
 

 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada hakikatnya pendidikan merupakan suatu proses yang dilakukan 

individu untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam 

perkembangan. Pendidikan juga merupakan suatu kekuatan dinamis yang sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan fisik, mental, etika dan seluruh aspek 

kehidupan manusia, pendidikan menjadi salah satu faktor yang besar peranannya 

bagi kehidupan bangsa dan negara. Dalam undang-undang RI Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “Pendidikan 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” (UU SISDIKNAS No. 20, 2003). 

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dan merupakan kelanjutan dari pelajaran Fisika di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada umumnya pembelajaran fisika memiliki 

tujuan diantaranya mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 

analisis siswa terhadap lingkungan dan sekitarnya. Siswa diharapkan tidak hanya 

dapat menguasai konsep fisika tetapi juga diharapkan  menerapkan konsep yang 

telah mereka pahami dalam penyelesaian masalah fisika. Namun, siswa pada saat 

pembelajaran dalam kelas lebih menekankan pada penguasaan konsep dan 
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mengesampingkan kemampuan pemecahan masalah fisika, kemampuan 

menyelesaikan masalah fisika pada siswa masih tergolong rendah. Pada saat 

mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru siswa kurang menganalisis 

terhadap soal, menebak rumus yang akan digunakan untuk mengerjakan soal dan 

menghafal contoh soal yang telah dikerjakan pada saat pembelajaran berlangsung 

untuk mengerjakan soal-soal lain (Azizah, dkk, 2015, h.45).  

Pada saat kegiatan pembelajaran di sekolah guru dihadapkan dengan  

sejumlah karakteristik dari siswa yang beraneka ragam. Ada siswa yang dapat 

dengan mudah memahami materi yang diajarkan pada saat pembelajaran 

berlangsung  tanpa mengalami kesulitan, namun disisi lain juga terdapat siswa 

yang justru mengalami kesulitan dalam memahami materi yang sedang diajarkan. 

Sekolah juga memiliki siswa yang merasakan kecemasan pada saat pembelajaran 

dikelas atau pada saat menghadapi ujian. Hasil ujian tersebut dapat berpengaruh 

pada keputusan pendidikan yang akan datang, sehingga ujian biasanya 

menimbulkan kecemasan pada siswa. (Kusyairy, 2014, h. 25).  

Kecemasan merupakan perasaan takut dan cemas terhadap peristiwa-

peristiwa yang akan datang yang biasa dialami oleh individu dan ditandai oleh 

perasaan khawatir, gelisah, jantung berdetak lebih cepat, kesulitan konsentrasi dan 

gejala ketegangan motorik. Berdasarkan hasil penelitian dari Nurmila (2016), 

Nurul Azizah, dkk (2020), Fauziyyah Kristanti Monica Dewi Dan Heni Pujiaastuti 

(2020), Ferry Nurrofiah (2019), Dan Umi Kusyairy (2014) diperoleh bahwa hasil 

belajar pada peserta didik dipengaruhi oleh kecemasan dan juga kesulitan belajar. 

Sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara kecemasan dan kesulitan 
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belajar dengan hasil belajar pada peserta didik. Semakin tinggi tingkat kecemasan 

dan kesulitan belajar maka hasil belajar semakin menurun dan sebaliknya semakin 

rendah tingkat kecemasan dan kesulitan belajar maka hasil belajar meningkat.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 12 Konawe 

Selatan, diperoleh informasi bahwa peserta didik mengalami kesulitan dalam 

pemecahan soal cerita. Kesulitan pemecahan masalah tersebut disebabkan karena 

kurangnya pemahaman tentang fisika (materi), kurangnya memahami soal, 

kurangnya  praktikum di laboratorium, dan juga kurangnya buku fisika yang 

digunakan sebagai referensi oleh siswa. Peserta didik juga mengalami kecemasan 

ketika ditunjuk oleh guru untuk mengerjakan soal di papan tulis dan mengalami 

kecemasan pada saat ujian. Hasil belajar peserta didik kelas IPA sebagian kecil 

(30%) belum mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal), kriteria ketuntasan 

minimal yang telah ditetapkan sekolah khususnya pada mata pelajaran fisika 

adalah apabila peserta didik memperoleh nilai 75. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka peneliti 

mengangkat penelitian dengan judul “Hubungan antara Kecemasan dan 

Kesulitan Belajar dengan Hasil Belajar Fisika pada Peserta Didik SMA 

Negeri 12 Konawe Selatan”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat di  

identifikasi masalah-masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Sebagian hasil belajar fisika peserta didik kelas  IPA SMAN 12 Konawe 

Selatan belum mencapai KKM. 
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2. Peserta didik mengalami kecemasan pada saat pendidik menunjuk peserta 

didik untuk mengerjakan soal dipapan tulis ketika pembelajaran dikelas 

dan pada saat mengerjakan soal ujian 

3. Kurangnya praktikum yang dilakukan oleh siswa di laboratorium 

4. Referensi seperti buku fisika kurang menunjang 

5. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi dan soal  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka 

peneliti membatasi masalah pada: 

1. Terdapat 3 variabel yakni 2 variabel bebas yaitu kecemasan dan kesulitan 

dan 1 variabel terikat yaitu hasil belajar fisika.  

2. Kecemasan dan kesulitan belajar di ukur menggunakan angket, sedangkan 

hasil belajar dilihat berdasarkan dokumentasi penilaian guru. 

3. Subyek penelitian adalah hanya peserta didik kelas IPA SMAN 12 

Konawe Selatan 

1.4 Rumusan masalah  

Pada penelitian ini, adapun rumusan masalah yang difokuskan antara lain: 

1. Apakah ada hubungan kecemasan dengan hasil belajar fisika pada peserta 

didik kelas  IPA SMAN 12 Konawe Selatan? 

2. Apakah ada hubungan kesulitan belajar dengan hasil belajar fisika pada 

peserta didik kelas  IPA SMAN 12 Konawe Selatan? 
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3. Apakah ada hubungan antara kecemasan dan kesulitan belajar fisika 

dengan hasil belajar fisika pada peserta didik kelas IPA SMAN 12 Konawe 

Selatan? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui hubungan kecemasan dengan hasil belajar fisika pada 

peserta didik kelas IPA SMAN 12 Konawe Selatan 

2. Untuk mengetahui hubungan kesulitan dengan hasil belajar fisika pada 

peserta didik kelas IPA SMAN 12 Konawe Selatan 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kecemasan dan kesulitan dengan hasil 

belajar fisika pada peserta didik IPA SMAN 12 Konawe Selatan   

1.6  Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu 

manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan 

pemahaman penulis khususnya dalam mengetahui hubungan kecemasan dan 

kesulitan dengan hasil belajar dalam pembelajaran Fisika, serta diharapkan dapat 

menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan 

menambah kajian ilmu pengetahuan alam khususnya Fisika.  
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1.6.2. Manfaat Praktis  

1. Bagi peserta didik 

Dapat digunakan untuk mengetahui hubungan kecemasan dan 

kesulitan dengan hasil belajar yang dialaminya dalam pembelajaran 

Fisika, sehingga dapat dijadikan sebagai motivasi diri untuk 

meningkatkan semangat belajar. 

2. Bagi guru 

Guru tidak hanya dapat mengetahui kecemasan dan kesulitan belajar 

peserta didik tetapi juga guru dapat mengetahui hubungan kecemasan dan 

kesulitan dengan hasil belajar dalam pembelajaran Fisika. Serta guru juga 

dapat menjadikan referensi atau masukan sebagai upaya untuk mengatasi 

kecemasan dan kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. 

3. Bagi sekolah 

Sekolah berkontribusi dalam memajukan pendidikan serta 

perkembangan dengan meningkatkan kompetisi guru dan peserta didik 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Sehingga, mampu 

bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai cara untuk mengembangkan diri dan 

pengalaman untuk mengetahui hubungan kecemasan dan kesulitan 

dengan hasil belajar fisika. Sehingga dapat dijadikan sebagai upaya untuk 

mempersiapkan diri menjadi guru yang berkualitas khususnya dalam 

pembelajaran Fisika. 
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5. Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber untuk menambah 

wawasan dan pengetahuan tentang hubungan kecemasan dan kesulitan 

dengan hasil belajar fisika. Sehingga dapat dijadikan acuan untuk 

melakukan penelitian yang sejenis atau pengembangan terhadap topik-

topik lain. 

1.7 Definisi Operasional  

 Adanya definisi operasional variabel adalah untuk mempermudah dalam 

pengambilan data. Dengan adanya definisi operasional, maka akan membantu 

dalam memperjelas ruang lingkup variabel penelitian. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui hubungan kecemasan dan kesulitan dengan hasil belajar fisika 

pada peserta didik di SMAN 12 Konawe Selatan. Adapun definisi operasional 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Kecemasan (X1) adalah keadaan perasaan takut dan cemas terhadap 

peristiwa-peristiwa yang akan datang yang memiliki karakteristik yaitu 

berupa rasa takut, rasa gugup, rasa khawatir, gelisah dan lain sebagainya. 

2. Kesulitan belajar (X2) adalah keadaan dimana peserta didik tidak dapat 

belajar sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh hambatan atau 

gangguan tertentu dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik tidak 

dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan 

3. Hasil belajar (Y) adalah suatu perubahan atau tingkat keberhasilan yang 

terjadi pada peserta didik berdasarkan proses belajar yang telah dilaluinya. 

 


