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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan salah cara untuk meningkatkan taraf hidup dan 

kesejahteraan suatu bangsa, melalui pendidikan maka secara tidak langsung 

harkat dan martabat suatu bangsa dapat semakin ditingkatkan, hal ini dapat 

dilihat dari contoh negara-negara maju didunia ini yang sangat mementingkan 

pendidikan warganya. Selain itu peranan pendidikan yaitu salah satu upaya 

pembangunan dalam memberantas kebodohan dan diharapkan mampu 

memberantas kemiskinan yang terjadi serta dapat meningkatkan kesejahteraan 

yang berkelanjutan bagi masyarakatnya, terlebih masyarakat di pedesaan yang 

tingkat kesejahteraan hidupnya cukup rendah dibandingkan masyarakat disekitar 

perkotaan 

Di Indonesia sendiri pendidikan juga telah diatur oleh pemerintah hal ini 

telah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 sampai dengan 5.  

Pendidikan memiliki banyak fungsi dan tujuan, salah satunya menurut Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 “Pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.” 

Selain itu tujuan pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional 

menetapkan visi Terselenggaranya Layanan Prima Pendidikan Nasional untuk 

Membentuk Insan Indonesia Cerdas Komprehensif. Insan Indonesia cerdas 

komprehensif adalah insan yang cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas 

sosial, cerdas intelektual dan cerdas kinestetis. 

Salah satu wujud dari adanya pendidikan yaitu adanya proses evaluasi 

dalam pembelajaran. evaluasi pembelajaran adalah suatu proses atau kegiatan 

yang sistematis, berkelanjutan, dan menyeluruh dalam rangka pengendalian, 
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penjaminan, dan penetapan kualitas (nilai dan arti) pembelajaran terhadap 

berbagai komponen pembelajaran, berdasarkan pertimbangan dan kriteria 

tertentu, sebagai bentuk pertanggungjawaban guru dalam melaksanakan 

pembelajaran. Dalam penelitian ini proses yang akan diteliti terletak pada sistem 

evaluasi pembelajaran untuk menentukan kelulusan siswa SMA yang biasa 

disebut dengan ujian nasional. Ujian nasional itu sendiri merupakan Ujian 

Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian 

kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah dan Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan 

secara nasionalpada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran 

ilmu pengetahuan dan teknologi. (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 75 Pasal 1 & 2 Tahun 2009). 

Sampai saat ini ujian nasional masih dianggap sesuatu yang sangat 

menakutkan karena di ujian nasional itu sendiri merupakan proses evaluasi yang 

menentukan kelulusan siswa. Ujian nasional yang sangat mempengaruhi 

ketegangan dan kecemasan baik dari siswa itu sendiri maupun dari guru dan wali 

murid. Ketegangan dan kecemasan itu sendiri muncul dari beberapa faktor yang 

diperoleh dari hasil interview dengan guru bimbingan konseling di SMAN 

Kalisat, yang pertama ujian nasional sebagai penentu kelulusan siswa, kemudian 

nilai standart kelulussan yang semakin meningkat, tingkat kesulitan soal ujian 

yang semakin tinggi, takut mendapatkan penjaga ujian nasional yang ketat 

sehingga membuat siswa resah serta hasil try out yang tidak memuaskan karena 

tidak lulus 100%. 

Kecemasan  dapat dibagi menjadi dua yaitu kecemasan positif dan 

negatif, kecemasan positif dapat membawa manfaat seperti meningkatkan 

motivasi belajar namun sebaliknya apabila kecemasan yang ada lebih bersifat 

negatif maka akan membuat siswa tersebut menjadi stress dan malas belajar. 

Kecemasan merupakan suatu hal normal yang dialami oleh manusia 

setiap manusia pasti pernah merasakan kecemasan. Perasaan cemas juga 

menghinggapi para siswa yang akan menghadapi ujian nasional, perasaaan 

cemas yang muncul akibat dari rasa ketakutan akan ketidak lulusan jika tidak 

dapat mengerjakan soal ujian nasional dengan benar. Kecemasaan yang mereka 
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rasakan adalah suatu bentuk reaksi terhadap keatakutan akan sesuatu yang akan 

mereka hadapi. 

Berikut adalah contoh kecemasan yang dialami siswa SMA saat akan 

menghadapi ujian nasional. 

Sejumlah pelajar di Temanggung, Jawa Tengah, pingsan saat mengikuti 

doa bersama jelang ujian nasional (UN). Bahkan sejumlah siswa terpaksa 

mendapatkan perawatan medis karena kondisinya lemah, Selasa (10/4). 

Doa bersama ini digelar oleh persatuan guru agama agar semangat dan 

mental siswa bertambah dalam menghadapi UN. Rini Setrowati, salah 

satu siswi kelas III SMAN 1 Parakan, harus digotong temannya keluar 

ruangan. Ia pingsan karena kondisinya lemah. Rini langsung dibawa ke 

rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. 

Peristiwa serupa juga dialami sejumlah pelajar lain saat mengikuti doa 

bersama. Ribuan siswa SMA, SMK se-Kabupaten Temanggung ini larut 

dalam doa dan zikir bersama. 

Selain menggelar doa bersama, dalam menghadapi UN pihak sekolah 

juga menambah jam pelajaran bagi siswa. UN tingkat SMA dan SMK di 

Kabupaten Temanggung akan dilaksankan pada tanggal 16 hingga 19 

April 2012 mendatang. Ujian diikuti oleh 277 pelajar SMK dan 2.112 

pelajar SMA. ( Metrotvnews.com) 

 

Kecemasan menghadapi ujian nasional juga dipengaruhi oleh kontroversi 

akan pelaksanan ujian nasional itu sendiri, beberapa kontroversi ujian nasional, 

biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan ujian nasional sangat besar, dalam ilmu 

kependidikan, kemampuan peserta didik mencakup tiga aspek, yakni 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotorik), dan sikap (afektif). Tapi 

yang dinilai dalam UN hanya satu aspek kemampuan, yaitu kognitif, sedangkan 

kedua aspek lain tidak diujikan sebagai penentu kelulusan, serta kecemasan 

psikologis yang dihadapi oleh siswa dan standart nilai yang tinggi dan disama 

ratakan namun kualitas pendidikan yang berbeda-beda di setiap daerah. 

Kecemasan menghadapi ujian nasional itulah yang menarik untuk diteliti. 

Peneliti ingin mengetahui walaupun kecemasan merupakan sesuatu yang normal 

namun peneliti ingin mengetahui seberapa tinggi tingkat kecemasan  yang 

dialami oleh siswa apakah kecemasan tingkat rendah  atau kecemasan yang 

tinggi, karena meskipun ujian nasional merupakan agenda rutin yang 

dilaksanakan oleh sekolah tiap tahun dan selalu ada proses tambahan 
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pembekalan materi, mental dan spritual namun kecemasan itu tetap di rasakan 

oleh para siswa.  

Selain itu penelitian ini juga dapat diharapkan dapat bermanfaat bagi 

para siswa, orang tua maupun guru karena dengan dapat mengetahui tingkat 

kecemasan siswa maka akan lebih mudah menangani kecemasan yang akan 

dihadapi para siswa sehingga para siswa dapat fokus menghadapi ujian nasional 

dan memperoleh hasil yang diinginkan yaiutu lulus dengan nilai yang terbaik. 

Maka atas dasar pemikiran di atas peneliti mendapatkan ide penulisan 

skripsi dengan judul “Tingkat Kecemasan Siswa Menjelang Ujian Nasional Di 

SMA Negeri Kalisat” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan 

masalahnya adalah bagaimana tingkat kecemasan  siswa SMAN Kalisat 

menjelang ujian nasional ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian diatas adalah untuk mengetahui tingkat kecemasan 

yang dialami oleh siswa SMAN Kalisat menjelang ujian nasional 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan para siswa, 

guru dan wali murid supaya dapat mengatasi kecemasan yang dialami 

menjelang ujian nasional, supaya dapat mempersiapkan diri sebaik 

mungkin menjelang ujian nasional untuk memperoleh target yang di 

inginkan. 

2. Menjadi tambahan ilmu pengetahuan dibidang ilmu psikologi dan 

pendidikan mengenai kecemasan yang dialami siswa dalam menghadapi 

ujian nasional 

 


