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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada umumnya adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara (Departemen Pendidikan Nasional. 

2010, h.3). Pendidikan juga merupakan hal yang penting karena 

bertujuan untuk mengembangkan 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 (Departemen 

Pendidikan Nasional. 2010, h.7). Selain itu tujuan pendidikan menurut 

Notoatmodjo (2003, h.68) adalah untuk menanamkan pengetahuan 

pengertian, pendapat dan konsep-konsep, mengubah sikap dan persepsi, 

serta menanamkan tingkah laku/ kebiasaan yang baru.  

Tolak ukur keberhasilan pendidikan dilakukan dengan beberapa 

tes, tes sendiri dibagi menjadi beberapa macam, antara lain adalah 

ulangan harian, mid semester, ujian akhir sekolah, dan salah satunya 

ujian Nasional. Tilaar (2006, h.109-110) berpendapat Ujian Nasional 

merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengevaluasi 
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tingkat pendidikan yang ada secara nasional dengan menetapkan 

standarisasi nasional pendidikan.  

Tahun 2015 menjadi tahun pertama bagi pemerintah untuk 

menerapkan Ujian Nasional Berbasis Komputer atau yang disingkat 

UNBK di Indonesia. UNBK adalah sistem pelaksanaan Ujian Nasional 

dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannnya. Pada tahun 

2015 sebanyak 556 sekolah di Indonesia menggunakan UNBK dan  

akan terus digunakan termasuk Ujian Nasional tahun 2016.  

Harapannya Ujian Nasional dilakukan dengan jujur, lancar, 

tanggung jawab, dan menghasilkan kelulusan pada semua siswa, akan 

tetapi pada faktanya banyak juga kegagalan dalam Ujian Nasional. Ada 

beberapa upaya yang dilakukan siswa dalam menghadapi Ujian 

Nasional, antara lain dengan menambah waktu belajarnya dengan 

mengikuti bimbingan belajar, seperti Ganesha Operation, Neutron, 

SSC, dan beberapa bimbingan belajar lain, selain bimbingan belajar ada 

pula yang mengikuti les privat, dengan memanggil guru atau 

pembimbing yang ahli dalam pelajaran yang diujikan pada Ujian 

Nasional. Ada juga siswa yang mengambil jalur pintas dengan cara 

yang seharusnya tidak dilakukan, yaitu dengan membeli kunci jawaban 

soal-soal Ujian Nasional, meskipun saat ini sudah banyak sekolah yang 

menggunakan sistem UNBK atau menggunakan komputer dalam 

pengerjaan soal UN sehingga dalam mendapatkan kunci jawaban soal-

soal UN akan lebih sulit.  

Sebagaimana yang diberitakan Sumantri (2015, h.1) Kendati 

Ujian Nasional (UN) tahun ini sudah bukan menjadi penentu kelulusan 
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siswa, praktek jual beli kunci jawaban masih terjadi. Forum Serikat 

Guru Indonesia (FSGI) mendapati dua laporan terjadi praktek jual beli 

kunci pada Sabtu (11/4). "Baru kemarin, Sabtu pagi, kami terima 

laporan terjadi jual beli (kunci jawaban) di dua lokasi, yang satu total 

berjumlah 21 juta rupiah, satunya lagi 14 juta rupiah," kata Retno 

Listyarti, Sekjen FSGI dalam acara Prime Time News Metro TV, 

Minggu (12/4/2015). "Ini terjadi di luar sekolah, letaknya di Jawa 

Timur dan DKI Jakarta," tambah dia. 

Nilai jual beli yang tidak kecil ini dibayar pelajar secara urunan. 

Biaya urunan pun bervariasi, mulai dari 50 sampai 100 ribu rupiah per 

siswa. "Yang 21 juta rupiah, anak-anak (siswa) satu sekolah masing-

masing patungan 100 ribu rupiah. Yang 14 juta rupiah, patungan 50 

ribu rupiah," ungkap wanita yang juga sebagai Kepala Sekolah salah 

satu SMA Negeri di Jakarta ini. 

Permasalahan mengenai praktik jual beli kunci jawaban soal-soal 

Ujian Nasional juga terjadi pada sebuah SMA di Semarang. Melalui 

wawancara tahap awal dengan 5 siswa yang duduk dibangku kelas XII 

SMA di Semarang, diketahui bahwa siswa tersebut telah melakukan 

beberapa upaya dalam menghadapi Ujian Nasional, antara lain dengan 

belajar lebih giat, mengikuti jam tambahan di sekolah, dan mengikuti 

bimbingan belajar, meskipun demikian mereka tetap merasa jika 

persiapannya kurang dan merasa khawatir dalam menghadapi Ujian 

Nasional sehingga membuat mereka termotivasi untuk membeli kunci 

jawaban soal-soal Ujian Nasional.  
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Siswa-siswa tersebut mengatakan bahwa sudah lama mendengar 

berita tentang jual beli kunci jawaban soal-soal Ujian Nasional, 

menurut mereka hal tersebut sudah biasa dilakukan, karena sudah 

merupakan suatu kebiasaan yang turun-temurun dari kakak kelas 

mereka. Mereka juga mengakui jika akan membeli kunci jawaban soal-

soal Ujian Nasional tersebut, hal itu juga sudah diperbincangkan 

dengan siswa-siswa sekolahnya yang lain, namun hal tersebut 

dilakukan mendekati hari-hari pelaksanaan Ujian Nasional.  

Para siswa juga mengutarakan alasannya termotivasi untuk 

membeli kunci jawaban soal-soal Ujian Nasional, mereka mengatakan 

bahwa mereka takut jika tidak lulus dalam Ujian Nasional, takut soal-

soalnya sulit untuk dikerjakan, takut hasilnya tidak memuaskan, takut 

dimarahi oleh orang tuanya, dan takut tidak dapat meneruskan ke 

jenjang perguruan tinggi. Para siswa mengatakan jika dirinya merasa 

khawatir dalam menghadapi Ujian Nasional, terlebih ketika sudah 

membahas mengenai waktu Ujian Nasional yang sebentar lagi akan 

berlangsung. Mereka merasakan detak jantungnya lebih cepat (deg-deg 

an), sulit tidur, kehilangan nafsu makan, terkadang sulit berkonsentrasi 

saat belajar, dan merasa tidak tenang. Melihat permasalahan diatas 

dapat dilihat adanya motivasi membeli kunci jawaban soal-soal Ujian 

Nasional. Hal ini dikarenakan kecemasan yang dialami oleh siswa yang 

akan menghadapi Ujian Nasional. 

Pada penelitian ini akan difokuskan pada motivasi membeli 

kunci jawaban soal-soal Ujian Nasional. Motivasi berasal dari kata 

motif yang dapat diartikan sebagai tenaga penggerak yang 
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memengaruhi kesiapan untuk memulai melakukan rangkaian kegiatan 

dalam suatu perilaku Beck, dalam Uno (2011, h.63). 

Purwanto (2010, h.71) mengatakan motivasi adalah 

“pendorongan” suatu usaha yang disadari untuk memengaruhi tingkah 

laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak melakukan 

sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut Vroom 

(dalam Purwanto, 2010, h.72) mengatakan motivasi mengacu kepada 

suatu proses memengaruhi pilihan-pilihan individu terhadap bermacam-

macam bentuk kegiatan yang dikehendaki. 

Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan seseorang 

untuk bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri seseorang yang 

menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan diringan 

dalam dirinya. Oleh karena itu, perbuatan seseorang yang didasarkan 

atas motivasi tertentu mengandung tema sesuai dengan motivasi yang 

mendasarinya (Uno, 2011, h.1). 

Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan 

sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan 

individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak dapat diamati 

secara langsung, tetapi dapat diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, 

berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkitan tenaga munculnya 

suatu tingkah laku tertentu. Motif dibedakan menjadi tiga macam, yaitu 

(1) motif biogenetis, yaitu motif-motif yang berasal dari kebutuhan-

kebutuhan organism demi kelanjutan hidupnya, misalnya lapar, haus, 

kebutuhan akan kegiatan dan istirahat, mengambil napas, seksualitas, 

dan sebagainya, (2) motif sosiogenetis, yaitu motif-motif yang 
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berkembang berasal dari lingkungan kebudayaan tempat orang tersebut 

berada. Motif ini dipengaruhi lingkungan kebudayaannya, seperti 

keinginan mendengarkan musik, makan pecel, makan cokelat dan lain-

lain, (3) motif teologis, dalam motif ini manusia adalah sebagai makhluk 

yang berketuhanan, sehingga ada interaksi antara manusia dengan 

Tuhan-nya, seperti memiliki kebutuhan untuk beribadah, keinginan 

untuk mengabdi kepada Tuhan-nya untuk merealisasikan norma-norma 

sesuai agamanya (Uno, 2011, h.3). 

Berkaitan dengan pengertian motivasi, beberapa psikolog 

menyebut motivasi sebagai konstruk hipotesis yang digunakan untuk 

menjelaskan keinginan, arah, intensitas, dan keajegan perilaku yang 

diarahkan oleh tujuan. Dalam motivasi tercakup konsep-konsep seperti 

kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan berafiliasi, kebiasaan, dan 

keingintahuan seseorang terhadap sesuatu. Penggolongan lain yang 

didasarkan atas terbentuknya motif, terdapat dua golongan, yaitu motif 

bawaan dan motif yang dipelajari. Motif bawaan sudah ada sejak 

dilahirkan dan tidak perlu dipelajari, misalnya makan, minum, dan 

seksual. Motif yang dipelajari contohnya motif yang timbul karena 

kedudukan atau jabatan (Uno, 2011, h.3-4). 

Motif berdasarkan sumber yang menimbulkannya adalah motif 

intrinsik dan ekstrinsik. Motif intrinsik, timbulnya tidak memerlukan 

rangsangan dari luar karena memang telah ada dalam diri individu. 

Motif ekstrinsik timbul karena adanya rangsangan dari luar individu, 

misalnya minat terhadap bidang pendidikan karena melihat dari nilai 

manfaatnya (Uno, 2011, h.4). 
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Banyak teori motivasi yang didasarkan dari asas kebutuhan 

(need). Terdapat berbagai kebutuhan pada diri individu, sebagaimana 

yang dikemukakan dalam hirarki kebutuhan dari Maslow (dalam 

Handoko, 2012, h.20-21). Maslow membedakan motif manusia 

berdasarkan taraf kebutuhannya, mulai dari kebutuhan biologis yang 

dibawa sejak lahir sampai dengan kebutuhan psikologis yang kompleks. 

Menurut Maslow, suatu motif akan menguasai tingkah laku seseorang 

bila motif yang berada di bawahnya terpenuhi. Tingkah laku manusia 

dikuasai mula-mula oleh motif yang paling rendah, yaitu motif fisiologis 

seperti misalnya motif lapar, haus, seks dan seterusnya. Baru setelah 

motif-motif tersebut terpenuhi (kebutuhannya), motif di atasnya mulai 

menguasai, begitu seterusnya sampai dengan motif yang paling tinggi, 

yaitu motif aktualisasi diri. 

Teori motivasi sampai saat ini boleh dikatakan dipegang oleh 

teori kesesimbangan. Teori ini sangat populer dan sangat erat 

hubungannya dengan teori dorongan. Bila digali lebih jauh lagi, maka 

teori keseimbangan ini menghasilkan dua bentuk tingkah laku atau 

dorongan, yaitu dorongan atau tingkah laku mendekat untuk mencari 

keseimbangan, dan dorongan atau tingkah laku menjauh untuk 

menghindari terjadinya keadaan tidak seimbang (Handoko, 2012, h.21). 

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi siswa dalam 

motivasi membeli kunci jawaban soal-soal Ujian Nasional, faktor-

faktor yang memengaruhi antara lain, menurut Uno (2011, h.30) adalah 

kehendak atau keinginan untuk berhasil dan ketakutan akan kegagalan, 

sedangkan menurut Yanti, dkk., (2013, h.283) mengatakan bahwa 
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motivasi belajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, kecemasan 

merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi motivasi belajar 

seseorang. Salah satu faktor yang akan diteliti dan menjadi variabel 

bebas adalah kecemasan, lebih spesifiknya adalah kecemasan 

menghadapi Ujian Nasional.  

Kecemasan menurut Barlow, dkk., (dalam Durand dan Barlow, 

2006, h.159) adalah keadaan suasana hati yang berorientasi pada masa 

yang akan datang, yang ditandai oleh adanya kekhawatiran karena tidak 

dapat memprediksi atau mengontrol kejadian yang akan datang.  

Alasan peneliti memilih kecemasan sebagai variabel bebas 

adalah sebagaimana telah dituliskan di atas, pada wawancara yang telah 

dilakukan, diketahui bahwa siswa dalam motivasinya membeli kunci 

jawaban soal-soal Ujian Nasional dikarenakan mengalami kecemasan, 

dimana dirinya mengalami ketakutan jika tidak dapat mengerjakan soal 

Ujian, takut jika gagal dalam menjalankan Ujian Nasional, dan takut 

jika hasil yang diharapkan tidak sesuai dengan yang diharapkan dirinya 

dan orang tuanya, sehingga menyebabkan siswa merasa cemas dalam 

menjalankan Ujian Nasioal. Kecemasan yang dialami siswa tersebut 

ditunjukkan dengan adanya beberapa gejala, antara lain merasa jantung 

berdegub lebih cepat, sulit tidur, sulit berkonsentrasi, tidak selera 

makan, dan merasa tidak tenang,  

Mengacu pada uraian di atas maka dapat diketahui bahwa 

kecemasan memengaruhi motivasi. Hal ini dapat dikatakan pula bahwa 

ada hubungan antara kecemasan dengan motivasi membeli kunci 

jawaban soal-soal Ujian Nasional, hal ini diperkuat oleh penelitian yang 
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dilakukan oleh Safri, dkk (2011, h.163) yang meneliti kedua variabel 

tersebut dengan hasil terdapat hubungan yang signifikan antara kedua 

variabel tersebut, namun penelitian mengenai hubungan antara 

kecemasan dengan motivasi telah dilakukan juga oleh Yanti, dkk (2013, 

h.287) yang meneliti Hubungan antara Kecemasan dalam Belajar 

dengan Motivasi Belajar Siswa dengan hasil bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara 2 variabel tersebut.  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka muncul 

pertanyaan pada peneliti “apakah ada hubungan antara kecemasan 

menghadapi Ujian Nasional dengan motivasi membeli Kunci jawaban 

soal-soal Ujian Nasional ? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang ada diatas, tujuan peneliti 

melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara kecemasan menghadapi Ujian Nasional dengan 

motivasi membeli kunci jawaban soal-soal Ujian Nasional pada siswa 

SMA. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Teoretis  
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

terhadap pengembangan Psikologi, khususnya Psikologi 

Pendidikan. 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

dapat menjadi rujukan untuk usaha mengendalikan motivasi 

membeli kunci jawaban soal-soal Ujian Nasional dalam kaitannya 

dengan kecemasan menghadapi Ujian Nasional baik bagi 

masyarakat maupun pihak sekolah yang akan menghadapi Ujian 

Nasional.  

  


