
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses pembelajaran  merupakan kegiatan interaksi antara guru dan peserta 

didik dikelas. Dalam proses pembelajaran melibatkan kegiatan belajar dan 

mengajar yang dapat menentukan keberhasilan siswa serta untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Belajar merupakan suatu perubahan perilaku yang terjadi pada 

individu, yang sebelumnya tidak menjadi bisa atau mahir. Marquis & Hilgard 

(dalam Suyono & Hariyanto, 2016: 12) menyatakan bahwa “ belajar merupakan 

suatu proses mencari ilmu yang terjadi dalam diri seseorang melalui pelatihan, 

pembelajaran, dan lain-lain sehingga terjadi perubahan dalam diri’.  

Pada dasarnya belajar merupakan sebuah proses pembelajaran seperti yang 

dijelaskan Pane & Darwis Dasopang (2017: 338) mengenai proses pembelajaran, 

menurutnya proses pembelajaran adalah “suatu sistem yang melibatkan satu 

kesatuan komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang 

diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan”.  

Pandemi COVID-19 (conona virus disease 2019) pertama muncul di akhir 

tahun 2019 tepatnya di Wuhan, China. COVID-19 Merupakan sebuah virus yang 

penularannya sangat cepat dan sulit untuk mengenai ciri-ciri orang yang sudah 

terjangkit virus ini karena masa inkubasinya kurang lebih selama 14 hari. Hampir 

seluruh negara mengalami dampak pandemi ini, sehingga banyak negara-negara 

yang menetapkan status lockdown dan antisispasi lainnya guna memutuskan rantai 

penyebaran COVID-19. Akibat dari kebijakan tersebut banyak sektor yang 
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lumpuh, misalnya sektor ekonomi yang paling utama lumpuh akibat pandemi ini. 

Menurut UNESCO tercatat setidaknya 1,5 miliyar anak usia sekolah yang dampak 

COVID-19 dari 188 negara termasuk 60 juta diantaranya ada di negara Indonesia. 

Akibat pandemi ini sekolah-sekolah ditutup, hal ini dilakukan dengan tujuan 

untuk mencegah penyeberan COVID-19. 

Meskipun sekolah ditutup namun kegiatan belajar mengajar atau proses 

pembelajaran tidak berhenti, berdasarkan surat edaran menteri pendidikan dan 

kebudayaan bahwa seluruh kegiatan dilakukan dengan sistem pembelajaran dalam 

jaringan (daring/online) di rumah. Pembelajaran daring merupakan sebuah 

pembelajaran yang dilakukan jarak jauh melalui media berupa internet dan alat 

penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Pembelajaran daring 

sangat berbeda dengan pembelajaran seperti biasa, menurut Riayana (2019: 114) 

pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik 

dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. Konsep 

pembelajaran daring memiliki konsep yang sama dengan e-learning. Selama 

pembelajaran daring berlangsung banyak orang tua yang mengeluh beberapa 

masalah yang dihadapi selama peserta didik belajar dirumah, diantaranya terlalu 

banyak tugas yang diberikan dan guru yang belum mengoptimalkan teknologi. 

Disamping banyak keluhan orang tua mengenai pembelajaran daring, namun 

ternyata pembelajaran juga memiliki kelebihan.  

Adapun beberapa kelebihan dari pembelajaran daring yaitu adanya 

keluwesan waktu dan tempat belajar, misalnya belajar dapt dilakukan di kamar, 

ruang tamu dan sebagainya serta waktu yang disesuaikan misalnya pagi, siang, 
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sore, atau malam. Dapat mengatasi permasalahan mengenai jarak, misal peserta 

didik tidak harus pergi ke sekolah dahulu untuk belajar. Tidak ada batasan dan 

dapat mencakup area yang luas. Disamping dari adanya kelebihan pembelajaran 

daring, namun pembelajaran daring juga memiliki kekurangan. Menurut Sari 

(2015: 27-28) kelebihan dari pembelajaran daring adalah membangun suasana 

baru, pembelajaran daring akan membawa suasana yang baru bagi peserta didik, 

yang biasanya belajar di kelas. Suasana yang baru tersebut dapat membunuh 

antusias peserta didik dalam belajar. Adapun beberapa kekurangan yang terjadi 

pada pembelajaran daring yaitu anak sulit untuk fokus pada pembelajaran karena 

suasana rumah yang kurang kondusif. Keterbatasan kuota internet atau wifi yang 

menjadi penghubung dalam pembelajaran daring serta adanya gangguan dari 

beberapa hal lain. Menurut Hadisi & Muna (2015: 131) pembelajaran daring 

mengakibatkan kurangnya interaksi antara guru dan siswa bahkan antar-siswa itu 

sendiri. Kurangnya interaksi ini bisa memperlambat terbentuknya values dalam 

proses belajar- mengajar. Pembelajaran daring dilakasanakan saat ini menjadi hal 

baru yang dirasakan oleh guru maupun peserta didik.  

Ahmad (2007: 2),  kecemasan dapat dialami oleh siapa tanpa mengenal 

batas, termasuk yang dialami oleh para karywan di suatu perusahaan yang 

disebabkan oleh kondisi perekonomian, yang mempersulit pemasaran suatu 

produk dan berimbas pada kemampuan menjual barang yang sudah jadi, sehingga 

mengancam produksi. Kondisi yang demikian akan mempersulit suatu organisasi 

dalam mempertahankan kelangsungan pekerjaan di organisasi tersebut. 

Kecemasan atau anxiety merupakan salah satu bentuk emosi individu yang 
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berkenan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu, biasanya dengan sesuatu 

yang belum jelas. Menurut Corey (2009: 17) kecemasan adalah suatu kedaaan 

tegang yang memotivasi kita untuk berbuat sesuatu. Artinya kecemasan adalah 

suatu respon emosi dari diri individu yang secara subjektif dialami dan hendak 

dikomunikasikan secara internasional. 

Kecemasan dalam hubungan kerja yang dialami oleh siswa adalah 

kekhawatiran mengalami pembelajaran daring yang akan mengakibatkan keadaan 

tertekan dan panik pada saat belajar sehingga belajar pun  tidak maksimal. 

Kecemasan yang terlalu tinggi akan menurunkan konsentrasi dan kinerja siswa. 

Pembelajaran daring  merupakan metode belajar yang menggunakan model 

interktif bebasis internet dan Learning Management System (LMS). Seperti 

menggunakan zoom, google meet, dan lainnya. Kondisi inilah yang menyebabkan 

anak yang belajar waktu itu selalu dibayangi kekhawatiran dan kecemasan. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan salah satu siswa kelas 1 pada hari 

Senin tanggal 16 November 2020, setelah diidentifikasi ditemukan siswa yang 

mengalami kecemasan akibat pembelajaran daring dalam situasi  pandemi Covid-

19 saat ini. Namun dari siswa  mengalami kecemasan, siswa yang perlu diberikan 

layanan untuk mengatasi permasalahannya. Diperoleh siswa yang mengalami 

kecemasan akibat Pembelajaran Daring yang ditandai dengan perilaku seperti 

tidak fokus dalam belajar, kurang konsentrasi , dan sering bermain HP dengan 

situasi pandemi covid-19 saat ini. Pembelajaran Daring yang terjadi sering kali 

dapat perpengaruh pada siswa lain yang sedang belajar dan dampak pada 

konsentrasi siswa dalam belajar. Siswa tidak semangat untuk belajar, sehingga 
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siswa akan semakin mengalami nilai belajar turun dan yang makin memburuk 

kondisi fisik maupun psikis siswa bisa tidak naik kelas. 

Sistem Pembelajaran Daring oleh siswa kelas 1 ini tidak efektif karena 

siswa banyak yang tidak paham dengan pelajaran saat guru menerangkan di situs 

sosial media. Tetapi walaupun begitu akan membuat para siswa merasa cemas jika 

dirinya yang mengalami pembelajaran daring tidak konsentrasi saat belajar. 

Berdasarkan wawancara, siswa yang cemas akibat Pembelajaran Daring adalah 

karena kondisi pandemi covid-19 yang sekarang ini sangat berbahaya 

disekitar/lingkungan dan mengakibatkan banyak korban, agar bisa memutusksan 

virus tersebut. 

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap siswa tersebut karena 

mereka adalah orang tua dan kakak untuk dijangkau sehingga mudah untuk 

menjalin komunikasi dan bersedia membantu mengatasi permasalahan yang 

dihadapi siswa tersebut. Untuk mengatasi permasalahan siswa yang mengalami 

Kecemasan Akibat Pembelajaran Daring Dalam Situasi Pandemi Covid-19 

Melalui Pendekatan Konseling Behavioristik Dengan Teknik Self Management 

agar perasaan cemas dan khawatir akan semua yang belum tentu terjadi dapat 

dihilangkan. 

Nursalim (2014: 1) menyatakan bahwa layanan konseling adalah suatu 

hubungan bantuan yang bersifat mempribadi, dilakukan oleh profesional yang 

telah terlatih dan memiliki lisensi, individu yang dibantu adalah mereka yang 

masih memiliki taraf kesadaran normal, berkaitan dengan perubahan tingkah laku, 

memiliki landasan teoritis dan filosofis. Corey (2009: 208) menyatakan bahwa 
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konseling behavioristik memandang perilaku individu sebagai hasil belajar. Yang 

dimaksud dengan belajar disini adalah perubahan tingkah laku yang disebabkan 

disebabkan kematangan. Konseling behavioristik merupakan pendekatan yang 

memandang perilaku individu sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan. 

Sukadji ( 1983: 96) dalam (Komalasari, Wahyuni, dan Karsih, 2011: 180) 

pengelolaan diri (self management) adalah prosedur dimana individu mengatur 

perilakunya sendiri. Pada teknik ini individu terlibat pada beberapa atau 

keseluruhan  komponen dasar yaitu: menentukan perilaku sasaran, momonitor 

perilaku tersebut, dan mengevaluasi efektivitas prosedur tersebut. Dalam teknik 

self management, klien dilatih untuk bisa mengontrol dirinya sendiri dan 

menentukan perilaku apa yang harus dilakukan sekarang agar dapat 

menghilangkan kecemasan yang ada pada dirinya. 

Dengan latar belakang tersebut, peneliti berkeyakinan bahwa 

permasalahan kecemasan akibat Pembelajaran Daring  pada siswa dapat diatasi 

dengan melalui Layanan Konseling Behavioristik dengan Teknik Self 

Management. 

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Mengatasi Kecemasan Akibat Pembelajaran Daring dalam Situasi 

Pandemi Covid-19 Melalui Pendekatan Konseling Behavioristik Dengan Teknik 

Self Management”. 
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1.2 Fokus dan Lokus Penelitian  

1.2.1 Fokus Penelitian  

Fokus penelitian adalah apa yang akan diteliti subjek yang dipilih. 

Tujuannya adalah untuk penentuan dan penempatan fokus yang dapat  membatasi 

studi. Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian, maka 

penelitian ini difokuskan pada kecemasan yang dialami oleh Siswa Kelas 1 SMK 

dan SMA terutama kecemasan akibat Pembelajaran Daring dalam situasi pandemi 

saat ini.  Karena kecemasan akibat  Pembelajaran Daring merupakan suatu 

perasaan cemas dan takut dalam menghadapi situasi yang nantinya dapat 

menghambat kegiatan belajar siswa. 

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Siswa yang 

mengalami kecemasan akibat Pembelajaran Daring, yang khawatir belajarnya  

tidak bertahan lama karena Pembelajaran Daring bisa menurunkan konsentrasi 

belajar, dan khawatir akan mendapatkan hasil yang buruk atas belajarnya. 

Sebaliknya siswa diperlukan konseling tidak mengalami kecemasan akibat 

Pembelajaran Daring lagi maka perilaku yang harus ditunjukkan dalam kegiatan 

belajarnya, belajar dengan giat, gesit dan hampir tidak pernah mengalami nilai 

buruk saat belajar, dan berfikir positif serta yakin pada pembelajaran saat ini. 

2.2.1 Lokus Penelitian  

Lokus penelitian yang dimaksud disini adalah lokasi dimana penelitian 

berlangsung atau sedang dilaksanakan. Adapun penelitian ini dilaksanakan di 

SMK N 1 PAKIS AJI JEPARA. Dan yang menjadi objek penlitian ini adalah 
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Siswa Kelas 1 SMK yang mengalami kecemasan akibat Pembelajaran  Daring. 

Penanganan  masalah yang dilakukan oleh peneliti dengan tujuan mengentaskan 

masalah yang dialami oleh konseli dengan tujuan akhir agar individu dapat 

berkembang secara optimal serta dapat bertanggung jawab tentang keputusan 

yang akan diambilnya. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Konseling Behavioristik dengan 

Teknik Self Managament untuk nmmengatasi permasalahan yang dihadapi 

konseli. Dalam hal ini permasalahannya adalah mengatasi kecemasan akibat 

Pembelajaran Daring/Online pada siswa. 

Konseling Behavioristik merupakan suatu model konseling pada 

perubahan tingkah laku yang tampak sesuai dengan tuntutan lingkungan melalui 

proses belajar. Peneliti menggunakan teknik self management dalam konseling 

behavioristik. Menurut Nursalim (2005: 146) Self Management adalah suatu 

proses dimana klien mengarahkan perubahan tingkah laku mereka sendiri demgan 

menggunkan suatu strategi atau kominasi strategi. 

1.3 Rumusan Masalah  

1.3.1 Faktor apa sajakah yang menyebabkan  kecemasan akibat Pembelajaran 

Daring pada Siswa Kelas 1? 

1.3.2 Apakah  kecemasan akibat Pembelajaran Daring dapat diatasi melalui 

Konseling Behavioristik dengan Teknik Self Managament?  
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1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Mendeskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan Kecemasan akibat 

Pembelajaran Daring pada Siswa Kelas 1. 

1.4.2 Teratasinya kecemasan akibat Pembelajaran Daring melalui Konseling 

Behavioristik dengan Teknik Self Managament. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Suatu penelitian diharapkan hasilnya dapat berguna bagi pihak-pihak yang 

berkaitan. Adapun kegunaan yang diharapkan peneliti adalah: 

1.5.1 Kegunaan Teoritis  

Penelitian dapat dijadikan masukan dalam pengembangan konsep layanan 

bimbingan dan konseling, khususnya layanan yang menyangkut tentang upaya 

untuk mengatasi kecemasan akibat Pembelajaran Daring pada Siswa melalui 

konseling Behavioristik dengan teknik self management. 

1.5.2 Kegunaan Praktis 

1.5.2.1 Bagi Kepala Sekolah  

Dapat digunakan kepala sekolah untuk menciptakan situasi yang aman 

kepada siswa dengan pembelajaran daring. 

1.5.2.2 Bagi Peneliti 

Untuk dijadikan bahan kajian penelitian berikutnya. 
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1.5.2.3 Bagi Siswa 

Siswa dapat terbantu dalam mengatasi kecemasan Pembelajaran  Daring. 

1.5.2.4 Guru BK 

Dapat digunakan sebagai panduan dalam mengatasi dan memberikan 

layanan bagi Siswa yang mengalami kecemasan akibat Pembelajaran Daring. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian  

Sesuai dengan judul “ Mengatasi Kecemasan Akibat Pembelajaran Daring 

Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Melalui Pendekatan Konseling Behavioristik 

Dengan Teknik Self Management”.  Maka ruang lingkup penelitian adalah tentang 

Konseling Behvioristik dengan Teknik Self Managament dan Kecemasan Akibat 

Pembelajaran Daring. 

 

 


