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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan manusia erat kaitannya dengan dunia pendidikan, mulai dari 

pendidikan formal seperti sekolah atapun informal layaknya kursus-kursus 

keterampilan. Bila menilik pendidikan siswa yang ada di Indonesia ada 

beberapa strata antara lain strata sekolah dasar atau SD, sekolah menengah 

pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah 

kejuruan atau SMK, MTs atau sederajat.  Pendidikan sendiri tidak terlepas dari 

proses belajar dan mengajar yang di dalamnya terdapat peran sebagai pengajar 

atau guru serta siswa. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, siswa memiliki arti individu 

atau orang, atau anak yang sedang berguru, belajar, bersekolah. Sementara 

menurut pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 tahun 2003 yang berkaitan dengan sistem 

pendidikan nasional, siswa dapat diartikan sebagai anggota masyarakat yang 

berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pendidikan dengan jalur 

dan jenjang serta jenis pendidikan tertentu.  

Siswa SMA umumnya memiliki usia yang berada pada masa remaja hal 

ini sejalan dengan Papalia dan Olds (dalam Jahja, 2011, h. 220) yang 

mengemukakan bahwa, masa remaja adalah masa peralihan antara masa anak-

anak menuju ke masa dewasa yang berada antara rentang 12 tahun hingga 20 

tahun. Hal ini juga ditegaskan Santrock (2007, h.20) bahwa remaja adalah masa 

perkembangan manusia yang merupakan masa transisi dari kanak-kanak 

menuju masa dewasa di dalamnya mencakup perubahan-perubahan mulai dari 

biologis, kognitif atau cara berfikir, dan juga sosial-emosi. Eccles dan Midgely 

(dalam Santrock, 2007, h.16) menambahkan perubahan-perubahan besar yang 
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terjadi tersebut ditambah dengan perubahan jenjang dalam bidang pendidikan 

dapat menimbulkan kecemasan-kecemasan. 

Di samping itu padatnya jadwal pelajaran, tugas harian, ekstrakurikuler 

bahkan ulangan atau ujian seakan menambah beban bagi siswa dan sering sekali 

menimbulkan kecemasan-kecemasan. Kecemasan atau ansietas itu sendiri 

adalah salah satu bentuk emosi yang erat kaitannya dengan rasa terancam oleh 

sesuatu, dan biasanya memiliki objek ancaman yang kurang jelas atau bahkan 

tidak jelas. Sudrajat (dalam Agustiar & Asmi, 2010) menjelaskan bahwa 

kecemasan dalam porsi yang wajar dapat dianggap memiliki nilai positif bagi 

individu sebagai motivasi, namun dalam porsi yang tinggi dan bersifat negatif 

dapat menimbulkan kerugian serta mengganggu keadaan fisik ataupun psikis 

individu yang bersangkutan.  

Menurut Kaplan dan Sadock (dalam Fausiah & Widury, 2006) 

kecemasan mampu menghadirkan perasaan tidak menyenangkan dan dengan 

perasaan seperti ini umumnya menimbulkan beragam gejala fisiologis antara 

lain tubuh gemetar, berkeringat, detak jantung meningkat, serta lain sebagainya. 

Bukan hanya itu, kecemasan juga menghadirkan gejala-gejala kognitif antara 

lain distorsi persepsi, daya ingat yang menurun, konsentrasi menurun, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan wawancara dengan guru bimbingan konseling pada tanggal 

16 Januari 2018 pukul 11.30 WIB di SMA Sint Louis Semarang salah satu 

kecemasan yang dialami siswa adalah saat menjelang ulangan atau ujian dengan 

rentang waktu satu minggu sebelum ujian atau ulangan berlangsung. Bukan 

hanya menjelang ujian nasional namun juga pada saat menjelang ulangan 

tengah semester maupun ulangan kenaikan kelas, yang pada tahun ini akan 

dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 Mei 2018 terutama dari kelas MIPA 

dan rata-rata terjadi pada siswa perempuan. Hal tersebut diperkuat juga dengan 
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wawancara beberapa siswa pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 14.30 di SMA 

Sint Louis Semarang yang menyatakan kecemasan terjadi terutama pada mata 

pelajaran hitungan antara lain matematika, fisika, kimia dan sebagian besar 

yang mengalaminya adalah siswa perempuan. Muncul beberapa gejala-gejala 

kecemasan yang dialami siswa antara lain berkeringat dingin, gemetar, bingung, 

panik, tegang, jantung berdegup kencang, hingga kesulitan konsentrasi. Bukan 

hanya itu saja, namun juga muncul ketakutan-ketakutan yang terjadi pada diri 

siswa, antara lain ketakutan bila lupa dengan apa yang telah dipelajari terutama 

rumus, khawatir bila mendapatkan guru pengawas yang menakutkan, hingga 

khawatir tidak bisa mengerjakan soal ulangan dan waktu yang tidak mencukupi. 

Menurut siswa hal ini sangat mengganggu karena mempengaruhi proses 

pengerjaan soal-soal ulangan dan juga mempengaruhi hasil yang siswa 

dapatkan.  

Melihat hal tersebut diperlukan perlakuan khusus untuk mengurangi 

kecemasan yang dirasakan oleh siswa. Kecemasan atau ansietas sendiri dapat 

diatasi dengan terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Terapi 

farmakologi menggunakan obat-obatan untuk menurunkan kadar kecemasan 

seseorang namun akan memberikan efek ketergantungan atau bersifat adiktif, 

sementara terapi non farmakologi meliputi terapi humor, terapi kognitif, 

relaksasi (Hastuti & Arumsari, 2015). 

Relaksasi itu sendiri adalah suatu teknik dan treatment psikologis yang 

bertujuan untuk mengurangi ketegangan-ketegangan, kecemasan, serta stres 

bagi seseorang dengan cara meregangkan seluruh tubuh agar mencapai kondisi 

mental yang sehat. Ada beragam jenis relaksasi antara lain relaksasi yang 

menekankan pada relaksasi fisik dan relaksasi yang menekankan pada kondisi 

mental/psikis. Relaksasi yang menekankan pada relaksasi fisik antara lain 

relaksasi otot progresif, latihan pernafasan, dan yoga; sementara relaksasi yang 
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menekankan pada kondisi mental atau psikis meliputi autogenic suggestion, 

relaxating self talk, meditasi, dan guided imagery therapy (Sulistyarini, 2013).  

Guided imagery therapy adalah salah satu metode relaksasi yang 

berpedoman pada proses mengkhayal atau membayangkan tempat dan kejadian 

atau peristiwa dengan perasaan nyaman serta membahagiakan melalui 

pendengaran, penglihatan, gerak yang bermanfaat untuk mengatasi stres, 

kecemasan dan nyeri (Novarenta, 2013). Guided imagery therapy mengacu 

pada beragam teknik, seperti visualisasi sederhana dan sugesti imajinasi 

terbimbing, kiasan, melalui cerita, eksplorasi fantasi dan permainan, interpretasi 

mimpi, menggambar, imajinasi aktif dimana elemen bawah sadar diundang 

kembali untuk muncul sehingga dapat berkomunikasi dengan pikiran sadar 

(Prabu & Subhash, 2015). Selain melibatkan kelima panca indera manusia, 

guided imagery therapy juga melibatkan beberapa teknik relaksasi lain seperti 

mengatur pola nafas, mengarahkan individu pada proses imajinasi tertentu 

dengan menggunakan musik sebagai salah satu bagiannya. Beberapa alasan 

inilah yang menjadikan guided imagery therapy menjadi salah satu teknik yang 

cukup efektif untuk mengatasi kecemasan bagi individu (Yani & Kurniawati, 

2017). 

Pada penelitian Aprianto, Kristiyawati, dan Purnomo (2013) didapatkan 

hasil relaksasi nafas dalam dan imajinasi terbimbing memiliki keefektifan 

terhadap penurunan kecemasan pada pasien pre operasi di RSUD RA Kartini 

Jepara. Selain itu hasil penelitian dari Deswita, Asterina, dan Hikmah (2014) 

tentang disimpulkan terdapat perbedaan signifikan, perihal durasi tidur anak 

sebelum diberikan perlakuan relaksasi imajinasi terbimbing (guided imagery) 

adalah 6-7 jam sementara setelah mendapat perlakuan meningkat menjadi 8-9 

jam.  
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Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memandang perlu 

untuk dilakukan penelitian untuk menggali sejauh mana pengaruh guided 

imagery therapy terhadap kecemasan menjelang ulangan kenaikan kelas siswi 

SMA Sint Louis Semarang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh guided imagery 

therapy terhadap kecemasan menjelang ulangan kenaikan kelas siswi SMA. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pengetahuan bagi bidang psikologi terutama kesehatan mental tentang 

pengaruh guided imagery therapy terhadap kecemasan menjelang ulangan 

kenaikan kelas siswi SMA. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta 

referensi atau rujukan bagi terapis atau guru untuk menerapkan guided 

imagery therapy terhadap upaya menanggulangi kecemasan menjelang 

ulangan kenaikan kelas siswi SMA. 

  




