
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

Indonesia adalah melalui Ujian Nasional (UN). Disini siswa diharuskan untuk 

mampu mencapai nilai standart kelulusan yang diberlakukan. Namun kenyataannya, 

seperti yang kita dengar sendiri penyelenggaraan ujian nasional mengundang pro dan 

kontra. 

Diantaranya berasumsi bahwa ujian nasional hanya mengukur salah satu 

aspek saja, yaitu aspek kognitif. Padahal untuk menjadikan siswa yang memiliki 

kualitas yang tinggi tidak hanya diperlukan aspek kognitf saja, melainkan aspek 

psikomotor dan afektif juga. Selain itu asumsi lain mengatakan bahwa kondisi 

sekolah yang berbeda-beda sehingga akan tidak adil jika kelulusan diukur 

menggunakan standart nilai yang sama. Di lain pihak, tetap diadakannya ujian 

nasional didasarkan pada argumentasi bahwa ujian nasional dirasa penting sebagai 

tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sebagai pendorong bagi 

seluruh anggota didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.  

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat kelulusan Ujian nasional (UN) 2011 

wilayah DKI Jakarta tingkat SMA/SMK/MA/SMALB mencapai 99,52 persen. Hasil 

ini melampaui angka kelulusan UN wilayah DKI Jakarta tahun lalu. Untuk siswa 

sekolah menengah kejuruan (SMK), tingkat kelulusan lebih tinggi, mencapai 99,81 

persen. Angka itu di atas capaian kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 

99,52 persen. Dari 63.057 siswa yang mengikuti ujian nasional, 62.939 siswa lulus 

dan 118 tidak lulus.  

Kemungkinan siswa yang tidak lulus menjadi salah satu topik yang menjadi 

sorotan masayarakat memasuki masa-masa ujian nasional diselenggarakan. Telah 

banyak berita yang beredar tentang kelulusan ujian nasional ini, baik media surat 

kabar maupun elektronik.  



Menurut Kompas (dalam Karakiri.2010) Mendekati Ujian Nasional (UN), 

ribuan siswa di sejumlah daerah di Indonesia, dihinggapi rasa cemas dan takut tak 

lulus UN. Seperti yang terjadi di SMA 1 Watampone, Bone, Sulawesi Selatan, Sabtu 

(20/3), sejumlah siswa , menangis, bahkan pingsan, mereka khawatir, tidak lulus UN, 

yang akan digelar Senin lusa. Untuk memperkuat mental jelang UN, mereka 

menggelar zikir dan doa bersama.Sedangkan di Tegal, Jawa Tengah, siswa SM Al 

Irsyad, Tegal, saling berpelukan, dan mendoakan, agar sukses dan lulus UN. Pihak 

sekolah berharap, seluruh siswanya yang ikut UN, bisa lulus 100 persen. Sementara 

di Magelang, Jateng, sejumlah siswa SMK menyatakan, meski yakin akan lulus UN, 

mereka tetap saja mereka khawatir. Hal sama, juga dirasakan ratusan siswa SMK 

Nasional di Limo, Depok, Jawa Barat, sebagian siswa larut dalam kesedihan, karena 

takut tak lulus UN. Di Jakarta sendiri, persiapan UN sudah mencapai final. Sejumlah 

sekolah, sudah menempelkan nomor urut ujian, maupun menyiapkan meja bagi 

pengawas. Siswa sebenarnya tidak perlu menangis, jika mereka rajin belajar dan 

berusaha maksimal. Apalagi, pemerintah sudah menyiapkan ujian susulan, untuk 

seluruh tingkatan, mulai SMA, MA dan SMK, SMP, hingga Sekolah Dasar (SD), dan 

setingkatnya. (ARL). 

Selain itu, di Surabaya | SURYA Online – Sebanyak 709 pelajar se-Jawa 

Timur yang terdiri atas 559 pelajar SMA/MA dan 150 pelajar SMK dinyatakan tidak 

lulus ujian nasional 2011.“Jumlah itu hanya 0,25 persen dari 203.466 pelajar 

SMA/MA se-Jatim, dan hanya 0,10 persen dari 150.277 pelajar SMK se-Jatim,” kata 

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim M Harun di Surabaya, Sabtu (154/5/2011) 

petang. Didampingi koordinator pengawas UN dari PTN se-Jatim Alimufi Arief, ia 

menjelaskan angka itu berarti ada penurunan siswa SMA/MA/SMK di Jatim yang 

tidak lulus UN dibandingkan dengan tahun 2010.“Dalam UN 2010 tercatat 523 siswa 

SMK yang tidak lulus atau 0,33 persen dari peserta UN, sedangkan siswa SMA/MA 

yang tidak lulus dalam UN 2010 juga tercatat 0,28 persen dari peserta UN saat itu,” 

katanya. Hal itu, katanya, berarti pelajar SMA/MA/SMK peserta UN 2011 yang 

tidak lulus mengalami penurunan 0,23 persen untuk pelajar SMK dan menurun 0,03 

persen untuk pelajar SMA/MA. Dengan kata lain, katanya, persentase pelajar 

SMA/MA yang lulus UN 2011 mencapai 99,75 persen (UN 2010 tercatat 99,72 



persen), sedangkan persentase pelajar SMK yang lulus UN 2011 mencapai 99,90 

persen (UN 2010 tercatat 99,67 persen).  

Meskipun prosentase kelulusan siswa hampir mendekati nilai sempurna, 

tetapi ujian nasional tetap menjadi momok yang terus membayangi mereka. 

Dikarenakan setiap tahunnya nilai standart kelulusan oleh pemerintah, seperti pada 

tahun 2005 nilai standart kelulus yaitu 4,26, tahun 2006 nilai standart kelulusan 

menjadi 4,51, pada tahun 2007 nilai standart menjadi 5,00, pada tahun 2008 nilai 

standart menjadi 5,25, tahun 2009 sampai tahun 2011 nilai standart menjadi 5,50. 

Sehingga membuat siswa yang mau mengikuti ujian nasional setiap tahunnya merasa 

cemas dikarenakan nilai stndart kelulusan selalu meningkat dan  mereka takut tidak 

lulus dalam ujian nasional. Bagi siswa, ujian nasional sebagai penentu kelulusan 

pendidikan formal, ujian nasional menjadikan beban tersendiri yang membuat 

pikiran menjadi resah. Keresahan siswa tersebut menjadikan kecemasan tersendiri 

dalam menghadapi ujian nasional.  

Ketakutan tersebut bisa menjadi beban dan membuat para peserta ujian 

nasional tersebut merasa takut, tertekan, dan depresi menghadapi ujian nasional dan 

sangat tidak menutup kemungkinan berdampak pada gangguan psikologis jika 

nantinya gagal atau tidak lulus ujian nasional tersebut. Kegagalan menghadapi ujian 

nasional ternyata tidak hanya disebabkan oleh ketidak siapan siswa dalam 

penguasaan materi pembelajaran yang diujikan, melainkan lebih disebabkan oleh 

adanya stress dan takut menghadapi ujian, takut gagal, dan tidak lulus. Itu semua bisa 

menyebabkan kecemasa.  

Wiramihardja (2005) menjelasakan bahwa kecemasan (anxiety) yaitu 

perasaan yang sifatnya umum, dimana seseorang merasa ketakutan atau kehilangan 

kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun wujudnya. Sumber kecemasan pada 

siswa yang menghadapi ujian nasional adalah ketakutan atau kekhawatiran mereka 

akan nasib kelulusan yang diukur dengan nilai standart kelulusan. Idealnya, ujian 

nasional tidak perlu ditanggapi dengan kecemasan yang akan membuat resah siswa. 

Ketika siswa mampu dan siap secara intelegent, siswa juga harus mampu dengan 

keyakinannya menghadapi ujian nasional. Kebanyakan siswa yang mampu secara 



intelegen, mereka terkadang tidak yakin dengan kemampuannya tersebut. Oleh sebab 

itu, kepercayaan atau keyakinan akan kemampuan menghadapi ujian nasional juga 

menjadi salah satu faktor selain kesiapan intelegensi.  

Kreitner & Kinicki (2003) menyebutkan kepercayaan terhadap kemampuan 

seseorang untuk menjalankan tugas disebut dengan self efficacy. Ketika menghadapi 

ujian nasional, keyakinan siswa terhadap kemampuan mereka akan mempengaruhi 

bagaimana cara mereka dalam berekasi. Para peneliti telah mendokumentasikan 

suatu ikatan yang kuat antara self efficacy yang tinggi dengan keberhasilan dalam 

tugas fisik dan mental yang sangat beragam, seperti penurunan kegelisahan yang 

berkurang, pengendalian kecanduan, toleransi rasa sakit, penyembuhan penyakit, dan 

penghindaran mabuk laut pada calon angkatan laut. 

Keyakinan dalam menghadapi suatu keadaan akan berpengaruh terhadap 

tingginya kecemasan yang dialami seseorang pada keadaan tertentu, dalam hal ini 

keadaan menghadapi ujian nasional. Semakin tinggi self efficacy yang dimiliki siswa, 

maka semakin memiliki keyakinan bahwa mereka mampu menghadapi keadaan yang 

tertekan yaitu menghadapi ujian nasional. Sehingga siswa tidak merasa khawatir dan 

cemas dalam menghadapi ujian nasional. Begitu juga sebaliknya, siswa yang 

memiliki kecemasan yang tinggi, mereka akan tidak yakin dapat menghadapi 

keadaan yang mereka anggap menekan.  

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk melihat bagaimana 

teori tersebut di dalam kehidupan nyata yang diaplikasikan dalam proses ujian 

nasional. Maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai apakah ada hubungan 

antara self efficacy dengan kecemasan dalam mengahadapi ujian nasional. 

B. Rumusan Masalah  

 Permasalahan dapat dirumuskan apakah ada hubungan self efficacy dengan 

kecemasan dalam menghadapi Ujian Akhir Nasional? 

C.  Tujuan Penelitian  



Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan self efficacy dengan kecemasan dalam  menghadapi Ujian Akhir Nasional. 

D.  Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dalam 

usaha memperoleh pemahaman, mengubah teori, dan menguji secara metodologis 

mengenai hubungan antara self efficacy dengan kecemasan dalam menghadapi Ujian 

Akhir Nasional. Selain itu peneliti juga diharapkan memberikan masukan bagi 

peneliti-peneliti lain yang tertarik dengan tema penelitian yang sejenis dalam bidang 

psikologi khususnya psikologi perkembangan dan pendidikan. 

2. Secara Praktis 

 Secara praktis diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan 

dan informasi tentang hubungan self efficacy dan kecemasan dalam mengahadapi 

Ujian Akhir Nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


