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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

   Ujian nasional merupakan sesuatu yang diwajibkan bagi para siswa sebagai 

persyaratan kelulusan. Bahkan konkrit tentang kesanggupan bagi pelajar berpikir 

secara logis melalui proses yang memenuhi standar kompetensi yang ditentukan 

dan sesuai dengan prosedur akademik. Ujian Nasional seringkali ditanggapi serius 

oleh para siswa khususnya mereka yang duduk di bangku Sekolah Menegah 

Umum. 

   Guna mengangkat mutu pendidikan Indonesia pada persaingan global, 

pemerintah Indonesia memutuskan untuk menaikkan standar kelulusan ujian 

nasional (UN) pada jenjang SLTP dan SLTA dari nilai kelulusan dari minimal 

3,01 pada tahun 2003 menjadi 4,01 pada UAN tahun 2004, dan 4,26 pada ujian 

nasional tahun 2005 hal ini dilakukan agar siswa dan guru segera terpacu untuk 

belajar dan bekerja keras sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh UU nomor 20 

tahun 2003. Pemerintah beralasan, peningkatan standar minimal untuk syarat 

kelulusan menjadi salah satu upaya mendongkrak mutu pendidikan yang kini 

terpuruk sehingga dapat disejajarkan dengan kualitas di negara-negara lain. Ujian 

Nasional yang diberlakukan secara nasional menjadi standar mutu secara nasional 

pula. Bagi pendukung kebijakan tersebut, batas nilai minimal 4,26 sebagai kriteria 

kelulusan dinilai cukup strategis dan relevan sebagai starting point untuk 

mendongkrak mutu pendidikan yang dianggap sudah berada di ambang batas 

mengkhawatirkan, (Bali Post, 2005). 

   Ujian merupakan evaluasi proses belajar untuk menilai apakah seseorang 

telah benar-benar memahami dan mnguasai ilmu-ilmu yang telah dipelajarinya. 

Ebel dalam Azwar (1987) berpendapat bahwa, fungsi utama tes dikelas adalah 

mengukur prestasi belajar siswa. Yang dimaksud dengan tes adalah ujian tengah 

semester ataupun ujian akhir semester. Sampai saat ini nilai tes dipercayai dan 

diyakini sebagai cerminan dari apa yang telah dicapai oleh siswa dalam belajar. 

Bagi siswa itu sendiri nilai tes seringkali menjadi tujuan utama yang harus diraih. 

Siswa pada umumnya mempunyai persepsi bahwa suatu nilai tes yang baik 
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merupakan tanda hasil pencapaian belajar yang tinggi dan demikian pula 

sebaliknya. 

   Konsep diri bukan merupakan faktor yang dibawa sejak lahir, melainkan 

faktor yang dipelajari dan terbentuk dari pengalaman individu dalam berhubungan 

dengan individu lain. Konsep diri mempunyai peranan yang penting dalam 

menentukan perilaku individu. Bagaimana individu memandang dirinya akan 

tampak dari seluruh perilaku. Dengan kata lain, perilaku individu akan sesuai 

dengan cara individu memandang dirinya sendiri. Apabila individu memandang 

dirinya sebagai orang yang tidak mempunyai cukup kemampuan untuk melakukan 

tugas, maka seluruh perilakunya akan menunjukkan ketidakmampuannya tersebut.  

   Berdasarkan hal tersebut satu-satunya indikator terpenting sehingga nilai 

ujian itu pulalah yang menjadi target usaha mereka dalam belajar. Masyarakat 

juga selalu menilai keberhasilan seorang siswa hanya semata-mata berdasarkan 

nilai ujian, indeks prestasi dan rangking siswa yang bersangkutan. Perolehan nilai 

ujian tinggi memang mutlak bagi siswa sekolah menengah atas untuk dapat lulus, 

berdasarkan hal tersebut maka pihak sekolah dan orangtua memacu siswa 

sedemikian rupa agar memperoleh hasil optimal dan pada akhirnya nanti dapat 

memperoleh NEM tinggi dan dapat lulus dengan baik. Hal ini menimbulkan 

kecemasan bagi para siswa. 

   Kecemasan merupakan sekelompok kondisi yang memberi gambaran 

penting tentang cemas yang berlebihan, disertai respons perilaku, emosional, dan 

fisiologis. Individu yang mengalami gangguan kecemasan dapat memperlihatkan 

sikap seperti panik tanpa alasan, takut yang tidak beralasan terhadap objek atau 

kondisi kehidupan melakukan tindakan berulang-ulang tanpa dapat dikendalikan, 

mengalami kembali peristiwa  traumatik atau rasa khawatir yang tidak dapat 

dijelaskan atau berlebihan (Videbeck, 2001). Banyak individu yang mengalami 

gangguan kecemasan merasa takut mereka akan menjadi gila karena perilaku 

mereka yang tidak lazim atau mereka mengalami serangan jantung karena respons 

fisiologis seperti palpitasi, berkeringat, dan kesulitan bernafas. Mereka merasa 

bahwa mereka tidak memiliki kendali atas respons yang tidak lazim tersebut dan 

sangat menginginkan respon tersebut berhenti (Stuart, 2001).  
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   Individu yang mengalami kecemasan pada kenyataanya tidak 

psikotik,mereka melakukan fungsi dalam batas-batas realitas dan menyadari 

penuh bahwa episode aneh yang mereka alami tidak normal (Videbeck, 2001). 

Kecemasan cenderung menghasilkan kebingungan dan distorsi persepsi, tidak 

hanya pada ruang dan waktu tetapi pada orang dan arti peristiwa. Distorsi tersebut 

dapat menggangu belajar dengan menurunkan kemampuan memusatkan 

perhatian, menurunkan daya ingat, dan mengganggu kemampuan untuk 

menghubungkan satu hal dengan hal lain yaitu, untuk membuat asosiasi (Kaplan 

& Sadock, 1997).  

   Maka dari penjelasan diatas peneliti mengambil judul Hubungan Antara 

Konsep Diri dan kecemasan menghadapi Ujian Nasional (UN) Pada Siswa SMP. 

 

B. Rumusan Masalah 

   Permasalahan penelitian ini adalah apakah ada hubungan Antara Konsep 

Diri dan kecemasan menghadapi Ujian Nasional (UN) Pada Siswa? 

 

C. Tujuan Penelitian ini adalah 

   Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

konsep diri dan kecemasan fisik dan mental menghadapi Ujian Nasional (UN) 

Pada Siswa.  

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

 1. Secara teoritis  

    Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu 

psikologi dalam pengembangan dan dapat memberikan pengetahuan tentang 

konsep diri dan kecemasan siswa. 

 2. Secara praktis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pihak yang 

berkepentingan seperti sekolah, siswa dan orang tua. 


