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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sekolah tidak terlepas dari proses belajar mengajar yang diberikan oleh 

guru kepada siswa. Dalam belajar mengajar diadakan penilaian hasil belajar 

atau ujian untuk mengetahui kemajuan dan kemampuan siswa. Penilaian hasil 

belajar atau ujian harus dilewati oleh setiap siswa yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana kemampuan dan sebagai evaluasi belajar siswa 

sehingga siswa dapat mengetahui dimana kekurangan dan kelebihannya dalam 

proses belajar mengajar. 

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ketika ujian maka siswa harus 

mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Kenyataannya, sebagian siswa ada 

yang siap untuk menghadapinya tetapi siswa tersebut selalu merasa dirinya 

tidak mampu untuk melewatinya dan ada juga siswa yang tidak siap 

menghadapinya. 

 Karena tidak adanya kesiapan dari siswa sehingga siswa merasa cemas 

menghadapi ujian. Kecemasan bukan hanya terjadi kepada siswa yang 

memiliki kecerdasan rendah tetapi juga bisa terjadi kepada siswa yang 

memiliki kecerdasan tinggi.  

 Kecemasan ialah suatu keadaan atau kondisi emosi yang tidak 

menyenangkan, dan merupakan pengalaman yang samar- samar ditandai 

dengan perasaan yang tidak berdaya dan tidak menentu.
1
 Kecemasan yang 
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terlalu berlebihan akan mempengaruhi kehidupan akademik siswa yang 

berakibat pada rendahnya motivasi siswa, kemampuan koping, strategi yang 

buruk dalam belajar, evaluasi diri yang negatif, kesulitan berkonsentrasi serta 

persepsi kesehatan yang buruk.
2
 

 Kecemasan siswa yang terlalu tinggi dalam menghadapi ujian justru akan 

menurunkan kinerja otak siswa dalam belajar. Hasil penelitian juga 

membuktikan bahwa tingginya kecemasan siswa dalam menghadapi ujian 

berefek buruk terhadap cara belajar, kompetensi akademik, kepercayaan diri, 

penerimaan diri maupun konsep diri siswa.
3
 

 Mengingat kecemasan berdampak negatif terhadap pencapaian prestasi 

belajar dan kesehatan fisik atau mental siswa, maka perlu dilakukan upaya-

upaya oleh pihak sekolah yaitu melalui bimbingan konseling. Program 

bimbingan dan konseling merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan 

dari pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan. Bimbingan bertujuan untuk 

membantu anak didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya atau 

mencapai tugas perkembangan (menyangkut aspek fisik, emosi, intelektual, 

sosial, dan moral spiritual.
4
 

Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan 

melalui wawancara konseling (face to face) oleh seorang ahli (disebut guru 

bimbingan konseling) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah 
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(disebut konseli) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi 

konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana 

yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami 

dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta 

dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan 

hidup.
5
 Di dalam bimbingan konseling terdapat pendekatan-pendekatan, salah 

satu pendekatan itu ialah pendekatan behavior dengan menggunakan teknik 

relaksasi.   

  Relaksasi yang merupakan salah satu teknik dalam terapi perilaku yang 

dapat digunakan individu untuk menciptakan mekanisme batin dalam diri 

individu dengan membentuk kepribadian yang baik, menghilangkan berbagai 

bentuk pikiran yang kacau akibat ketidakberdayaan individu dalam 

mengendalikan ego yang dimilikinya, mempermudah individu mengontrol diri, 

menyelamatkan jiwa, dan memberikan kesehatan bagi tubuh individu.
6
 Dari 

penelitian yang dilakukan oleh Esty Rokhyani guru bimbingan konseling pada 

SMPN 5 Nganjuk, teknik relaksasi sangat efektif untuk membantu menangani 

kecemasan menghadapi ujian atau tes.
7
 Relaksasi berperan penting dalam 

mengatasi kasus kecemasan karena dengan relaksasi, kondisi seseorang yang 

semula tegang dan cemas dapat dikurangi secara perlahan. 

 Tidak semua siswa memiliki kecemasan dalam menghadapi ujian sehingga 

penerapan teknik relaksasi dilaksanakan di dalam layanan konseling individual. 
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Layanan konseling perorangan atau individual yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan siswa (siswa) mendapat layanan langsung tatap 

muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan 

dan pengentasan masalah pribadi yang dialami siswa.
8
 

 SMP Negeri 9 Pekanbaru merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

melaksanakan bimbingan dan konseling di sekolah. Bimbingan dan konseling 

di sekolah ini bertujuan untuk membantu siswa mengatasi kesulitan yang 

dihadapi siswa salah satunya yaitu kecemasan siswa menghadapi ujian.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada tanggal 5 

Februari 2018 di SMP Negeri 9 Pekanbaru penulis menemukan gejala-gejala 

sebagai berikut:  

1.  Siswa tidak percaya diri menghadapi ujian  

2.  Siswa memandang dirinya sendiri sebagai seseorang yang tidak sanggup  

  atau mampu menghadapi ujian. 

3. Siswa menganggap bahwa ujian adalah hal yang menakutkan. 

4. Siswa takut tidak bisa menjawab soal-soal ujian. 

5. Siswa cemas tidak bisa mendapatkan nilai di atas rata-rata. 

Dengan melihat gejala di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “ Penerapan Teknik Relaksasi Dalam Layanan 

Konseling Individual untuk Mengurangi Kecemasan Menghadapi Ujian 

Siswa di SMP Negeri 9 Pekanbaru” 
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Terdapat banyak jenis ujian di sekolah yaitu ujian harian, ujian tengah 

semester, ujian semester ujian sekolah dan ujian nasional. Ujian yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah ujian semester. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

  Adapun alasan memilih judul Penerapan Teknik Relaksasi Dalam Layanan 

 Konseling Individual untuk Mengurangi Kecemasan Menghadapi Ujian Siswa 

 di SMP Negeri 9 Pekanbaru antara lain: 

1. Persoalan- persoalan yang dikaji didalam judul sesuai dengan bidang ilmu 

 yang penulis pelajari yakni bimbingan dan konseling. 

2. Masalah-masalah yang diteliti sesuai dengan judul di atas, penulis mampu 

 untuk menelitinya. 

3. Lokasi penelitian dari segi waktu, biaya-biaya, kemampuan dan faktor 

 pendukung lainnya dapat dijangkau oleh penulis. 

C. Penegasan Istilah  

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka 

perlu adanya penegasan istilah, yaitu: 

1. Tenik relaksasi adalah salah satu bentuk terapi berupa pemberian instruksi 

 kepada seseorang untuk menutup mata dan berkonsentrasi pada pernafasan 

 sehingga akan tercipta keadaan yang nyaman dan tenang, serta memberikan 

 instruksi berupa gerakan- gerakan mulai dari kepala sampai kaki yang 

 tersusun secara sistematis untuk melatih otot menjadi rileks.
9
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2. Layanan konseling individual bermakna layanan konseling yang 

 diselenggarakan seorang guru bimbingan konseling dalam rangka 

 pengentasan masalah pribadi siswa.
10

 

3. Kecemasan ialah suatu keadaan atau kondisi emosi yang tidak 

 menyenangkan,  dan merupakan pengalaman yang samar- samar ditandai 

 dengan perasaan yang tidak berdaya dan tidak menentu.
11

 

D. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah sebagai 

 berikut: 

a. Tingkat kecemasan siswa menghadapi ujian di SMP Negeri 9 Pekanbaru 

 tinggi. 

b.  Faktor yang mempengaruhi kecemasan menghadapi ujian siswa di SMP 

 Negeri 9 Pekanbaru bervariasi.  

c. Penerapan teknik relaksasi dalam layanan konseling individual di SMP 

 Negeri 9 Pekanbaru belum maksimal. 

d. Faktor yang mempengaruhi penerapan teknik relaksasi dalam layanan 

 konseling individual di SMP Negeri 9 Pekanbaru bervariasi. 

e. Penerapan teknik relaksasi dalam layanan konseling individual untuk 

 mengurangi kecemasan siswa menghadapi ujian di SMP Negeri 9 

 Pekanbaru. 
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2.  Batasan Masalah 

  Mengingat banyaknya persoalan-persoalan yang terkait dengan kajian 

ini, dan seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas maka 

penulis memfokuskan pada penerapan teknik relaksasi dalam layanan 

konseling individual untuk mengurangi kecemasan menghadapi ujian siswa 

di SMP Negeri 9 Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan masalah di atas maka dapat disusun rumusan masalah 

yaitu: Apakah teknik relaksasi dalam layanan konseling individual dapat 

diterapkan untuk mengurangi kecemasan menghadapi ujian siswa di SMP 

Negeri 9 Pekanbaru? 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

yaitu: untuk mengetahui teknik relaksasi dalam layanan konseling 

individual dapat diterapkan untuk mengurangi kecemasan menghadapi 

ujian siswa di SMP Negeri 9 Pekanbaru. 

2. Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

a. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mencapai gelar sarjana strata satu

 (S1) pada Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Konsenterasi 

 Bimbingan dan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

 Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
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b. Bagi sekolah, sebagai salah satu masukan untuk kemajuan  kegiatan 

 Bimbingan dan Konseling di SMP Negeri 9 Pekanbaru. 

c. Bagi siswa, sebagai masukan agar lebih memanfaatkan layanan 

 konseling individual untuk membantu mengatasi masalah yang mereka 

 hadapi. Dapat membantu mengurangi kecemasan siswa dalam 

 menghadapi ujian melalui teknik relaksasi. 

d. Bagi guru bimbingan konseling, sebagai bahan masukan dan informasi 

 agar dapat menerepakan teknik relaksasi untuk membantu mengurangi 

 kecemasan siswa menghadapi ujian dan membantu memecahkan 

 masalah yang dihadapi siswa. 

 


