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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perasaan cemas tampaknya sudah menjadi bagian dari kehidupan. Hal ini 

dapat dialami hampir setiap orang pada waktu tertentu dalam kehidupannya. 

Orang yang cemas tidak lepas dari keadaan mental yang tidak menyenangkan. 

Kecemasan akan timbul jika individu tidak mampu menghadapi suatu keadaan 

stres, di mana stres dapat mengancam perasaan dan kemampuan hidupnya 

(Maramis, 2005). Stres yang dialami individu dapat menimbulkan kecemasan 

karena berkaitan erat dengan pola hidup, maka kecemasan dikatakan sebagai 

manifestasi langsung dari stres kehidupan. Stres dan kecemasan ini menjadi 

perhatian utama ketika telah mempengaruhi fungsi normal seseorang dalam 

kehidupannya sehari-hari (Wibisono, 2003). 

Kecemasan dapat dialami oleh setiap orang, tidak hanya melanda orang 

dewasa, anak-anak jaman sekarang juga tidak terlepas dari rasa cemas tersebut. 

Anak-anak dapat mengalami rasa cemas dikarenakan kegiatan sehari-harinya, 

terutama yang telah memasuki usia sekolah. Cemas saat pertama kali masuk 

sekolah, perpisahan dengan orang tua, banyaknya tugas atau beratnya beban 

dalam meningkatkan prestasi belajar anak dapat membuat anak stres hingga 

menimbulkan kecemasan. (Widyastuti, 2009) 

Dewasa ini banyak orang tua yang menginginkan anak-anaknya ikut serta 

dalam berbagai kursus seperti musik, bela diri, atau bahasa asing. David Elkind, 

psikolog Amerika, memperkenalkan sebuah istilah baru yaitu Hurried Child 
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Syndrome yang menggambarkan suatu fenomena anak yang dipercepat 

perkembangannya dan mereplika kehidupan orang dewasa yang sibuk dan sangat 

terjadwal. Salah satu cirinya adalah anak diberi berbagai aktivitas ekstrakurikuler 

setiap minggu dan kegiatan les sepulang sekolah yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan baik di bidang akademik, sosial, seni maupun 

olahraga. Aktivitas-aktivitas yang diikuti tersebut diarahkan oleh orang tua, bukan 

sekedar untuk mencari kesenangan, namun untuk pencapaian tertentu yang 

diinginkan orang tuanya (Gross, 2013). Dalam sebuah seri infographic “The 

Science of Raising Happy Kids”, dikatakan anak-anak masa kini memiliki waktu 

bermain delapan jam lebih sedikit dibandingkan dua puluh tahun lalu. Hal ini 

dikarenakan jadwal mereka yang padat dengan aktivitas ekstrakurikuler dan les 

sepulang sekolah, sehingga kehilangan sebagian waktu bermain bebasnya. 

Menurut Alvin (2007), anak-anak masa kini menghadapi apa yang seharusnya 

menjadi masalah orang dewasa lebih dini dalam kehidupannya. Tidak seperti 

anak-anak di generasi lalu yang memiliki banyak waktu untuk bermain setelah 

pulang sekolah bersama dengan teman-temannya, anak-anak sekarang sulit untuk 

mendapatkan waktu seperti itu. 

Di Indonesia penelitian mengenai tanda-tanda kecemasan anak 

berhubungan dengan aktivitas yang diikuti juga menarik perhatian peneliti. Pada 

penelitian Pranadji DK & Nurlaela (2009) menunjukkan bahwa pada siswa yang 

sibuk muncul adanya tanda-tanda seperti jantung berdebar kencang dan keras 

(46,7%), merasa sukar berkonsentrasi pada saat melakukan kegiatan (43,3%) dan 

merasa sangat lemas/lesu/tidak memiliki tenaga (43,3%) dibandingkan dengan 

siswa yang tidak sibuk dilihat dari alokasi waktu dan jumlah aktivitas di luar 
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sekolah yang diikuti. Pada penelitian Al Jannah (2016) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara kegiatan ekstrakurikuler dengan tingkat stres pada siswi 

di Madrasah „Aliyah Mu‟allimaat Muhammadiyah Yogyakarta. 

Berdasarkan fenomena tersebut, dengan ditambah data-data yang 

mendukung, maka peneliti merasa pentingnya penelitian yang mempelajari 

tingkat kecemasan yang dialami anak usia sekolah dasar berdasarkan tingkat 

aktivitas ekstrakurikuler yang diikutinya. Dengan demikian, dapat dibuktikan 

bagaimana hubungan peningkatan aktivitas tambahan di luar sekolah terhadap 

tingkat kecemasan anak usia sekolah dasar. 

 

1.2       Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan tingkat aktivitas ekstrakurikuler terhadap tingkat 

kecemasan anak usia sekolah dasar? 

 

1.3       Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat aktivitas ekstrakurikuler 

terhadap tingkat kecemasan anak usia sekolah dasar 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui tingkat kecemasan anak usia sekolah dasar 

2. Untuk mengetahui tingkat aktivitas ekstrakurikuler anak usia 

sekolah dasar 

3. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan antar kelompok 

aktivitas ekstrakurikuler 
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4. Untuk mengetahui jenis kegiatan terbanyak yang diikuti anak 

usia sekolah dasar 

 

1.4        Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan masukan atau sumber informasi yang berguna bagi 

penelitian selanjutnya mengenai hubungan aktivitas ekstrakurikuler 

terhadap tingkat kecemasan anak usia sekolah dasar 

1.4.2 Manfaat Aplikatif 

Sebagai bahan masukan kepada orang tua untuk memperhatikan  

tingkat aktivitas ekstrakurikuler anak usia sekolah dasar sehingga 

terbebas dari kecemasan 


