka. Hal tersebut senada dengan pendapat Carver (Wade & Tavris, 2007) 

bahwa orang mungkin memiliki respons yang berbeda terhadap kesulitan yang 

dihadapi. Ada yang menyerah, dan bertahan hidup dengan keterbatasan yang ia 

miliki, ada yang terus berusaha belajar dari pengalaman dan keluar menjadi orang 

yang lebih kuat berkat dari kesulitan yang ditemuinya. Hal yang sama 
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diungkapkan oleh Wade dan Tavris (2007) bahwa mereka yang sedang menunggu 

suatu berita yang penting maupun dalam situasi kehidupan yang sulit diperkirakan 

maka sering kali akan merasakan kecemasan, ketegangan psikologis dan menjadi 

suatu hal yang umum saat sedang berusaha mengantisipasi sesuatu. 

Ghamari dkk (2015) mengatakan bahwa kecemasan dalam tes atau ujian 

mengacu bentuk dasar dari situasi yang lebih spesifik, tingkat tekanan yang tinggi, 

pikiran terganggu, ketegangan pada saat menghadapi tes atau ujian. Seseorang 

yang mengalami kecemasan dalam tes pada umumnya cenderung melihat hasil tes 

dan pada khususnya melihat situasi tes sebagai suatu ancaman. 

Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan dalam mempersepsikan 

suatu peristiwa yang sama. Perbedaan interpretasi inilah yang dapat menyebabkan 

adanya perbedaan respons emosional. Laki-laki dan perempuan memiliki 

kemampuan yang sama untuk merasakan emosi seperti suka, duka hingga pada 

kemarahan. Kebanyakan laki-laki terlihat lebih reaktif secara psikologis terhadap 

konflik dibandingkan dengan perempuan. Namun hal ini terkadang memiliki 

perbedaan persepsi dan atribusi yang menghasilkan emosi dan intensitas 

emosional mereka (Papalia, 2009). 

Kecemasan adalah keadaan khawatir atau aprehensi terhadap sesuatu 

bahwa akan terjadi hal yang buruk dan keadaan emosional yang memiliki ciri 

perasaan tegang yang tidak menyenangkan serta keterangsangan fisiologis (Nevid 

dkk, 2003). Menurut Winkel (2009) kecemasan adalah rasa kurang enak dan 

menyeluruh, disertai ketegangan dan persangkaan akan kurang berhasil. Peserta 

cenderung merasakan takut, gelisah maupun tertekan ketika akan menghadapi tes 
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pelajaran sehingga mereka cenderung tergesa-gesa dan tidak percaya diri dalam 

mengerjakan soal.  

Hawari (2011) membagi kecemasan menjadi empat, yaitu: kecemasan 

ringan, merupakan sesuatu yang normal terjadi agar individu lebih merasa 

waspada, meningkatkan kesadaran, lebih berkreasi serta untuk meningkatkan 

motivasi belajar. Kecemasan sedang, menjadikan individu memusatkan perhatian 

untuk masalah yang dianggap penting serta mengesampingkan masalah yang lain 

yang dianggap kurang penting sehingga individu dapat lebih selektif dalam 

mengatasi kecemasan tersebut. Hal yang biasanya dirasakan yaitu mengalami 

peningkatan kelelahan, denyut jantung berdebar tidak normal, pernafasan lebih 

meningkat, berbicara tidak teratur, mengalami ketegangan otot, menurunnya 

konsentrasi, mudah lupa dan mengalami emosi yang tidak stabil. 

Kecemasan berat, terlalu memikirkan permasalahan secara berlebihan, 

spesifik, terinci dan kesulitan untuk berfikir jernih. Individu dengan kecemasan 

berat dapat mengurangi lahan persepsi serta membutuhkan pengarahan dari orang 

lain agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Panik, merupakan tahap 

dimana individu merasa terpengaruh, merasakan ketakutan yang berlebih serta 

teror karena adanya kehilangan kendali. Gejala atau tanda yang dirasakan pada 

keadaan ini yaitu susah untuk bernafas, pucat, pembicaraan tidak terkontrol dan 

teratur, mengalami delusi, halusinasi, berteriak, menjerit serta tidak dapat 

merespon suatu perintah (Hawari, 2011). 

Kepercayaan diri adalah perasaan positif tentang apa yang bisa dilakukan 

dan tidak mengkhawatirkan apa yang tidak bisa dilakukan (Perry, 2005). 
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Martyanti (2013) mengungkapkan kepercayaan diri merupakan keyakinan bahwa 

seseorang mampu menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik dan dapat 

memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi orang lain. 

Angelis (2003) menyebutkan ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan 

diri adalah selalu memliki sifat optimis dan mandiri. Sebaliknya orang yang 

kurang memiliki rasa percaya diri itu, mempunyai sifat perasaan tidak aman, 

merasa takut, tidak bebas, ragu-ragu, lidah terasa terkunci didepan orang banyak, 

murung, pemalu, kurang berani, membuang-buang waktu dalam mengambil 

keputusan, kurang cerdas dan cenderung untuk menyalahkan suasana luar sebagai 

penyebab masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada bulan April 2019 

dengan melibatkan 2 responden peserta laki laki (A dan B) dan 2 perempuan (C 

dan D) yang diwawancarai mengenai permasalahan dalam menghadapi Ujian 

Tulis Berbasis Komputer, saat diwawancarai responden A mengaku bahwa dalam 

menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer responden mengaku biasa saja, tidak 

mengalami tekanan. Responden berpandangan bahwa Ujian Tulis Berbasis 

Komputer ialah hal yang biasa. Namun, responden sedikit deg-degan dan grogi 

saat menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer pada subtes tertentu seperti 

bahasa inggris, karena dianggapnya merupakan subtes yang sulit dimana 

responden belum menguasai dengan betul materi- materinya.  

Meskipun demikian, responden A memiliki rasa percaya diri yang tinggi 

dan yakin akan mendapatkan hasil yang baik karena sudah berusaha dengan 

maksimal. Responden A sedikit merasakan khawatir jika nantinya tidak lolos 
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dalam SBMPTN, maka responden harus mengeluarkan biaya lagi untuk mencoba 

seleksi jalur mandiri. Hal tersebut membuatnya berpikir dua kali untuk tetap 

melanjutkan ke perguruan tinggi atau tidak nantinya jika responden harus 

menempuh jalur mandiri. 

Hal yang berbeda disampaikan oleh responden B pada sekolah yang sama 

menyatakan sedikit memiliki rasa was-was dikarenakan kurang siap dan ada 

beberapa materi yang belum cukup dikuasai sebagai bekal mengikuti ujian 

nantinya. Responden B terkadang merasakan sedikit kecemasan ketika nantinya 

mau masuk ruang ujian. Karena sebelumnya, pada ujian-ujian di sekolah 

responden terkadang merasakan grogi saat mau masuk ke dalam ruang ujian. 

Kemudian responden meyakinkan diri dengan berdo'a dan membaca selawat 

sebagai bentuk untuk mengurangi rasa kecemasannya. Setelah berupaya menekan 

kecemasannya, responden merasa optimis dan tidak takut mengalami kegagalan 

saat mengikuti ujian. Responden akan menerapkan strategi yang sama untuk 

menekan kecemasan yang dialaminya dalam menghadapi UTBK ini. Baginya 

Ujian Tulis Berbasis Komputer bukanlah segalanya, dikarenakan masih bisa 

menempuh jalur ujian lain untuk dapat masuk seleki Perguruan Tinggi Negeri dan 

yang terpenting baginya ialah kejujuran. 

Wawancara berikutnya dengan responden C menyebutkan bahwa 

responden menjadi risau dan gelisah menjelang ujian. Pikirannya tidak tenang, 

dan merasakan ketakutan jika nantinya hasil Ujian Tulis Berbasis Komputer tidak 

dapat memberikan hasil yang maksimal, atau bahkan skor yang diperoleh kalah 

dengan peserta lainnya. Responden merasa masih belum menguasai tes yang akan 
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diujikan nanti, terlebih pada tes kemampuan kuantitatif yang berisi matematika 

dasar. Responden merasa cemas karena banyak sekali teman- teman yang lebih 

baik nilainya akan berkompetisi dengannya dalam tahap SBMPTN ini. Sehingga 

responden menjadi kurang percaya diri. Responden juga merasakan gemetar dan 

sakit perut menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer bulan April nanti.  

Berbeda dengan responden D dalam sekolah yang sama mengaku 

merasakan khawatir jika dalam mengerjakan soal ujian nanti tidak dapat maksimal 

padahal sudah berusaha mempelajari materinya, responden mengaku jantungnya 

sering berdegup kencang ketika mendengar Ujian Tulis Berbasis Komputer. 

Kekhawatiran puncaknya ialah karena pada tahun pelaksanaan 2020 nanti peserta 

hanya diperbolehkan mengikuti satu kali tes saja, berbeda dengan tahun 

sebelumnya yang bisa dilakukan sebanyak dua kali. Jadi, masih ada kesempatan 

tes lagi jika dirasa tes yang pertama kurang maksimal. Namun, tahun 2020 

nantinya hanya bisa satu kali tes saja yang menandakan harapannya semakin 

menipis. Responden D mengaku masih sering diliputi rasa bimbang atas pilihan 

jurusannya nanti. Menurutnya, skor dari Ujian Tulis Berbasis Komputer sangat 

berharga, karena skor tersebut yang menentukan diterima atau tidaknya peserta 

dalam Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang harus bersaing 

dengan peserta lainnya dalam menembus kuota jurusan yang dipilih. Maka dari 

itu, responden D berusaha untuk menghadapi ujian dengan seluruh kemampuan 

yang ia miliki demi mewujudkan cita-citanya untuk dapat masuk dalam program 

studi di PTN pilihannya. 



9 

 

 

Kegagalan dalam ujian disebabkan oleh berbagai persoalan. Diantaranya 

adalah kesulitan dalam memahami materi ujian, hasil yang jelek pada ujian 

sebelumnya, dan kekhawatiran akan kegagalan yang sering muncul dalam benak 

peserta. Beberapa persoalan tersebutlah yang dapat mengakibatkan konsentrasi 

dalam mempelajari materi dan saat mengerjakan ujian akan menjadi kacau 

(Prawitasari, 2012). 

Terjadinya kecemasan menghadapi ujian berkaitan dengan tekanan yang 

dialami oleh siswa untuk dapat mencapai nilai tinggi saat ujian, ketakutan bila 

tidak mampu melewati ujian dengan baik, konsekuensi yang harus diterima bila 

tidak mampu lulus dalam ujian tersebut, serta persiapan belajar yang kurang 

dalam menghadapi ujian (Widyartini & Diniarti, 2016). 

Faktor yang memengaruhi kecemasan menurut Rosenberg dan Kosslyn 

(2011) salah satunya adalah faktor genetis, yakni jenis kelamin. Faktor ini yang 

menyebabkan kecemasan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan berbeda. 

Berkaitan dengan kecemasan pada laki- laki dan perempuan, laki-laki memiliki 

tingkat kecemasan yang lebih rendah daripada perempuan. Hal tersebut 

dikarenakan laki-laki lebih reaktif secara psikologis terhadap konflik daripada 

perempuan. Perempuan lebih sensitif dengan menangis, menunjukkan perasaan 

takut, sedih, rasa bersalah dan kesepian, sedangkan laki-laki lebih aktif dan 

eksploratif serta lebih sering menyembunyikan perasaan tersebut karena laki-laki 

menganggap hal tersebut sebagai tanda kelemahan (Papalia, 2009).  

Hasil penelitian Saputro (2007) juga menyatakan bahwa ada perbedaan 

yang signifikan pada tingkat kecemasan antara siswa SMA laki-laki dan 
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perempuan. Siswa perempuan memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dari 

siswa laki-laki, khususnya kecemasan dalam aspek kognitif. Kecemasan pada 

siswa perempuan timbul sebagai akibat dari proses berpikir, terlebih karena 

merasa tidak mampu dalam menjalani berbagai hal. Hal ini menyebabkan tingkat 

kecemasan siswa perempuan lebih tinggi dari siswa laki-laki. 

Orang yang percaya diri memiliki keyakinan atas dirinya akan berhasil dan 

sukses, kalaupun tidak, maka tidak mengurangi keyakinan mereka bahwa akan 

berhasil di kesempatan lain. Selain itu, orang yang percaya diri akan siap pada apa 

yang mereka inginkan dan fokus pada kekuatan mereka dalam menghadapi 

berbagai situasi Perry (2005). Casbarro (2005) menyebutkan bahwa siswa yang 

memiliki kepercayaan diri yang rendah menjadikannya tidak mampu tampil 

dengan baik dan menilai diri mereka tidak mampu melaksanakan ujian dengan 

baik, seperti halnya merasa bodoh dan merasa tidak mempunyai persiapan diri, 

maka hal ini akan menyebabkan siswa kurang berhasil dalam menghadapi ujian. 

Hurlock (2003) menyatakan bahwa tingkat kepercayaan diri laki laki dan 

perempuan akan berbeda karena adanya perubahan emosi pada diri remaja, dalam 

hal ini adalah siswa SMA. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurika dan 

Asyanti (2016) mengungkap bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan 

terhadap kepercayaan diri ditinjau dari jenis kelamin, artinya jenis kelamin 

laki-laki lebih tinggi tingkat kepercayaan dirinya daripada perempuan. Disebutkan 

bahwa jenis kelamin terkait dengan peran yang akan dibawakan, sehingga 

laki-laki cenderung merasa lebih percaya diri karena sejak awal masa 

kanak-kanak sudah disadarkan bahwa peran laki-laki memberi martabat yang 
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lebih terhormat daripada peran wanita, sebaliknya perempuan dianggap lemah dan 

banyak peraturan yang harus dipatuhi.  

Menurut Papalia (2009) remaja laki-laki sedikit lebih baik dalam 

mengerjakan tes standar bidang matematika dan ilmu alam daripada perempuan. 

Sedangkan dalam kemampuan membaca dan menulis perempuan lebih baik 

daripada laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa laki-laki lebih memiliki 

kepercayaan diri dalam menghadapi ujian daripada perempuan.  

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti ingin meneliti apakah ada 

perbedaan kecemasan dan kepercayaan diri peserta laki-laki dan perempuan dalam 

menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris perbedaan 

kecemasan dan kepercayaan diri peserta laki-laki dan perempuan dalam 

menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

perkembangan ilmu pengetahuan psikologi secara umum dan psikologi 

pendidikan mengenai perbedaan kecemasan dan kepercayaan diri peserta 

laki-laki dan perempuan dalam menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Peserta 

Hasil penelitian ini salah satunya dapat menambah informasi bagi 

peserta laki-laki dan perempuan berkaitan dengan kecemasan dan 

kepercayaan diri dalam menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer. 

b. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian- 

penelitian selanjutnya mengenai kecemasan dan kepercayaan diri dalam 

menghadapi Ujian Tulis Berbasis Komputer. 

 

 

 

  


