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ABSTRAK 

Wasilatur Rofiqoh (19200010034): Problematika Kecemasan Belajar Siswa Di Ranah 
Sekolah: Terciptanya Ion Positif Pada Diri Siswa Melalui Bimbingan Konseling. Tesis, 
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Psikologi Pendidikan 
Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

Dalam perkembangan pendidikan, setiap siswa diharapkan bisa memiliki 
perkembangan belajar yang baik dan mampu meningkatkan prestasi akademik. Akan 
tetapi, adanya hambatan sulit berinteraksi dengan orang lain, takut dipermalukan di 
depan kelas, tidak bisa menghadapi tantangan dan ujian, permasalahan orang tua, serta 
keterbatasan ekonomi, membuat munculnya gangguan kecemasan belajar berupa takut, 
cemas, malu, tegang, gelisah, bahkan depresi. Hal ini perlu segera diatasi dan 
membutuhkan penanganan sebagai pencegahan implikasi terhadap perkembangan 
gangguan kecemasan yang lebih serius. Oleh sebab itu perlu diadakan bimbingan 
konseling supaya problematika gangguan kecemasan siswa bisa teratasi dan ion positif 
pada diri siswa bisa muncul melalui bimbingan konseling sehingga prestasi belajar siswa 
meningkat. 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan problematika gangguan kecemasan, 
dan upaya penanganan yang dilakukan bimbingan konseling dalam mengatasi 
problematika kecemasan siswa agar terwujud ion positif pada siswa melalui bimbingan 
konseling. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, serta pengumpulan 
data berupa dokumentasi dan wawancara. 

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, problematika gangguan kecemasan siswa 
yaitu rasa takut, gelisah, cemas, tegang, hingga ada siswa yang mengalami insomnia. 
Penyebabnya antara lain adalah prilaku guru kurang bersahabat, tidak ramah, terlalu 
tegas, kurang berkompeten, ketatnya peraturan kedisiplinan di sekolah, broken home 
dan kurang perhatian, keterbatasan ekonomi, tidak tinggal dengan orang tua, serta 
terganggu nya fasilitas teknologi informasi, sarana dan prasarana kurang memadai, 
tidak adanya alat pendukung sociometry dan AUM, serta adanya keterbatasan guru BK. 
Kedua, upaya yang dilakukan guru BK sebagai pencegahan dalam rangka mengurangi 
kecemasan belajar supaya terciptanya ion positif pada diri siswa yaitu bekerjasama 
dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua. Melakukan bimbingan 
dengan teknik bimbingan kelompok dan perseorangan supaya bisa memunculkan ion 
positif dengan menumbuhkan kepercayaan diri siswa dengan memotivasi, memberi 
solusi, nasehat, dan saran, sehingga siswa memperoleh hasil yang memuaskan, 
permasalahan perlahan bisa terselesaikan, dan perkembangan prestasi meningkat. 
Walaupun memiliki keterbatasan guru BK, tetapi di SMKN 1 Talang Padang bisa 
menumbuhkan ion positif yang memunculkan kepercayaan diri, keceriaan yang 
memberikan ketenangan dan mempengaruhi pikiran untuk keberhasilan yang 
maksimal, serta keseimbangan dalam menjalani hidup perlahan muncul dan 
menumbuhkan keberhasilan prestasi belajar yang meningkat. Karena ada pengaruh 
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positif dari beberapa siswa tersebut yang bisa merasakan ion positif tersebut melalui 
bimbingan konseling. Sehingga bisa menumbuhkan dan memunculkan ion positif pada 
dirinya. 

Kata Kunci: Gangguan Kecemasan, Bimbingan Konseling, Siswa, Remaja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam rangka mempersiapkan diri siswa untuk menjadikan generasi yang 

berkualitas menuju human resources maka penyelenggaraan pendidikan di 

Indonesia mengadakan kegiatan dengan maksud agar dapat mengoptimalkan 

potensi siswa. Salah satu yang dilakukan yaitu dengan good education dengan 

tujuan mampu mencapai suatu peningkatan pengetahuan, kreativitas, kecakapan, 

keterampilan, serta wawasan. Sebagaimana harapan mengenai SISDIKNAS 

fungsi dan pendidikan yang tertuang dalam UU di Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

bab 2 pasal 3 yaitu mewujudkan perkembangan siswa menuju pada suatu 

peningkatan ketakwaan dan keimanan yang mempunyai akhlak Karimah yang 

sehat, bertutur kata yang baik dan kreatif.0 F

1 

Upaya siswa beradaptasi dengan lingkungan lewat penyesuaian diri 

diadakan melalui pendidikan juga penting supaya berkembang dengan matang dan 

memadai. Namun, adaptasi berupa penyesuaian diri bisa saja terjadi dengan baik 

(well- adjusted) atau justru tidak baik (mal-adjusted).1F

2 

 
1 Fitriana, dkk, “Analisis Konseling Cognitive Behavior Therapy untuk Mengatasi Social 

Anxiety Siswa,” CERDIKA: Jurnal Ilmiah Indonesia, No. 1, Vol. 4, (April 2021), 350. 
2 Nurmasyithah Syamaun, Dampak Pola Asuh Orang Tua dan Guru Terhadap Kecenderungan 

Prilaku Agresif Siswa, (Yogyakarta: Ar- Ruzz Media, 2014), 13. 
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Dijelaskan oleh Hurlock bahwa pencapaian tugas perkembangan sosial 

siswa itu penting sebagai remaja dalam pribadi dan sosialnya, misalkan 

pertemanan teman sebaya dan ketika keadaan sosial bertambah melebar. Pada 

kenyataannya interaksi sosial tidak semua berjalan lancar, banyak siswa yang tidak 

bisa beradaptasi dengan fakta yang ada sehingga terjadilah problem sosial salah 

satunya yaitu kecemasan sosial atau social anxiety. Greca dan Lopez mengatakan 

social anxiety yang muncul yaitu saat seseorang masuk pada keadaan yang belum 

pernah dialami sehingga mengakibatkan perubahan sosial dan menanamkan 

adaptasi baru dengan keadaan tersebut.2F

3 

Manusia bertindak sebagai makhluk sosial agar dalam hidup kesejahteraan 

bisa sempurna dan meningkat. Tetapi fakta sosialnya juga terkadang 

ketidakstabilan datang, terkadang berubah tanpa direncanakan. Ini terjadi akibat 

konflik manusia yang selalu berjumpa dengan kerumitan dalam hidup sehingga 

antara harapan dan kenyataan tidak seimbang, dan termasuk penyebab timbulnya 

konflik. Drajat3 F

4 mengatakan konflik yaitu benturan antara dua macam suatu 

dorongan dan tidak bisa disatukan pada waktu yang bersamaan. Penyebabnya dari 

masyarakat dan lingkungan yang tidak memiliki respon timbal balik antar sesama 

manusia yang membuat kebingungan dan kebimbangan atau yang dikenal sebagai 

konflik batin. 

 
3 Ibid. 
4 Zakiah Drajat, Kesehatan Mental, (Jakarta: CV Haji Masagung 1990), 23 
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Barlow memaparkan “Anxiety kills relatively few people, but many more 

would       welcome death as an alternative to the paralysis and suffering resulting from 

anxiety in its severe forms” individu dengan kecemasan sosial biasanya memiliki 

keterbatasan dalam kegiatan rutinitas nya, mereka ingin memakai obat-obatan dan 

sembuh dari gangguan kecemasan.4 F

5 Gangguan kecemasan ini terjadi di 

masyarakat sebagai penyakit psikologis yang tidak disadarkan kemunculan nya, 

mereka beranggapan ini adalah gangguan jiwa, tetapi orang yang mengalami 

gangguan kecemasan ini pasti tidak menjalankan kehidupan sehari- harinya dengan 

normal.5 F

6 Gangguan kecemasan yang sudah parah setiap saat terjadi akan 

menimbulkan gejala depresi sekalipun hanya beberapa yang berujung depresi.6 F

7 

Dampak dari social anxiety dipaparkan oleh Spur dan Stopa yaitu akan 

bertingkah laku dan berpikiran hal- hal bukan positif dan kurang baik, menghindar 

berbicara dan mengacungkan tangan di sekolah, dan mengalami keterasingan. 

Greca dan Lopez mengatakan ketika memasuki interaksi sosial saat remaja, 

mereka ingin merasa diterima dalam lingkungan sosialnya dan tidak mengalami 

penolakan dalam berinteraksi, karena masa remaja adalah masa- masa rawan 

terhadap kecemasan sosial. Wittchen dan Fehm juga memperjelas bahwa 

 
5 Stevanus Dewangga dan Arik Kurnianto, “Perancangan Cerita dan Karakter Animasi 

Dengan Tema Obsessive Compulsive Disorder,” jurnal DESAIN, No. 3, Vol. 4, (Mei 2017), 299. 
6Dania Eridani, dkk, “Sistem Pakar Mendiagnosis Gangguan Kecemasan Menggunakan 

Metode Forward Chaining Berbasis Android,” Edu Komputika Journal, No. 5, Vol. 1, (Juli 2018), 63. 
7Fatma Laili Khoirun Nida, “Zikir Sebagai Psikoterapi Dalam Gangguan Kecemasan Bagi 

Lansia,” KONSELING RELIGI: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, No. 1, Vol. 5, (Juni 2014), 137. 
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kemunculan masalah kecemasan sosial tingkat tinggi yang memiliki resiko yaitu 

di masa remaja.7F

8 

Pendidikan merupakan suatu bimbingan yang diberikan oleh orang dewasa 

dengan proses perkembangan untuk menjadikan siswa menjadi lebih mandiri dan 

mahir dalam melakukan tugas.8 F

9 Salah satu program terpenting dalam pendidikan 

sekolah yaitu layanan bimbingan konseling yang bertugas mencapai generasi 

pribadi siswa yang bisa membuat pembaharuan dalam pendidikan Nasional. 

Bimbingan konseling memiliki visi yang sama dengan visi tujuan pendidikan 

Nasional yang tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 3 mengenai Sistem 

Pendidikan Nasional, yang berbunyi: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensial peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab”.9F

10 

Tanggung jawab seorang pendidik di sekolah dalam membimbing siswa 

adalah memenuhi hak siswa dengan melakukan layanan bimbingan konseling bagi 

 
8Ibid. 
9 Feni, Pengembangan Pendidikan Karakter, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 13. 
10Penyusunan Tim Undang- Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS dan 

Peraturan Pemerintah RI Tahun 2013 Tentang Standr Nasional Pendidikan. 
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seluruh siswa baik siswa yang baik maupun yang sedang memiliki masalah.1 0F

11 

Arahan pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kredit dijelaskan lewat 

SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 0433/1993 dan No. 25 Tahun 1993 pasal 

1ayat 4 yaitu guru pembimbing memiliki hak dan wewenang yang penuh dalam 

pelayanan bimbingan konseling terhadap siswa.1 1F

12 

Kegiatan bimbingan tidak terjadi secara tiba- tiba ataupun dadakan, karena 

bimbingan adalah tahap yang dikerjakan secara terus menerus, terarah untuk 

mencapai suatu maksud tertentu.1 2F

13 Deni Febrianti mengatakan bimbingan 

konseling merupakan layanan positif yang tidak hanya menangani krisis keluhan 

yang dirasakan dan dialami siswa saja, akan tetapi juga melayani perkembangan 

siswa sebagai pribadi yang mempunyai pikiran sehingga perkembangan minat dan 

bakat bisa berkembang dengan baik.1 3 F

14 

Di dalam sekolah, layanan bimbingan konseling merupakan upaya supaya 

kehidupan pribadi siswa makin berkembang baik dalam ranah sosial maupun 

kegiatan belajarnya. Layanan bimbingan konseling memberikan pelayanan melalui 

bimbingan kelompok, perorangan, bahkan klasikal sesuai dengan kebutuhan siswa, 

 
11 Usnul Wardani dan Hendra Pribadi, “Upaya Guru BK dalam Menangani Prilaku Agresif 

Siswa Di SMP Negeri 2 Tarakan,” Jurnal Bimbingan dan Konseling Borneo, No. 1, Vol. 1, (2019), 
48. 

12 Abu Bakar M. Ludin, Profesionalisme Guru BK, (Bandung: Ciputrakarya, 2010), 69. 
13 Tohirin, Bimbingan dan Konseling Di Sekolah (Berbasis Integrasi), (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2014), 18. 
14 Deni Febriani, Bimbingan Konseling, (Yogyakarta: Teras, 2011), 1. 
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karena tiap siswa berbeda- beda baik kondisi, masalah, kebutuhan, potensi, serta 

bakat dan minat.1 4 F

15 

Untuk membantu siswa dalam masalah belajar perlu diadakan layanan 

bimbingan konseling supaya permasalahan dalam belajar bisa ditangani secara 

efektif, membantu siswa memecahkan kesukaran- kesukaran yang dialami terkait 

tuntutan belajar di institusi pendidikan. Layanan bimbingan belajar termasuk suatu 

bantuan dari seseorang yang terdidik dengan tidak memandang usia kepada orang 

lain supaya bisa menjalankan kegiatan di dalam hidupnya. Bimbingan belajar 

dilakukan seseorang supaya siswa bisa memecahkan suatu permasalahan- 

permasalahan dalam belajar. Dalam bimbingan belajar layanan bimbingan diadakan 

sebagai fasilitas bagi siswa supaya kebiasaan belajar yang baik dan akademik 

yang diharapkan bisa berkembang dengan lancar, pengetahuan maupun 

keterampilan bisa mencapai pada tingkat yang lebih tinggi.1 5F

16 

Penelitian yang dilaksanakan Adib memaparkan bahwa Suryaningrum 

mengatakan mengenai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Malang mengenai indikasi gangguan kecemasan, bahwa mereka yang menderita 

gangguan kecemasan sosial 22, 27%. Yang menampakkan indikasi gangguan 

kecemasan sosial sekitar 20, 85%. Dari 22, 27% yang mengalami kecemasan sosial 

 
15 H. Kamaludin, “Bimbingan dan Konseling Sekolah,” Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 

No. 4, Vol. 17, (Juli 2011), 447. 
16 Abdul Rahman, “Peranan Guru Bimbingan dan Konseling Terhadap Pelaksanaan Bimbingan 

Belajar Di SMK Negeri 1 Loksado,” Jurnal Mahasiswa Bimbingan dan Konseling AN- Nur, No. 1, Vol. 
2, (2015), 3. 
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sebagian besar memerlukan bantuan terapi. Sejumlah 21, 28% sangat besar 

mahasiswa yang mengatakan memerlukan terapi, dan 21, 28% lainnya mengatakan 

memerlukan terapi yang besar.1 6F

17 

Mutahari melakukan penelitian yang menerangkan bahwa 83% siswa 

remaja di sekolah mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, dan 61, 7% sisiwa 

remaja mempunyai kecemasan sosial yang rendah. Sehingga hubungan antara 

keduanya bersifat negatif yang memiliki koefisien korelasi 0, 502. Ini dilihat dari 

beberapa siswa yang berfikir negatif sehingga mengalami gangguan kecemasan 

yang menimbulkan rasa takut dan khawatir diantaranya yaitu saat siswa remaja 

berpapasan dengan guru maupun teman baru, ketika diberlakukan nya tata tertib 

baru, malu ketika diperintahkan untuk berbicara di depan kelas, dan sebagian siswa 

malu jika berinteraksi dengan orang lain.17 F

18 

Penelitian yang dilakukan oleh Firad menjelaskan beberapa siswa 

mempunyai rasa khawatir, resah gelisah serta takut yang berlebih saat 

melaksanakan kegiatan yang mengharuskan siswa tersebut melakukannya. Dalam 

kehidupan sehari- hari perasaan cemas inilah yang dialami siswa terutama saat 

memperoleh tugas untuk berbicara di depan umum. Tak sedikit orang gugup saat 

menghadapi ujian, mengambil suatu keputusan yang penting, karena gangguan 

kecemasan ini merupakan penyakit mental yang cukup wajib diwaspadai, bagi 

 
17Adib Asrori, “Terapi Kognitif Prilaku Untuk Mengatasi Gangguan Kecemasan Sosial”, 

Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan, No. 1, Vol. 3, (Januari 2015), 90. 
18 Hamzah Mutahari, “Hubungan Antara Kepercayaan Diri Dengan Kecemasan Sosial Pada 

Siswa,” E-Journal Bimbingan Dan Konseling, No. 3, Vol. 5, (2016), 13–23 
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penderita juga rasa takut yang konstan luar biasa bisa melumpuhkan nya 

hidupnya.18 F

19 Oleh karena itu semua orang rentan terkena gangguan kecemasan 

ketika suatu tantangan menghampirinya, merasa tertekan akan pertentangan hidup 

dan ini merupakan emosional yang dimanifestasikan sehingga berpadu saat 

frustasi dan pertentangan konflik batin datang.1 9F

20 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas salah satu masalah yang kerap 

dialami oleh orang yang mengalami gangguan kecemasan adalah rasa takut, dan 

cemas secara berlebihan sehingga tidak wajar sehingga sulit untuk berinteraksi 

dengan orang lain. 

Hal tersebut sebagaimana temuan penulis di lapangan. Dari hasil 

wawancara dengan guru BK bahwa ada siswa yang mengalami gangguan 

kecemasan. Ini terjadi ketika siswa bertugas upacara bendera, kurang percaya diri 

ketika menyampaikan pendapat di depan kelas, kurang percaya diri, malu karena 

faktor ekonomi keluarga yang rendah dan jauh dari orang tua. Kebanyakan orang 

tua kerja dan siswa tinggal dengan nenek, gelisah, takut, tegang ketika ujian, 

 
19 Firad Wijaya, “Bimbingan Konseling Islami Perspektif Bibilotheraphy Dalam Mengatasi 

Gangguan Keecemasan Siswa Di MA NW APITAIK,” Jurnal At- Tadbir STAI Darul Kamal NW 
Kembang Kerang, No. 1, Vol. 4, (2020), 33. 

20 Nina Mardiana, “Peranan Guru Bimbingan dan Konseling Dalam Upaya Mengurangi Tingkat 
Kecemasan Siswa Menghadapi Ujian Nasional,” Jurnal SOSIO- E- KONS, No. 2, Vol. 9, (Agustus 
2017), 140. 
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keterbatasan kemampuan belajar, takut berinteraksi dengan orang lain dan 

menghindari kontak mata dengan orang lain.2 0F

21 

Layanan konseling bisa dilaksanakan oleh guru BK dalam memberikan 

konseling. Tujuannya supaya siswa percaya diri saat berada di tempat umum dan 

tidak mengalami gangguan kecemasan. Maka dari itu guru BK seyogyanya sebagai 

konselor bisa mencari solusi di setiap teknik konselor nya dan mampu menguasai 

tahapan nya, sehingga permasalahan siswa bisa teratasi.2 1 F

22 

Berdasarkan beberapa teori tentang kecemasan di atas, rasa cemas muncul 

akibat siswa tidak optimis terhadap kemampuannya dalam melaksanakan tugas- 

tugas akademik yang diberikan, seperti menurunnya hasil belajar, pembelajaran 

yang dilakukan tidak terselesaikan. Sementara usaha pencegahan dan mencari 

solusi kecemasan siswa sebaiknya dimaksimalkan di sekolah oleh layanan 

bimbingan konseling. Seperti yang ditemukan, bahwa layanan bimbingan 

konseling merupakan usaha konselor yang dilakukan sebagai bimbingan untuk 

siswa yang membutuhkan (konseling) supaya masalah- masalah yang dihadapi 

bisa terselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu layanan bimbingan konseling bisa 

menjadi solusi untuk menguraikan permasalahan dalam kecemasan belajar. 

 
21 Hasil Wawancara dengan Ibu SM Sebagai Guru BK SMK 1 Talang Padang, (4 Maret 

2021), Pukul 08. 30 WIB. 
22 Akhmad Sudrajat, Proses Layanan Konseling, http://akhmadsudrajat.wordpress.com/ di 

unduh pada tanggal 5 Maret 2021, Pukul 23. 22. 

 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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Layanan bimbingan kelompok bisa dipakai sebagai dasar pokok di sekolah 

untuk pencegahan dan solusi kecemasan siswa, sehingga adanya konselor yang 

profesional kelihatannya menjadi mutlak adanya. Mempertimbangkan akibat dari 

kecemasan belajar jadi harus dilaksanakan upaya dalam mengatasi situasi tersebut, 

dalam penelitian ini peneliti memakai layanan bimbingan kelompok. 

Layanan bimbingan kelompok merupakan salah satu alternatif yang bisa 

dilakukan dalam menghadapi siswa yang mengalami gangguan kecemasan dalam 

belajarnya. Karena dalam bimbingan kelompok meningkatkan kemampuan dan 

fungsi mental supaya bisa menghadapi persoalan dengan baik. Jadi dengan layanan 

ini siswa bisa saling bersosialisasi antar teman satu dengan yang lainnya untuk 

saling bertukar pendapat, memberikan saran serta tanggapan. Sehingga perlahan 

sedikit demi sedikit siswa akan mulai terbiasa menyampaikan pendapat dan 

mencurahkan permasalahan yang dialami dan dengan harapan layanan ini bisa 

membuat kecemasan siswa dalam belajar teratasi.2 2F

23 

Melaksanakan bimbingan kelompok melewati kesulitan yang dihadapi 

sangatlah membantu. Bimbingan ini lebih memfokuskan pada observasi dan 

menyimpulkan permasalahan yang menghambat siswa, dan dalam forum 

bimbingan kelompok mereka diberi kesempatan untuk sharing menyampaikan 

pengalaman, pemikiran serta perasaan pribadi mereka. 

 
23 Namora Lumongga Lubis Hasnida, Konseling Kelompok, (Jakarta: Kencana 2016), 19-20. 
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Kecemasan yang timbul dialami siswa yaitu saat memulai pelajaran di 

sekolah, malas mengerjakan tugas di depan kelas yang diberikan dari guru, gugup 

ketika guru bertanya, berkeringat dan latah ketika berbicara di depan umum, tegang 

saat pelajaran yang tidak diminati berlangsung, jika nilai kurang bagus takut 

menjadi ejekan, serta ragu ketika menjawab soal.2 3F

24 Hal tersebut menyangkut 

kecemasan belajar siswa di SMK 1 Talang Padang sebagaimana tutur narasumber 

(guru BK) dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas, dimana karena 

gangguan kecemasan yang dialami siswa kerap kali berdampak pada kurangnya 

minat anak untuk berdiskusi dengan teman, tidak mau berbicara di depan kelas 

karena kurang percaya diri, keterbatasan kemampuan belajar, beberapa siswa 

tinggal dengan saudara tidak dengan orang tuanya sehingga pengawasan belajar 

kurang intensif, rendahnya faktor ekonomi, siswa malu berinteraksi dengan orang 

lain dan terkadang menghindari kontak mata.2 4 F

25 

Persoalan ini harus segera diatasi, jika dibiarkan saja akan mengganggu 

proses belajar dan perkembangan siswa yang membuat kegagalan Dimasa depan. 

Oleh karena itu dari pemaparan di atas, dalam tesis ini akan dibahas lebih lanjut 

mengenai upaya guru BK dalam menghadapi gangguan kecemasan belajar siswa 

di SMKN 1 Talang padang. 

 
24 Naning Eky, dkk, “Konseling Kelompok Dengan Teknik Self Control Terhadap 

Kecemasan Belajar Siswa,” Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan, No. 12, Vol. 6, (Juni 2014), 
11. 

25 Hasil Wawancara Dengan Ibu SM Guru BK SMK 1 Talang Padang Pada Tanggal 4 Maret 
2021, Pukul 08. 30 WIB. Melalui media online WhatsApp. 
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Penelitian ini penting untuk dilakukan karena masih sedikitnya 

pembahasan tentang upaya guru BK dalam menghadapi siswa yang mengalami 

gangguan kecemasan. Penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dikarenakan 

penelitian yang kerap muncul mengenai siswa yang mengalami gangguan dalam 

berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu penelitian ini akan mengkaji 

mengenai gangguan kecemasan dengan upaya yang dilakukan oleh guru BK. 

Sehingga penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman masyarakat tentang 

gangguan kecemasan yang seringkali mendapat asosiasi negatif dari lingkungan 

yang bukan hanya lingkungan sekolah bahkan lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat juga. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan kontribusi terhadap teori layanan bimbingan konseling terutama 

masalah gangguan kecemasan yang dialami siswa di sekolah saat belajar terkait 

dengan kecemasan belajar siswa dengan menerapkan upaya dalam bimbingan 

konseling semaksimal mungkin supaya kecemasan belajar siswa bisa teratasi. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diangkat dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apa saja problematika gangguan kecemasan belajar siswa di ranah sekolah 

SMKN 1 Talang Padang? 
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2. Bagaimana upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling saat menangani 

kecemasan belajar supaya terciptanya ion positif pada siswa SMKN 1 Talang 

Padang? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui problematika gangguan kecemasan belajar siswa di ranah sekolah 

SMKN 1 Talang Padang! 

2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling saat 

menangani kecemasan belajar supaya terciptanya ion positif pada siswa 

SMKN 1 Talang Padang! 

D. Manfaat Penelitian 

Menambah pengetahuan serta wawasan untuk pembaca dan juga peneliti 

mengenai ilmu psikologi khususnya psikologi mengenai gangguan kecemasan. 

E. Kajian Pustaka 

Ada dua tema utama yang peneliti peroleh dari hasil penelusuran yaitu 

gangguan kecemasan dan bimbingan konseling. 

1. Gangguan Kecemasan: Penderita, Penyebab, Permasalahan 

a. Penderita 

Penelitian oleh Hoffman dan Dibartolo mengatakan seseorang 

dengan gangguan kecemasan memiliki 3 ciri yang terlihat dari segi tingkah 

laku, fisik, serta kognitif nya. Olivarez, dkk menjelaskan pada Tahun 2008 
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Social Anxiety Association (SAS) yang menderita gangguan kecemasan 

ada 7 persentase dari jumlah penduduk dunia yang makin berkembang 

secara terus menerus hingga memasuki 13 persen dan sekitar 5, 3 juta orang 

Amerika juga mengalami gangguan tersebut. Memang ini persenan terlihat 

berjumlah kecil, namun dampaknya akan fatal karena bisa menimbulkan 

bunuh diri. Hofman dan Dibartolo pun mendapatkan temuan sebesar 61 

persen remaja mengalami gangguan kecemasan tingkat tinggi. dari data ini 

terlihat bahwa siswa remaja sangat rawan mengalami social anxiety.2 5F

26 

Hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Aminah dengan judul 

penelitian “Pengaruh Kecemasan Terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas VII 

SMP 13 Banjarmasin” menjelaskan hampir 50% lebih anak menempati 

kategori hasil belajar yang kurang, sehingga pendidik harus mencegah 

terjadinya gangguan kecemasan peserta didik supaya nantinya bisa 

memperoleh hasil yang memuaskan, karena gangguan kecemasan sangat 

mempengaruhi hasil belajar peserta didik.26 F

27 

Supriyantoro sebagai Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, 

Kementerian Kesehatan Tahun 2011 menjelaskan di Indonesia sebanyak 

 
26Ibid. 
27 Aminah Ekawati, “Pengaruh Kecemasan Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VII 
SMPN 13 Banjarmasin,” Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika, No. 3, Vol. 1, 
(September- Desember 2015), 164- 169. 
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1.740.000 juta jiwa mengalami peningkatan depresi dan gangguan 

kecemasan pada orang dewasa.27 F

28 

b. Penyebab 

Beberapa peneliti telah menemukan penyebab terjadinya gangguan 

kecemasan. Diantaranya yaitu: 

Penelitian yang diteliti Mulhamah mengenai fobia matematika. 

Fobia atau gangguan kecemasan merupakan rasa takut, khawatir yang 

berhubungan dengan emosi maupun perasaan, oleh sebab itu di ranah 

pembelajaran matematika seorang pendidik adalah kunci terpenting selain 

faktor dari orang tua, intelektual, serta lingkungan guna mengatasi dan 

mencegah fobia matematika. Penyebab rasa takut gagal negatif (fobia 

matematika) menurut para ahli diantaranya: dari orang tua maupun 

pendidik, pemberian tugas yang harus selesai dalam waktu singkat dari 

orang tua maupun pendidik, semakin takutnya anak karena perolehan hasil 

anak dianggap negatif, perkataan- perkataan orang tua oleh anak yang 

beranggapan diri malas, tidak semangat, dan bodoh. Penyebab malas yang 

mengarah pada rasa cemas, takut yang muncul itu bukanlah faktor utama. 

Penyebabnya lebih bersifat abstrak, dan berbeda dengan ketakutan yang 

 
28 Supriyantoro, “Kecemasan dan Depresi Capai 11,6 Persen,” dalam Kompas, Rabu, 28 

September 2011, 1. 
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diakibatkan oleh sesuatu yang nyata dan tampak. Maka dari itu penyebab 

fobia sangat berhubungan dengan rasa cemas dan emosi yang muncul.28 F

29 

Ada beberapa penyebab yang membuat siswa mengalami 

kecemasan dilihat dari faktor kurikulum diantaranya cuaca ketika belajar 

berlangsung tidak mendukung, sistem pemberian nilai yang dirasa kurang 

adil, pemberian tugas kepada siswa dengan bertubi- tubi, target kurikulum 

yang tinggi, jika dilihat dari faktor guru terkadang guru kurang memahami 

siswa, kurang perhatian, cuek, dan kurang berkompeten. Dari faktor 

manajemen sekolah dilihat dari sarana prasarana di sekolah juga kurang 

memadai, serta tegasnya peraturan kedisiplinan yang mementingkan 

hukuman.29 F

30 

Nawangsari menjelaskan situasi yang tidak membahagiakan tidak 

menyukai sesuatu yang subjektif yang muncul disebabkan karena 

ketidaknyamanan terhadap situasi yang diduga akan terjadi ketika belajar 

berlangsung, memiliki rasa kebingungan, takut, hal ini merupakan bentuk 

kecemasan dalam belajar.3 0F

31 Situasi kesehatan mental yang kronis saat 

 
29 Mulhamah, “Fobia Dalam Pembelajaran Matematika Di Pendidikan Dasar,” Jurnal El- 

Midad Jurnal Jurusan PGMI, No. 1, Vol. 10, (2018), 1- 12. 
30 Rudiansyah, “Upaya Guru Dalam Mengatasi Kecemasan Siswa Dalam Menghadapi Tes 

Pencapaian Hasil Belajar Siswa Di SMP Negeri 3 Banda Aceh,” Jurnal Ilmiah Pendidikan 
Kewarganegaraan Unsyiah, No. 1, Vol. 1, (2016), 96- 109. 

31 Naning Eky, dkk, “Konseling Kelompok Dengan Teknik Self Control Terhadap 
Kecemasan Belajar Siswa,” Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan, No. 12, Vol. 6, (Juni 2014), 
11. 
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berinteraksi sosial juga bisa mengakibatkan kecemasan irasional. Oleh 

karena itu supaya dapat berinteraksi kembali serta bisa memiliki percaya 

diri, maka harus dilakukan terapi psikologis seperti konseling untuk 

mengatasinya.3 1F

32 

c. Permasalahan 

Masalah siswa yang sering menghampiri adalah masalah 

kecemasan belajar. Menurut Atkinson kecemasan yaitu rasa khawatir, 

ketakutan, keprihatinan, dalam level yang berbeda- beda dan terdapat 

emosional yang tidak membahagiakan.32 F

33 

Dari hasil penelitian Rudiansyah, dkk memaparkan bahwa untuk 

menghadapi pencapaian hasil belajar ada beberapa masalah dalam bentuk 

kecemasan peseta didik diantaranya (1) minimnya konsep belajar seperti 

buku mengenai cara praktis belajar, pendidik yang kurang memotivasi, (2) 

penguasaan materi yang belum cukup, (3) ketika melaksanakan tes hasil 

ujian ada rasa gugup, berkeringat, dan gemetar, (4) kecemasan yang 

 
32 Abdul Saman, dkk, “Mengatasi Kecemasan Sosial Melalui Pendekatan Behavioral 

Rehearsal,” Dalam Seminar Nasional Dies Natalis KE- 56, “Pendidikan Berkualitas Membangun Daya 
Saing Bangsa Menuju Keunggulan Kompetitif,” Universitas Negeri Makassar, (9 Juli 2017), 322. 

33 Supri Yanti, dkk, “Hubungan Antara Kecemasan Dalam Belajar Dengan Motivasi Belajar,” 
Jurnal Ilmiah Konseling, No. 1, Vol. 2, (Januari 2013), 283. 
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membuat rasa malu sehingga rasa takut akan suatu hukuman, (5) Melamun 

dan merasa pesimis.3 3 F

34 

Penelitian yang dilakukan oleh Hill, faktor yang menghambat 

pembelajaran adalah kecemasan. Di Amerika ada 10. 000 siswa sekolah 

dasar menengah mengikuti ujian dan ternyata kebanyakan gagal karena 

mengalami kecemasan akibat situasi dan suasana tes. Justru pada kondisi 

yang optimal para siswa mendapatkan hasil yang memuaskan, dengan 

artian segala sesuatu yang menjadi pembuat timbulnya masalah siswa 

tertekan harusnya dikurangi bahkan dihilangkan, karena sebenarnya siswa 

mampu melakukan tes dengan baik karena mereka memahami materi yang 

diujikan, tetapi mereka tidak berhasil melaksanakan dengan kemampuan 

mereka yang sebenarnya karena rasa cemas yang dialaminya saat ujian.3 4 F

35 

Situasi dengan emosi yang tidak baik dengan munculnya rasa takut 

dan fisik tegang merupakan permasalahan yang dialami oleh seorang 

yang memiliki gangguan kecemasan. Penderita sering merugikan orang lain 

daripada dirinya sendiri, merasa inferior, kurang bisa mengendalikan 

amarahnya, lama kelamaan akan mempengaruhi fungsi intelektual 

 
34 Rudiansyah, dkk, “Upaya Guru dalam Mengatasi Kecemasan Siswa dalam Menghadapi 

Tes Pencarian Hasil Belajar Siswa Di SMP Negeri 3 Banda Aceh,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa 
Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, No. 1, Vo. 1, (Agustus 2016), 96- 109. 

35 Sisi Lain Dari Ujian Nasional, http://spiritentete.blogspot.com (Diakses Pada Tanggal 1 
Mei 2021), Pukul 22.16. 

 

http://spiritentete.blogspot.com/
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terkhusus pada daya ingatannya dan kemampuan diri sendiri untuk 

mengekspresikan suatu hal.3 5 F

36 

Penelitian dari Hamid dan Koentjoro bahwa santrok menjelaskan 

ambisi dan tekanan supaya siswa berprestasi dari orang tua maupun pihak 

sekolah yang mengharuskan akan membuat tingkat kecemasan menjadi 

level tinggi, ini dialami oleh sejumlah remaja. Masalah resah dan gelisah 

nya seseorang akan bertambah level nya beriringan dengan masa sekolah 

saat adanya perbandingan sosial. Ketika di sekolah diadakan lingkungan 

seperti itu, beberapa siswa yang sedang menghadapi kegagalan, dan ketika 

ada evaluasi pembelajaran, maka level kecemasan siswa pun akan naik.36 F

37 

Ini akan menimbulkan perasaan tidak mengenakkan yang dialami siswa 

dengan gejala fisiologis (seperti jantung berdetak, mengeluarkan keringat, 

gemetar) dan gejala psikologis (kebingungan, tegang, konsentrasi 

menghilang, panik).3 7 F

38 Davidson mengatakan kecemasan memiliki ciri 

timbulnya ketakutan dan kewaspadaan tidak menyenangkan dan tidak 

jelas.3 8 F

39 Rachman berpendapat tegang dalam kondisi yang tak pasti juga 

 
36 Yusuf, dkk, “Aplikasi Diagnosis Gnagguan Kecemasan Menggunakan Metode Forward 

Chaining Berbasis Web Dengan PHP dan MYSQL,” Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi, 
No. 9, Vol. 1, (2016), 1. 

37 Hamid Mukhlis dan Koentjoro, “Pelatihan Kebersyukuran untuk Menurunkan Kecemasan 
Menghadapi Ujian Nasional pada Siswa SMA,” Gajah Mada Journal Of Professional Psychology, No. 
3, Vol. 1, (Desember 2015), 203- 215. 

38 Munasiah, “Pengaruh Kecemasan Belajar dan Pemahaman Konsep Matematika Siswa 
Terhadap Kemampuan Penalaran Matematika,” Jurnal Formatif, No. 3, Vol. 5, (2015), 220- 232. 

39 Oktapiani dan Putri, “Pendekatan Rasional Emotif Behavior Therapy (REBT) Untuk 
Mengurangi Gangguan Kecemasan Sosial,” Jurnal FOKUS, No. 6, Vol. 1, (November 2018), 228. 
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salah satu bentuk kecemasan yang memunculkan rasa khawatir.3 9F

40 Sebelum 

kesusahan datang penderita sudah merasa kesusahan sudah muncul lebih 

awal, ditandai dengan kerangsangan fisiologi, agresif. Sehingga minimnya 

pengetahuan yang dimiliki oleh orang mengenai gejala, bahaya, serta cara 

mengatasi membuat permasalahan yang menimbulkan faktor terpenting 

gangguan kecemasan tak terdeteksi dan tidak cepat diatasi dengan baik.40 F

41 

Masalah kecemasan juga erat kaitannya dengan ketakutan yang kompleks, 

terkadang ada gejala fisik diantaranya nyeri dada, nafas pendek, dan 

berdebar nya jantung.4 1F

42 

2. Penanganan Bimbingan Konseling 

Beberapa peneliti telah menemukan penanganan yang dilakukan oleh 

guru bimbingan konseling dalam menghadapi siswa yang memiliki gangguan 

kecemasan yaitu: 

Guru bimbingan konseling melakukan bimbingan diantaranya melalui 

pemberian nasihat, dimana guru menerapkan pendekatan behavioral atau 

rasional emotif terapi menurut Corey berupa penyaringan sasaran, 

 
40 Yusuf, dkk, “Aplikasi Diagnosis Gnagguan Kecemasan Menggunakan Metode Forward 

Chaining Berbasis Web Dengan PHP dan MYSQL,” Studi Informatika: Jurnal Sistem Informasi, 
No. 9, Vol. 1, (2016), 2. 

41 Nina Selvani dan Silvia, “Web Deteksi Gangguan Kecemasan Dan Depresi,” Jurnal 
Ultimatics, No. 1, Vol. 7, (Juni 2015), 20. 

42 Septirina Rahayu, “Pencegahan Gangguan Kecemasan Dengan Intervensi Berbasis Web,” 
Jurnal Ilmiah Widya, No. 3, Vol. 3, (Agustus- Desember 2016), 2. 
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penerjemahan sasaran menjadi prilaku yang diinginkan, memantau 

perkembangan diri sendiri, dan menyelesaikan rencana perubahan.4 2F

43 

Rosnawati menjelaskan tentang penelitiannya mengenai “Penerapan Layanan 

Konseling Untuk Mengatasi Kecemasan Siswa” yaitu (1) Melalui proses 

layanan individual guru memberikan nasihat- nasihat kepada siswa dengan 

cara memanggil siswa ke ruang BK pada waktu jam kosong. Hal ini dilakukan 

melalui tahap pembelajaran untuk memberikan perubahan tingkah laku siswa 

menjadi lebih baik. Tingkah laku manusia bisa dibentuk dan diubah. Konseli 

yang bermasalah bisa dibentuk oleh lingkungannya dan konselor bisa 

memperbaikinya dalam konseling. Karena setiap individu memiliki tujuan 

konseling yang berbeda- beda, sehingga tujuan konseling untuk tiap individu 

hanya cocok untuk konseling saja dan bukan disesuaikan dengan nilai 

konselor yang harus bisa di observasi. (2) Ada jenis- jenis kecemasan yang 

dirasakan oleh peserta didik yang sifatnya psikologis seperti insomnia, resah, 

dan pusing, (3) Prestasi belajar yang tak sama dengan keinginan adalah faktor 

gangguan kecemasan muncul, (4) Ketika menghadapi peserta didik dalam hal 

kecemasan akademik pendidik belum memakai pendekatan yang jelas,4 3F

44 

 
43 Gerald Corey, “Theory and Practive of Counseling and Psyhotherapy. (online), For Web Tutor 

For Theory,” 2009 (http://www. Gerald-CoreyCounseling-Pdf, Diakses 7 Juli 2021 Pukul 14.09). 
44 Rosnawati, “Penerapan Layanan Konseling Untuk Mengatasi Kecemasan Siswa,”Jurnal 

Konseling Andi Matappa, No. 1, Vol. 1, (Februari 2017), 39- 45. 

http://www/
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Joshi meneliti dan menghasilkan informasi bahwa 1500 siswa terkena 

gangguan kecemasan. Sedangkan penelitian oleh Vriends, dkk mengenai 

gangguan kecemasan seseorang di Indonesia memperoleh 15, 8 persen 

penderita. Begitupun penelitian yang dihasilkan oleh Miers, dkk pada rentang 

usia 10 Tahun gangguan kecemasan mencapai 9,6 persen terjadi dan 

mengalami peningkatan. Dari data- data di atas memperlihatkan bahwa pada 

diri seorang remaja sangat rawan mengalami gangguan kecemasan. Mereka 

akan merasakan terhambat nya sosialisasi antar teman sosial. Oleh karena itu 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan bimbingan kelompok sebagai cara 

untuk menangani gangguan kecemasan tersebut. Bimbingan kelompok 

dilakukan supaya bisa membaik hubungan sosial siswa dan bisa berkembang 

optimal dan positif.4 4 F

45 

F. Kerangka Teoretis 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori bimbingan konseling 

Rochman Natawidjaja mengatakan bahwa bimbingan merupakan suatu proses 

memberi pertolongan pada seseorang yang dilaksanakan secara bertahap, dengan 

maksud agar seseorang bisa mengenal dirinya, sehingga seseorang bisa 

mengarahkan dirinya serta mampu bertindak secara wajar, sesuai dengan tuntutan 

dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan pada umumnya. 

 
45Ibid. 
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Dengan demikian dia akan bisa menikmati kebahagiaan hidupnya, dan bisa 

bermanfaat untuk orang lain. Bimbingan membantu seseorang mencapai 

perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial.45 F

46 

Bimbingan konseling merupakan proses memberikan bantuan yang 

dilaksanakan melalui wawancara konseling (face to face) oleh seorang konselor 

kepada seseorang yang mengalami masalah, hingga permasalahan bisa teratasi dan 

bisa memanfaatkan potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga seseorang 

ataupun sekelompok orang tersebut bisa memahami diri sendiri untuk mencapai 

perkembangan yang maksimal menjadi lebih baik, mandiri, dan bisa 

merencanakan masa depan yang lebih baik lagi untuk mencapai kesejahteraan dan 

kesuksesan hidup.46 F

47 

Jenis- jenis layanan bimbingan konseling yaitu:4 7F

48 

a. Layanan orientasi: layanan untuk yang dilakukan saat masa orientasi 

siswa (MOS) bagi siswa baru. 

b. Layanan informasi: layanan untuk memberi informasi kepada siswa 

mengenai info di dalam maupun di luar sekolah. 

c. Layanan penempatan dan penyaluran: layanan yang diberikan 

 
46 Anggit Fajar. “Teori- Teori Bimbingan Konseling dalam Pendidikan.” Jurnal 

Tawadhu. No. 1, Vol. 2. 2018. 430. 
47 Fitria Martanti. “Peran Guru Kelas dalam Memberikan Layanan Bimbingan dan Konseling 

di SDN Watuah 01 Kabupaten Jepara.” Jurnal MAGISTRA. No. 2, Vol. 6. Oktober 2015. 22. 
 

48 Ronny Gunawan. “Peran Tata Kelola Layanan Bimbingan dan Konseling bagi Siswa di 
Sekolah.”Jurnal SELARAS. No. 1, Vol. 1. Mei 2018. 7-11 
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kepada siswa mengenai bakat, minat, dan pemilihan karir. 

d. Layanan bimbingan belajar: layanan yang diberikan berkaitan 

dengan kegiatan belajar siswa. 

e. Layanan konseling perseorangan: layanan yang diberikan kepada 

setiap individu dalam wawancara tatap muka untuk membantu siswa 

menangani masalah dan mengenal permasalahan tersebut supaya 

bisa teratasi dan memperoleh solusi. Layanan ini juga siswa dapat 

memiliki kelegaan pada fungsi kejiwaannya, hingga bisa tetap fokus 

pada sekolahnya dan memperoleh hasil belajar dan prestasi 

meningkat. 

f. Layanan bimbingan kelompok: layanan yang membahas topik- topik 

yang berkenaan dengan perlunya mengambil keputusan untuk 

berbagai hal yang penting secara berkelompok. 

g. Layanan konseling kelompok: layanan yang diberikan untuk 

menyelesaikan masalah- masalah identik yang dialami oleh beberapa 

siswa, sehingga siswa yang mengalami masalah yang sama 

permasalahannya bisa teratasi dan mereka bisa saling memberikan 

masukan untuk memperoleh jalan keluar ataupun solusi. 

Berdasarkan teori bimbingan konseling yang telah dijelaskan di atas, dalam 

konteks penelitian ini, Teori bimbingan konseling digunakan untuk menganalisis 

gangguan kecemasan siswa supaya bisa menghadapi masalah  yang dialaminya dan 

bisa menumbuhkan ion positif melalui bimbingan konseling yang dilakukan oleh 
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guru BK. Karena kemampuan siswa untuk dapat mengatasi dan mengurangi 

gangguan kecemasan nya tidak didapatkan dengan sendirinya, namun butuh 

bantuan guru BK untuk melakukan bimbingan konseling sehingga muncul ion 

positif dalam diri siswa yang berupa kepercayaan diri, bisa berinteraksi dengan 

orang lain, bisa memahami diri sendiri, sehingga permasalahan bisa teratasi, 

perkembangan belajar bisa berkembang menjadi lebih baik, dan prestasi 

meningkat. Dari analisis tersebut, kemudian juga dapat diketahui jenis layanan 

bimbingan konseling apa yang sangat dibutuhkan bagi siswa yang mengalami 

gangguan kecemasan, apakah dengan bimbingan perseorangan saja, atau harus 

memiliki kombinasi jenis layanan bimbingan konseling lebih dari satu jenis 

layanan, atau harus memiliki ketiga jenis bahkan lebih untuk bisa mengatasi 

problematika gangguan kecemasan sehingga memunculkan ion positif.4 8 F

49 

G. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat lebih dalam dan mendetail data- 

data yang ditemukan peneliti ketika berada di lapangan sehingga metode yang 

peneliti gunakan yaitu metode kualitatif deskriptif. Maksud dan tujuan penelitian 

kualitatif yaitu memberikan pemahaman yang masuk akal dengan 

menggambarkan hasil penelitian.4 9 F

50 Strauss dan Corbin dalam Muhli mengatakan 

“penelitian kualitatif adalah salah satu jenis penelitian tentang kehidupan 

 
49 Savitri Ramaiah, Kecemasan Bagaimana Mengatasi Penyebabnya: All You Wanted To 

Know About Anxiety, terj. Mien Joebhaar (Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2003), 6. 
50 Cholid dan Abu Achmad, “Metode Penelitian,” (Jakarta: Bumi Aksara 1997), 40. 
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seseorang yang menceritakan perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan 

sosial atau hubungan timbal balik”.50 F

51 

Dengan memakai penelitian kualitatif individu bisa mengetahui 

kepribadian orang lain dan melihat serta memahami mereka seperti dalam 

mengatasi kecemasan belajar. Pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu 

wawancara dan dokumentasi. Untuk menentukan sampel peneliti menggunakan 

teknik random sampling dan mendapatkan kelas X TKJ 1. Sehingga sampel dalam 

penelitian ini yaitu seluruh kelas X TKJ 1 tahun 2021 yang berjumlah 32 siswa. 

Subjek penelitian merupakan orang-orang yang ikut andil dalam penelitian 

sehingga didapatkan data yang diperlukan dalam suatu penelitian.5 1 F

52 Subjek 

penelitian merujuk pada responden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. 

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu guru bimbingan konseling 

Penelitian objek dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi 

guru bimbingan konseling, objek yang memiliki karakter sebagai berikut: (1) Takut 

menghadapi sesuatu yang baru, (2) Ketika ada tantangan tidak bisa 

menghadapinya, (3) Kurangnya percaya diri sehingga sebelum menghadapi sudah 

muncul rasa sedih yang mendalam, (4) tidak tinggal bersama orang tuanya dan 

 
51 Muhli Musolin, “Manajemen Kesiswaan pada Madrasah Tsanawiyah Ali Iman Bulus 

Gebang Purworejo Tahun Ajaran 2019/ 2021,” Madinah: Jurnal Studi Islam, No. 1, Vol.7, (Juni 
2020), 62. 

52 Mamang Sangadji dan Sopiah, “Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian,” 
(Yogyakarta: ANDI 2010), 44. 
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adanya permasalahan mengenai faktor ekonomi, (5) Merasa mempunyai nilai yang 

jelek, sehingga keseriusan dalam belajar akan mengalami gangguan. 

Semua nama narasumber penulis rahasia kan dengan alasan keamanan dan 

menjaga privasi dari mereka, mengingat hal tersebut adalah sebagian dari etika 

riset. Data tersebut kemudian dianalisis melalui analisis teknik kualitatif untuk 

menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Karena keterbatasan peneliti 

dengan adanya wabah covid di masa pandemic ini sehingga ada beberapa 

pengumpulan data yang peneliti lakukan secara online. Pengumpulan data secara 

online peneliti lakukan melalui wawancara via WhatsApp dan review dokumen 

kemudian peneliti kuatkan melalui wawancara secara mendalam melalui media 

sosial WhatsApp. 

Tabel 1 

Instrumen Wawancara Penelitian 

No Informan Indikator Skor 

1 Guru Bimbingan 
dan Konseling 

1. Mengetahui siswa yang 
mengalami kecemasan belajar 

2. Untuk mengetahui apakah 
kecemasan belajar siswa 
berpengaruh terhadap prestasi 
belajarnya 

3. Faktor penyebab siswa 
mengalami kecemasan belajar 

4. Upaya dalam menghadapi siswa 
yang mengalami kecemasan 
belajar 

5. Kendala dalam menghadapi dan 
mengatasi siswa yang mengalami 
kesulitan belajar 

7 
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6. Layanan yang diberikan siswa 
yang mengalami kecemasan 
belajar 

7. Peran guru bimbingan konseling 
dalam menghadapi kecemasan 
belajar 

2 Siswa 
1. Kecemasan belajar yang dialami 
2. Penyebab siswa mengalami 

kecemasan   belajar 
3. Upaya dalam menghadapi 

kecemasan belajar 
4. Layanan yang diberikan dalam 

menghadapi kecemasan 
5. Kendala yang dialami saat 

menghadapi kecemasan 

15 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mendapatkan sebuah pemahaman yang menyeluruh terhadap 

penulisan ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan dalam bentuk bab, 

seperti uraian sebagai berikut: 

Bab pertama pendahuluan, berisi sub bab tesis yang meliputi latar belakang 

masalah yang membahas alasan mengapa penelitian dilakukan, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, ruang lingkup, kajian pustaka, kerangka 

teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua pembahasan menjelaskan kajian teori gangguan kecemasan di 

Indonesia, faktor- faktor gangguan kecemasan, serta langkah awal penanganan 

saat mengalami gangguan kecemasan. 
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Bab ketiga membahas lebih dalam mengenai gangguan kecemasan siswa 

dan upaya penanganannya oleh bimbingan konseling yang meliputi profil siswa 

dengan kecemasan nya, siswa dan gangguan kecemasan, dan upaya guru BK 

dalam memberi konseling. 

Bab empat, membahas mengenai pelaksanaan bimbingan konseling siswa 

yang memiliki gangguan kecemasan yang meliputi problematika bimbingan 

konseling, bimbingan sebagai dalam mengatasi gangguan kecemasan, dan hasil 

penanganan guru bimbingan konseling 

Bab lima, merupakan penutup, pada bab ini berisi kesimpulan penelitian 

secara keseluruhan dan saran peneliti. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan dalam penelitian mengenai 

“Problematika Kecemasan Belajar Siswa Di Ranah Sekolah: Terciptanya Ion 

Positif Pada Diri Siswa Melalui Bimbingan Konseling” dapat disimpulkan sebagai 

jawaban dari rumusan masalah dalam tesis ini adalah berikut: 

Sebagian diantara siswa kelas X TKJ SMKN 1 Talang Padang yang 

memiliki berbagai problematika gangguan kecemasan belajar baik dari segi 

internal ataupun eksternal. Kebanyakan penyebabnya bersumber dari sikap dan 

perilaku guru yang kurang bersahabat, tidak ramah, kurang perhatian, terlalu tegas, 

kurang berkompeten, lebih mengedepankan hukum, ketatnya peraturan dan 

kedisiplinan di sekolah, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Ada juga 

karena adanya siswa yang orangtuanya mengalami broken home, ekonomi 

keluarga yang membuat siswa malu, kurangnya perhatian orang tua pada siswa, 

beberapa siswa ada yang tinggal dengan nenek, teknologi informasi yang 

mengganggu. problematika hal inilah yang memunculkan ion negatif berupa 

gangguan kecemasan yang menjadikan siswa terganggu dalam belajar, sehingga 

siswa mengalami rasa takut, gelisah, tegang bahkan hingga ada siswa yang 

mengalami insomnia. Kendala yang dialami guru BK dalam pelaksanaan layanan 

bimbingan konseling yaitu mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di 

sekolah, mulai dari jumlah guru yang tidak sebanding dengan jumlah siswa yang 
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ada, yang menjadikan kegiatan layanan berlangsung tidak efektif, alat pendukung 

yang sama sekali belum ada, dan juga tempat layanan Bimbingan Konseling yang 

kurang nyaman. 

Upaya yang dilakukan guru bimbingan konseling sebagai pencegahan 

dalam rangka untuk mengurangi kecemasan belajar supaya terciptanya ion positif 

pada diri siswa yaitu pertama, guru BK melakukan kerjasama dengan guru mata 

pelajaran dan wali kelas untuk membimbing dan mengarahkan siswa yang 

mengalami kesulitan belajar, wali kelas juga membantu dalam hal membuat 

rencana dalam proses mengajar supaya bisa meningkatkan kemampuan belajar 

pada siswa. Guru BK juga cenderung bekerjasama dengan orang tua. Masalah 

sarana dan prasarana guru BK sudah menyampaikan pada bagian sarana prasarana, 

yang nantinya akan di lanjutkan pada kepala sekolah. Kedua, memberikan 

bimbingan dengan menggunakan teknik bimbingan kelompok dan layanan 

perseorangan di sekolah. Ketiga, mengadakan layanan bimbingan konseling untuk 

mengembalikan kepercayaan diri siswa dengan cara memberi solusi, saran, 

nasehat, memotivasi, memberi semangat, dukungan kepada mereka hingga mereka 

merasa nyaman karena ada yang peduli dengan mereka sehingga permasalahan 

dalam kecemasan belajar yang mereka alami perlahan terselesaikan, bisa 

memperoleh hasil yang memuaskan, dan membuat perkembangan prestasi siswa 

menjadi lebih baik. 

Dengan demikian walaupun adanya keterbatasan guru BK di sekolah 

SMKN 1 Talang Padang, yang sewajarnya hanya menangani 150 siswa, tetapi di 
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SMKN 1 Talang Padang ini 1 guru BK menangani lebih dari 150 siswa dan 

perlahan problematika siswa di SMKN 1 Talang padang bisa mengalami 

pergeseran menuju perkembangan positif. ion positif bisa tumbuh melalui 

bimbingan konseling yang berupa kepercayaan diri, keceriaan yang akan 

memberikan ketenangan dan akan mempengaruhi pikiran untuk keberhasilan yang 

maksimal, serta keseimbangan dalam menjalani hidup perlahan muncul dan 

menumbuhkan keberhasilan prestasi belajar yang meningkat. Karena ada pengaruh 

positif dari beberapa siswa tersebut yang bisa merasakan ion positif tersebut 

melalui bimbingan konseling. Sehingga bisa menumbuhkan dan memunculkan ion 

positif pada dirinya. 

B. Saran 

Ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti terkait dengan 

upaya guru bimbingan konseling dalam mengatasi kecemasan belajar yang siswa 

alami di SMK Negeri 1 Talang Padang di antaranya yaitu: 

Pertama, bagi guru bimbingan konseling, diharapkan dari hasil penelitian 

ini bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mensukseskan dan 

melancarkan dalam pelayanan bimbingan konseling di SMKN 1 Talang padang. 

Supaya kenyamanan bisa dirasakan lebih banyak lagi oleh siswa. Hendaknya bagi 

guru-guru juga bisa meningkatkan keterampilan dalam layanan konseling 

khususnya terkait kecemasan belajar supaya lebih dioptimalkan lagi pelayanannya. 

Kedua, bagi siswa supaya ditingkatkan lagi belajarnya, selalu berfikir 

positif pada semua pelajaran baik yang susah maupun sulit, bisa lebih fokus dan 
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konsentrasi dalam belajar, selalu terbuka dengan guru BK sehingga kecemasan 

dalam belajar bisa mendapat solusi dan prestasi pun menjadi lebih baik. Terhadap 

guru mata pelajaran juga harus demikian berpikir positif dan berprasangka baik. 

Karena fikiran itu juga bisa mempengaruhi prestasi, dan perkembangan dalam 

pembelajaran. 

Ketiga, bagi kepala sekolah sebaiknya memberikan dukungan dengan 

melengkapi sarana dan prasarana supaya layanan yang diberikan oleh guru 

bimbingan konseling bisa lebih baik lagi dan terlaksana dengan sempurna. 

Terakhir, bagi penelitian selanjutnya saya harapkan bisa menjadikan 

penelitian ini sebagai sumber referensi terkait dengan kecemasan belajar siswa, 

dan bisa berguna sebagai masukan penelitian yang relevan khususnya dalam 

kegiatan ilmiah. Masih terdapat peluang yang sangat besar untuk bisa 

dikembangkan terkait gangguan kecemasan dan bimbingan konseling. Kemudian 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang masih bisa diteliti lagi dalam 

lingkup kecemasan dan bimbingan konseling juga bisa menggunakan teknik 

thought stopping dalam rangka untuk menambahkan ion positif dalam diri siswa, 

karena thought stopping merupakan salah satu terapi kognitif prilaku dengan 

melalui proses menghentikan pikiran yang tinggal dan mengganggu, yang bisa 

membantu mengatasi pikiran yang mengancam. Kajian ini juga akan lebih 

komprehensif apabila melibatkan penggalian data melalui wawancara langsung 

dengan responden penelitian. 
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GLOSARIUM 

 

Pengetahuan Implisit :Pengetahuan yang masih tertanam dalam bentuk 
pengalaman seseorang yang berisi faktor- faktor yang 
tidak bersifat nyata seperti keyakinan pribadi dan prinsip. 

Eksekutor :Orang yang bertanggung jawab untuk melakukan atau 
menjalankan perintah dalam suatu tugas. 

Thought Stopping :Metode menghentikan pikiran yang bisa mengatasi 
perasaan anxieties yang mengganggu dan menghambat 
relaksasi. 

Well- Adjusted  :Penyesuaian diri dengan baik. 

Mal- Adjusted   :Penyesuaian diri tidak baik. 

Social Anxiety :Gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan rasa 
takut dan khawatir akan diawasi atau dipermalukan oleh 
orang lain. 

Konseling :Proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada 
individu yang memiliki masalah yang ujungnya masalah 
tersebut terselesaikan oleh klien itu sendiri. 

Konselor :Seseorang yang memiliki keahlian dalam konseling dan 
memiliki kewenangan mandat secara profesional untuk 
melaksanakan pemberian layanan konseling. 

Konseli :Seseorang yang mempunyai masalah dan meminta 
bantuan kepada seorang konselor untuk mengatasi 
masalah tersebut. 

Klien :Individu yang diberi bantuan profesional oleh seorang 
konselor atas permintaan sendiri atau atas permintaan 
orang lain. 

Fobia :Ketakutan yang berlebihan terhadap situasi atau kondisi 
yang menimbulkan kecemasan. 

Inferior   :Bermutu rendah 



 

 

Insomnia :Masalah sulit tidur atau tidak cukup tidur meskipun 
terdapat cukup waktu untuk melakukannya yang 
disebabkan karena depresi, dan gangguan kecemasan. 

Prilaku Agresif :Suatu jenis prilaku yang menyebabkan kerusakan fisik 
atau mental yang memiliki perasaan berlebihan dan 
menguras tenaga serta pikiran karena kegagalan atau 
kekecewaan dalam mencapai suatu tujuan. 

Fasilitator   :Orang yang bertugas mengelola proses dialog 

Bullying :Segala bentuk penindasan atau kekerasan yang 
dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau 
sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa 
terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti 
secara terus menerus. 
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