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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada Maret 2020 lebih dari 800 juta siswa di dunia melakukan 

pembelajaran dirumah sebagai akibat dari pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 

menjadi ancaman di dunia saat ini, termasuk juga di Indonesia. Kasus Covid-19 di 

Indonesia terus meningkat. Angka kematian yang disebabkan oleh Covid-19 terus 

meningkat. Untuk menekan tingkat kematian yang diakibatkan oleh Covid-19, 

maka pemerintah menjalankan konsep social distancing. Akibat dari social 

distancing berdampak pada keputusan pemerintah mengenai pembelajaran jarak 

jauh atau daring pada dunia pendidikan. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repbulik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 

mengenai pelaksanaan kebijakan-kebijakan pada dunia pendidikan dalam kondisi 

pandemi saat ini. Dalam Surat Edaran Bupati Pati Nomor 443.1/037 tentang 

Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Untuk Pengendalian Penyebaran 

Covid-19 di Kabupaten Pati juga menegaskan bahwa aktivitas belajar mengajar 

harus dilakukan secara daring untuk meminimalisir penularan Covid-19. 

Pembelajaran secara daring atau jarak jauh tentu bukanlah hal yang mudah 

untuk siswa. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa saat ini bukan hanya perihal 

keterampilan dalam penggunaan teknologi, tetapi juga tentang beban kerja atau 

beban tugas yang diberikan guru kepada murid selama pembelajaran daring. 

Perubahan pola pembelajaran saat ini dengan diberlakukannya sistem daring 
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memberikan permasalahan baru bagi siswa. Pembelajaran jarak jauh memicu 

ketidakseimbangan psikologis, yang diakibatkan dari perubahan metode 

pembelajaran yang dimana siswa dipaksa untuk dapat beradaptasi dengan cepat 

dalam kondisi saat ini. 

Pembelajaran daring menimbulkan kecemasan akademik pada diri siswa 

tertentu. Kecemasan akademik ialah kondisi psikologis yang menjadi salah satu 

isu sentral dalam bidang kesehatan mental di tengah pandemi Covid-19 dalam 

dunia pendidikan. Kecemasan akademik merupakan salah satu bentuk state 

anxiety yang berhubungan dengan lingkungan akademik, seperti sekolah, guru, 

mata pelajaran, ujian dan lain sebagainya (Macher et al., 2013: Roy et al., 2020). 

Penerapan kebijakan belajar secara daring membuat sebagian siswa merasa 

cemas dan tertekan. Banyaknya tugas yang diberikan oleh guru membuat banyak 

siswa merasa stres dalam menjalani pembelajaran daring (Chaterine, 2020). Hal 

ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktawirawan (2020) 

menemukan bahwa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh pada kondisi 

pandemi saat ini, siswa mengalami tingkat kecemasan cukup tinggi yang dipicu 

antara lain oleh kesulitan memenuhi materi,kesulitan mengerjakan tugas-tugas, 

keterbatasan kondisi jaringan internet dan beragam kendala teknis lainnya. Ini 

membuktikan bahwa secara psikologis, pembelajaran jarak jauh atau daring 

menyebabkan kekhawatiran dan kecemasan yang dapat menganggu kesehatan 

mental siswa, menghambat tujuan dari pencapaian belajar siswa, dapat 

menganggu aktivitas dan produktivitas seseorang. Tingkat kecemasan yang tinggi 

dapat menurunkan motivasi dan prestasi akademik siswa. Hasil studi 
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menunjukkan bahwa siswa yang mengalami kecemasan yang tinggi akan 

menunjukkan prestasi yang cenderung lebih buruk dibandingkan siswa dengan 

tingkat kecemasan lebih rendah (Puteh & Khalin, 2016; Wahid, Yusof & Hana, 

2018). 

Fenomena kecemasan akademik selama pembelajaran daring, sudah 

tentunya dapat menghambat tujuan belajar yang ingin dicapai oleh siswa. 

Kecemasan akademik dipicu oleh kondisi pikiran, perasaan dan perilaku motorik 

yang tidak terkendali. Manifestasi kognitif yang tidak terkendali menyebabkan 

pikiran menjadi tegang, menifestasi afektif yang tidak terkendali mengakibatkan 

timbulnya perasaan akan terjadinya hal buruk, dan perilaku motorik yang tidak 

terkendali menyebabkan siswa menjadi gugup dan gemetar selama proses belajar-

mengajar daring. Hal tersebut juga dijelaskan oleh O’Connor (2007) bahwa 

perasaan takut, tertekan, maupun stres akibat desakan yang harus diselesaikan 

untuk menyelesaikan tugas sekolah disebut dengan kecemasan akademik. 

Kecemasan akademik yang dirasakan oleh para remaja diakibatkan oleh proses 

pemeebelajaran mauun permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas belajar. 

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap guru bimbingan 

konseling kelas XI SMA N 1 Jakenan pada tanggal 15 Desember 2020 diperoleh 

informasi bahwa terdapat dua siswa yang memiliki tingkat kecemasan akademik 

yang tinggi. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di SMA N 1 Jakenan 15 

Desember 2020 terdapat dua siswa yang memiliki kecemasan akademik dengan 

ciri-ciri (1) selalu merasa gelisah, (2) merasa panik, (3) sering telat dan tidak 
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mengerjakan tugas, (4) sering tidak mengikuti proses belajar mengajar, (5) 

berkeringat, (6) merasa tertekan, (7) tegang dan tidak fokus. 

Untuk mengatasi kecemasan akademik yang dialami siswa, maka 

dibutuhkan layanan konseling. Siswa membutuhkan bantuan untuk mengatasi 

kecemasan akademik yang dialami agar lebih mampu untuk mengikuti 

pembelajaran daring, lebih tenang dan tidak tegang. 

Mengingat kecemasan akademik berdampak negatif terhadap pencapaian 

prestasi belajar dan kesehatan fisik atau mental siswa, maka perlu ada upaya-

upaya tertentu untuk mencegah dan mengurangi kecemasan akademik siswa pada 

saat pembelajaran daring. Sekolah perlu menyediakan layanan konseling bagi 

siswa yang mengalami kecemasan akademik. Hal tersebut dapat dilakukan 

melalui kegiatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Dalam praktiknya penanganan masalah-masalah siswa di atas dalam 

kerangka bimbingan dan konseling diselesaikan melalui konseling individu. Salah 

satu teknik bimbingan dan konseling yang dapat digunakan adalah jenis 

pendekatan Solution Focus Brief Counseling. Solution Focus Brief Counseling 

merupakan pendekatan konseling yang berpandangan bahwa kebenaran dan 

realitas itu dapat dikonstruksikan di mana dibangun atas kekuatan-kekuatan 

konseli dalam memunculkan dan mengkonstruksikan solusi dari permasalahan 

yang terjadi. 

Gingerich & Peterson (2012) mengemukakan dalam penelitiannya  bahwa 

pendekatan Solution Focus Brief Counseling efektif untuk intervensi pemulihan 

berbagai hasil perilaku dan psikologis. Bukti empirik mengungkapkan bahwa 
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keefektifan Solution-Focused Brief Counseling (SFBC) dalam mengentaskan 

permasalahan-permasalahan akademik. Sehingga peneliti memilih Solution Focus 

Brief Counseling (SFBC) sebagai langkah untuk mereduksi kecemasan akademik. 

Keberhasilan dari penelitian sebelumnya tersebut mendorong peneliti untuk 

menggunakan Solution Focus Brief Counseling yang termasuk jenis pelayanan 

konseling baru. Penggunaan Solution Focus Brief Counseling untuk mengatasi 

kecemasan akademik daring tepat mengingat pendekatan Solution Focus Brief 

Counseling kondisi pandemi tidak diperbolehkan untuk saling bertatap muka 

dengan intesitas waktu yang lama, Solution Focus Brief Counseling juga lebih 

menekankan pada potensi-potensi individu untuk menemukan solusi-solusi atas 

permasalahan yang dialami. 

Melihat permasalahan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian guna mengurangi kecemasan akademik pada siswa SMA N 1 Jakenan 

selama pandemi Covid-19 dengan menggunakan pendekatan Solution Focus Brief 

Counseling (SFBC). Sehingga peneliti melakukan penelitian dengan judul 

“Penerapan Solution Focus Brief Counseling untuk Mengatasi Kecemasan 

Akademik daring di SMA N 1 Jakenan”. 

1.2 Fokus Dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ialah sesuatu yang akan diteliti pada subjek pilihan. 

Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus penelitian ialah siswa yang mengalami 

kecemasan akademik selama pandemi Covid-19 yang memungkinkan dapat 

menganggu akativitas siswa. Peneliti menggunakan layanan Solution Focus Brief 
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Counseling di mana permasalahan yang dialami siswa adalah kecemasan 

akademik. Adapun kecemasan akademik tersebut terjadi ketika siswa mengalami 

beban dan tuntutan dalam akademik pada sistem pembelajaran daring selama 

pandemi Covid-19. 

Konseli dalam penelitian ini dua siswa, yaitu Sul dengan jenis kelamin 

laki-laki menunjukkan gejala kecemasan di mana Sul sering telat dalam 

mengumpulkan tugas, tidak mengerjakan tugas, dan sering tidak mengikuti proses 

belajar mengajar. Siswa kedua, dan konseli kedua dengan inisial Sis, siswa 

perempuan, memiliki gejala sering tidak mengerjakan dan mengumpulkan tugas, 

tidak fokus, serta perasaan tertekan. 

Dengan gejala-gejala yang ditunjukkan oleh kedua siswa di atas, maka 

peneliti memutuskan untuk memberikan layanan Solution Focus Brief Counseling 

guna menggurangi tingkat kecemasan akademik yang dialami selama 

pembelajaran daring. 

1.2.2 Lokus Penelitian 

Lokus penelitian merupakan lokasi di mana penelitian dilakukan. Adapun 

lokasi penelitian ini dilakukan di SMA N 1 Jakenan, Jl. Jakenan Winong, Sempu, 

Puluhan Tengah, Jakenan, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59182. 

1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, peneliti dapat merumuskan 

berbagai rumusan masalah yang ada, sebagai berikut: 

1. Apa sajakah faktor-faktor penyebab kecemasan akademik selama 

pembelajaran  daring pada siswa Kelas  XI SMA N 1 Jakenan? 
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2. Bagaimana upaya mengatasi kecemasan akademik daring melalui 

pendekatan Solution Focus Brief Counseling pada siswa Kelas XI SMA N 

1 Jakenan?  

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuang yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah: 

1. Menemukan faktor-faktor penyebab kecemasan akademik selama 

pembelajaran  daring pada siswa Kelas XI SMA N 1 Jakenan. 

2. Mengatasi kecemasan akademik daring melalui layanan Solution Focus 

Brief Counseling pada siswa Kelas XI SMA N 1 Jakenan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, melengkapi 

refrensi yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat memberikan manfat terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di SMA N 1 Jakenan. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan, melengkapi refrensi 

yang telah ada sebelumnya, sehingga mampu memberikan manfaat untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang bimbingan dan konseling. 

Serta dapat menambah refrensi untuk penelitian yang sejenis tentang Solution 

Focus Brief Counseling untuk mengatasi kecemasan akademik daring. 
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1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Bagi Murid 

Murid SMA N 1 Jakenan yang memiliki masalah kecemasan akademik 

dapat diatasi permasalahannya dengan didampingi peneliti menggunakan 

pendekatan Solution-Focus Brief Counseling. 

1.5.2.2 Manfaat Bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh pengalaman dan pengetahuan sebagai acuan dalam 

memahami pasangan individu khususnya murid yang mengalami kecemasan 

akademik dengan menggunakan Solution-Focus Brief Counseling. 

1.5.2.3 Manfaat Bagi Konselor Sekolah 

Konselor dapat memberikan Solution Focus Brief Counseling sebagai 

pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi kecemasan akademik daring 

selama pandemi Covid-19. 

1.5.2.4 Manfaat Bagi Guru 

Guru dapat mengurangi kecemasan akademik siswa selama pandemi 

Covid-19. Dengan cara mengetahui gejala-gejala dari kecemasan akademik 

daring, sehingga lebih awal untuk di diagnosa dan bekerjasama dengan konselor. 

1.5.2.5 Manfaat Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah melalui penelitian implementasi Solution Focus Brief 

Counseling untuk mengatasi kecemasan akademik daring selama pandemi Covid-

19 dapat menerima ilmu baru dari peneliti yang mampu ditindak lanjuti apa 

dengan lebih baik sehingga bisa digunakan untuk penurunan prestasi belajar 
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siswa. Selain itu kepala sekolah juga terjalinnya kerjasama yang baik antara 

Universitas Muria Kudus dan SMA N 1 Jakenan. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian “ Penerapan Solution-Focused Brief 

Counseling untuk mengatasi kecemasan akademik daring di SMA N 1 Jakenan”, 

maka dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup adalah upaya mengatasi 

kecemasan akademik daring dengan menggunakan Solution-Focused Brief 

Counseling. Adapun subyek penelitian ini ialah murid kelas XI di SMA N 1 

Jakenan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


