
 

 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Konsep Tentang Kecemasan  

2.1.1.1 Pengertian kecemasan  

   Kecemasan adalah suatu kondisi kurang menyenangkan yang dialami 

oleh seseorang yang dapat mempengaruhi keadaan fisiknya. Namora (2016) 

mengatakan “Kecemasan adalah tanggapan dari sebuah ancama nyata atau khayal. 

Individu mengalami kecemasan karena adanya ketidakpastian di masa 

mendatang”. Menurut Soehardjono, kecemasan adalah manifestasi dari gejala-

gejala atau gangguan fisiologi seperti: gemetar, banyak keringat, mual, sakit 

kepala, sering buang air, palpitasi (debaran atau berdebar-debar). Menurut Rathus, 

kecemasan didefinisikan sebagai keadaan psikologis yang ditandai oleh adanya 

tekanan, ketakutan, kegalauan dan ancaman yang berasal dari lingkungan.  

 Kecemasan berbeda dengan rasa takut walaupun ada kaitannya. 

Kecemasan secara naluri menunjukkan bahwa ada bahaya dimanya munculnya 

reaksi yang memperingatkan orang ‘dari dalam’ dan orang yang bersangkutan 

mungkin bisa kehilangan kendali dalam situasi tersebut. Rasa takut biasanya 

dirasakan hanya sejenak sedangkan kecemasan berlangsung lebih lama. Sukar 

untuk menilai apakah reaksi tertentu disebabkan oleh rasa takut atau rasa cemas. 

Kecemasan dan rasa takut selalu berdampingan dalam hampir semua situasi dalam 

proporsi yang berbeda-beda (Ramaiah, 2003, h. 6-7). 
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Dari definisi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa kecemasan 

merupakan bentuk perasaan seseorang baik berupa perasaan takut, tegang ataupun 

cemas dalam menghadapi persoalan atau dalam melaksanakan pembelajaran 

dengan berbagai bentuk gejala yang ditimbulkan. Orang yang memiliki 

kecemasan cenderung menganggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. 

Perasaan tersebut muncul karena beberapa faktor baik itu berasal dari pengalaman 

pribadi terkait dengan guru atau ejekan teman karena tidak bisa menyelesaikan 

permasalahan. 

 Kecemasan muncul dari reaksi ketegangan-ketegangan dalam atau intern 

dari tubuh, ketegangan ini akibat suatu dorongan dari dalam atau dari luar dan 

dikuasai oleh susunan urat saraf yang otonom. Misalnya, apabila seseorang 

menghadapi keadaan yang berbahaya dan menakutkan, maka jantungnya akan 

bergerak lebih cepat, nafasnya menjadi sesak, mulutnya menjadi kering dan 

telapak tangannya berkeringat, reaksi semacam inilah yang kemudian 

menimbulkan reaksi kecemasan. Seseorang yang dilanda rasa kecemasan bisa 

mengganggu keseimbangan pribadi seperti rasa tegang, resah, gelisah, takut, 

gugup, berkeringat, dan lain sebagainya. Orang yang cemas merasakan dirinya 

jauh dari perasaan bebas, sehingga untuk mendapatkan rasa bebas maka orang 

harus keluar dari rasa kecemasan tersebut (Hayat, 2014, h. 53).  

2.1.1.2. Jenis Kecemasan dan Gejala Kecemasan  

 Kecemasan sangat berkaitan dengan perasaan yang tidak pasti dan tidak 

berdaya. Menurut Peplau (1952) dalam Suliswati (2014) terdapat tiga tingkatan 

kecemasan, yaitu: 
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1. Kecemasan ringan 

Dihubungkan dengan ketegangan yang dialami sehari-hari. Sesorang 

merasa waspada, dapat memotivasi diri untuk belajar dan mampu memecahkan 

masalah secara efektif. 

2. Kecemasan sedang  

Seseorang hanya terfokus pada pikiran yang menjadi perhatiannya, masih 

dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang lain. 

3. Kecemasan berat 

Pusat perhatiannya pada detail yang spesifik dan tidak dapat berpikir hal-

hal lain. Seluruh prilaku dimaksudkan untuk mengurangi kecemasan dan perlu 

banyak perintah/arahan untuk terfokus pada hal lain. (Budi, 2020, h. 10). 

 Gejala kecemasan biasanya cukup mudah dikenali. Seseorang yang 

mengalami kondisi kecemasan cenderung merasa khawatir tentang keadaan buruk 

yang akan  terjadi pada dirinya atau orang lain yang dikenalnya dengan baik. 

Seseorang yang mengalami kondisi kecemasan biasanya mudah tersinggung, 

sering mengeluh, sulit untuk berkonsentrasi dan mengalami kesulitan untuk tidur. 

Penderita kecemasan sering mengalami gejala-gejala seperti berkeringat yang 

berlebihan walaupun cuaca tidak panas dan bukan karena berolahraga, jantung 

berdegup kencang, kaki dan tangan terasa dingin dan basah, mengalami gangguan 

pencernaan, merasa tenggorokan kering, tampak pucat, sering buang air kecil 

melebihi batas kewajaran dan lain-lain. Penderita juga sering mengeluh pada 

persendian, tidak mampu rileks, sering terkejut, dan ada kalanya disertai gerakan-

gerakan anggota tubuh dengan intensitas dan frekuensi berlebihan, misalnya pada 
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saat duduk menggoyang-goyangkan kaki, meregangkan leher, mengernyitkan dahi 

dan lain-lain. 

 Menurut (Sarwono, 2017) gejala fisik lainnya yang sering muncul secara 

intensif jika individu mengalami kecemasan seperti mengeluarkan keringat 

dingin, irama detak jantung lebih cepat (berdebar-debar), sakit kepala, tekanan 

darah mengalami kenaikan, susah tidur, gelisah, dan gejala lainnya. Gejala lain 

dikemukakan oleh (Yusuf, 2018) terlihat pada perubahan kinerja anggota tubuh, 

yakni denyut jantung menjadi lebih cepat, gangguan pernapasan, mengeluarkan 

keringat berlebih, dan lainnya. Karena sesungguhnya kecemasan ialah respon kita 

dalam menyadari sebuah ancaman yang objeknya belum pasti (Nugraha, 2020, 

h.7). 

 Dalam  mengenali gejala kecemasan dapat ditinjau melalui tiga 

komponen, yaitu:  

1. Komponen psikologis: berupa kegelisahan, gugup, tegang, cemas, rasa tidak 

aman, takut, dan cepat terkejut.  

2. Komponen fisiologis: berupa jantung berdetak lebih cepat keringat dingin pada 

telapak tangan, tekanan darah meninggi.  

3. Komponen sosial: sebuah perilaku yang ditunjukkan oleh individu di 

lingkungannya. Perilaku itu dapat berupa tingkah laku (menghindar, tidak suka 

terhadap pelajaran fisika) dan gangguan tidur. (Wicaksono, 2013, h. 90-91). 

2.1.1.3  Faktor dan Aspek Kecemasan   

    Kecemasan dapat dialami siapapun dan di mana pun, termasuk juga oleh 

para siswa di sekolah. Kecemasan yang dialami siswa di sekolah bisa berbentuk 
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kecemasan realistik, neurotik atau kecemasan moral. Karena kecemasan 

merupakan proses psikis yang sifatnya tidak tampak ke permukaan maka untuk 

menentukan apakah seseorang siwa mengalami kecemasan atau tidak, diperlukan 

penelaahan yang seksama, dengan  berusaha mengenali gejala-gejalanya, beserta 

faktor-faktor yang  melatarbelakangi dan mempengaruhinya. Perlu dicatat bahwa 

gejala-gejala kecemasan yang bisa diamati di permukaan hanyalah sebagian kecil 

saja dari masalah yang sesungguhnya (Rudiansyah, dkk, 2016, h. 98).  

   Berdasarkan hasil penelitian Denhere dan Olaniyan  dalam Anditya 

(2016), menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kecemasan, diantaranya: 

1. Kondisi situasi kelas yang kurang kondusif 

Psikologi kepribadian mengukur dan memprediksi dampak lingkungan 

terhadap tingkah laku. Kondisi situasi kelas yang kurang kondusif membuat siswa 

kesulitan dalam memahami materi pembelajaran, sehingga berdampak pada 

pemahaman siswa yang rendah.  Pemahaman yang rendah akan membuat siswa 

merasa khawatir tidak mampu mengerjakan soal.  Kekhawatiran yang dirasakan 

siswa akan memicu timbulnya kecemasan pada diri siswa tersebut pada saat 

menjawab soal.  Atas dasar tersebut kondisi situasi kelas yang kurang kondusif 

dapat menyebabkan kecemasan siswa. 

2. Tuntutan untuk mendapatkan nilai yang baik 

Tuntutan untuk mendapatkan nilai yang baik  dalam pelajaran disekolah 

oleh orang tua dan guru dapat menyebabkan anak hanya berorientasi pada hasil 

dan nilai saja bukan proses pembelajaran itu sendiri. Ketika seorang anak 
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mendapat nilai yang jelek, ia menjadi tertekan dan menganggap dirinya bodoh. 

Tekanan dan tuntutan yang bersumber dari kegiatan akademik disebut dengan 

stres akademik. Stres akademik meliputi persepsi siswa terhadap banyaknya 

pengetahuan harus dikuasai dan persepsi terhadap ketidakcukupan waktu untuk 

mengembangkannya. 

3. Siswa tidak dapat menyelesaikan permasalahan fisika 

Ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan soal dikarenakan siswa 

merasa kesulitan dalam dirinya sehingga kehabisan waktu saat ujian yang 

menyebabkan siswa merasakan kecemasan akan dampak yang terjadi pada 

rendahnya prestasi siswa.  

Menurut teori kecemasan yang diungkapakan oleh J. Casbarro, ada 3 

aspek kecemasan dalam menghadapi pelajaran, antara lain:  

1. Manifestasi kognitif yang tidak terkendali  

Munculnya kecemasan sebagai akibat dari cara berpikir siswa yang tidak 

terkondisikan yang seringkali memikirkan tentang malapetaka atau kejadian 

buruk yang akan terjadi dalam menghadapi ujian atau dalam belajar fisika. 

Adapun indikator manifestesi kognitif dalam kecemasan ini yaitu: sulit 

konsentrasi, bingung dan mental blocking. Sulit konsentrasi dalam menghadapi 

ujian atau pada saat belajar adalah suatu aktivitas berpikir siswa yang tidak bisa 

focus terhadap masalah yang akan diselesaikannya. Sulit konsentrasi dapat 

ditunjukkan dengan kesulitan dalam memahami materi fisika, kesulitan 

berpikir secara sistematis, kesulitan mengingat kata kunci dan konsep saat 

menjawab pertanyaan essai atau uraian.  
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Bingung adalah perasaan yang timbul saat siswa harus mengambil suatu 

keputusan yang sulit dalam menjawab soal oleh karena terdapat beberapa 

alternatif jawaban yang menurutnya benar atau salah karena pikirannya. Dalam 

kondisi pikiran yang bingung tersebut sehingga tidak dapat memilih jawaban 

yang benar. Mental blocking adalah hambatan secara mental atau psikologis 

yang mengakibatkan pikiran siswa tidak bisa berpikir dengan tenang saat 

mengerjakan soal. Manifestasi (kemunculan) mental blocking ditunjukkan 

dengan pertanda bahwa saat membaca pertanyaan, tiba-tiba pikiran seperti 

kosong (blank) dan kemungkinan tidak mengerti alur jawaban yang benar atau 

bahkan lebih cemas lagi karena kehabisan waktu dalam mengerjakan soal. 

2. Manifestasi afektif yang tidak terkendali 

Kecemasan muncul sebagai akibat siswa merasakan perasaan yang 

berlebihan saat menghadapi ujian yang diwujudkan dalam bentuk perasaan 

khawatir, gelisah dan takut terutama pada mata pelajaran yang dianggap sulit 

oleh siswa seperti mata pelajaran fisika. Berdasarkan definisi tersebut, maka 

indikator kondisi afektif dalam kecemasan menghadapi ujian, yaitu: takut, 

khawatir dan gelisah. Menurut kamus “The concise of Oxford English 

Dictionary” (dalam Rosmy, 2010), rasa khawatir adalah perasaan tidak nyaman 

akan kesulitan hidup yang sedang dialami atau yang dibayangkan akan terjadi. 

Khawatir dalam menghadapi ujian adalah perasaan terganggu akibat 

bayangan/pikiran buruk yang dibuat oleh siswa itu sendiri dan dibayangkan 

akan terjadi saat menghadapi ujian. Bayangan dan pikiran buruk yang 
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dimaksud yaitu merasa khawatir apabila soal ujian terlalu sulit untuk dijawab, 

dan perkiraan antara apa yang dipelajari tidak keluar dalam ujian.  

Takut adalah suatu perasaan tidak berani menghadapi sesuatu yang pada 

perasaannya akan mendatangkan bencana bagi siswa saat menghadapi ujian. 

Rasa takut tersebut membuat siswa menjadi tidak berdaya untuk berpikir 

dengan baik karena selalu dibayangi oleh bencana yang dibayangkan karena 

kemungkinan tidak bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, takut tidak lulus, 

dan takut duduk paling depan sehingga tidak bisa tenang dalam ujian. Gelisah 

adalah perasaan tidak tentram yang dialami siswa saat ujian sehingga 

membuatnya tidak percaya diri untuk bisa menghadapi ujian dengan baik. Rasa 

gelisah dalam menghadapi ujian muncul karena siswa tidak bisa menemukan 

jawaban soal yang sulit, waktu yang disediakan dirasa tidak cukup dan merasa 

gelisah ketika ada siswa yang sudah mendahului selesai mengerjakan soal 

ujian. 

3. Perilaku motorik yang tidak terkendali  

Gerakan yang tidak menentu seperti gemetar (pucat) dan tegang pada otot 

yang dirasakan oleh siswa ketika mengerjakan soal fisika atau pada saat proses 

pembelajaran. Berdasarkan definisi tersebut, maka indikator perilaku motorik 

dalam kecemasan ini yaitu: gemetar (pucat). Gemetar adalah suatu gerakan 

yang dilakukan tanpa sengaja, karena merasakan suatu ancaman seperti 

diharuskan untuk menjawab soal dengan cepat, diharuskan duduk di depan dan 

keterbatasan waktu yang tersedia saat ujian. Semua gerakan ini tanpa disadari 
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dan dapat mempengaruhi tangan, lengan, kepala, wajah, pita suara dan kaki 

(Tresna, 2011, h. 94-96). 

2.1.1.4 Solusi untuk Mengatasi Kecemasan   

Berikut adalah beberapa cara yang dapat membantu menghilangkan rasa 

cemas yang dirasakan oleh seseorang secara umum. 

1. Ketika menghadapi masalah yang membuat kecemasan jangan memikirkannya 

secara terus-menerus. Hadapi dan tuntaskan segera kecemasan tersebut dengan 

membuat sebuah keputusan, karena sebagian rasa cemas disebabkan oleh rasa 

keragu-raguan. 

2. Tetapkan di mana logika berakhir dan dimana kecemasan bermula. Merasa 

cemas tidak sama dengan berpikir, berpikir jernih sifatnya konstruktif 

sedangkan kecemasan sifatnya destruktif. 

3. Bila terdapat sesuatu yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah yang 

menjengkelkan, maka lakukanlah. Seseorang yang mengalami kecemasan 

harus mengambil langkah untuk mengatasinya agar rasa cemas tersebut lenyap 

(Associates, 2019, h. 2-3)  

Kecemasan yang dirasakan oleh peserta didik memiliki dampak negatif, 

mengingat dampak negatifnya terhadap pencapaian prestasi belajar dan kesehatan 

fisik atau mental siswa, maka perlu ada upaya-upaya tertentu untuk mencegah dan 

mengurangi kecemasan siswa di sekolah, diantaranya dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Seorang guru perlu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

Pembelajaran dapat menyenangkan apabila bertolak dari potensi, minat dan 
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kebutuhan siswa. Oleh karena itu, strategi pembelajaran yang digunakan oleh 

guru hendaknya berpusat pada siswa, yang memungkinkan siswa untuk dapat 

mengkspresikan diri dan dapat mengambil peran aktif dalam proses 

pembelajarannya 

2. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung seorang guru dapat 

mengembangkan  sense of  humor  dirinya maupun para siswanya. Dengan   

demikian, lelucon yang dilontarkan tetap harus berdasar pada etika dan tidak 

memojokkan siswa.  

3. Dengan mengajak siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas, 

sehingga dalam proses pembelajaran tidak selamanya siswa harus terkurung di 

dalam kelas, sehingga siswa tidak merasakan bosan.  

4. Seorang guru perlu melakukan kegiatan selingan seperti bermaain game, yang 

dapat dilakukan pada saat suasana kelas sedang tidak kondusif.  

5. Menggunakan pendekatan humanistik dalam pengelolaan kelas, dimana siswa 

dapat mengembangkan pola hubungan yang akrab, ramah, toleran, penuh 

kecintaan dan penghargaan, baik dengan guru maupun dengan sesama siswa. 

Seorang guru harus menghindari penggunaan hukuman jika terjadi tindakan 

indisipliner pada siswanya (Rudiansyah, dkk, 2016, h. 102-103). 

2.1.2 Konsep Tentang Kesulitan Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Kesulitan Belajar 

 Kesulitan belajar merupakan faktor ekstern dan intern siswa yang 

mengakibatkan rendahnya prestasi belajar siswa. Kesulitan belajar ini dapat 

disebabkan oleh beberapa factor diantaranya adalah siswa tidak mengerti dengan 
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baik tujuan dan isi materi yang dipelajari, faktor lainnya adalah kurangnya 

motivasi belajar siswa sehingga menyebabkan siswa menjadi malas untuk 

mendalami materi pelajaran yang dipelajari di sekolah hingga menyebabkan 

ditemukannya kesulitan belajar siswa (Hasibun, 2018, h. 19). Mulyadi (2010) 

mengatakan “kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu 

proses belajar yang ditandai dengan hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai 

hasil belajar”. 

Rumini dkk dalam Irham dan Wiyani (2013, h. 254) mengemukakan 

bahwa kesulitan belajar merupakan kondisi saat peserta didik mengalami 

hambatan-hambatan tertentu untuk mengikuti proses pembelajaran dan mencapai 

hasil belajar secara optimal.  

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa 

kesulitan belajar adalah suatu hambatan atau gangguan yang dialami oleh peserta 

didik dalam proses belajar sehingga menyebabkan peserta didik mendapatkan 

hasil yang kurang maksimal.  

2.1.2.2  Jenis-Jenis Kesulitan Belajar  

Mulyadi menyatakan terdapat beberapa pengertian atau jenis kesulitan 

belajar, diantaranya adalah sebagai berikut (Kallesta, 2017, h. 4): 

1. Gangguan Belajar (Learning Disosder) 

Mengandung makna suatu proses belajar yang terganggu karena adanya 

respon-respon tertentu yang bertentangan atau tidak sesuai. Gejala semacam ini 

kemungkinan dialami oleh peserta didik yang kurang berniat terhadap suatu 

mata pelajaran tertentu, tetapi harus mempelajari karena tuntutan kurikulum. 
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Kondisi semacam ini menimbulkan berbagai macam gangguan seperti 

berkurangnya intensitas kegiatan belajar atau bahkan mogok belajar. Indikator 

gangguan belajar yaitu kelelahan dan kurang peracaya diri. 

2. Ketidakmampuan Belajar (Learning Disability) 

Kesulitan ini berupa ketidakmampuan belajar karena berbagai sebab. 

Peserta didik tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil 

yang dicapai berada di bawah potensi intelektualnya. Penyebabnya beraneka 

ragam, mungkin akibat perhatian dan dorongan orang tua yang kurang 

mendukung atau masalah mental dan emosional. Indikator ketidakmampuan 

belajar yaitu rendahnya konsentrasi belajar, sikap dan perilaku yang kurang 

baik, dan kurangnya waktu belajar. 

3. Gangguan Fungsi Belajar (Learning Disfunction) 

Kesulitan belajar yang terjadi karena adanya anggota tubuh yang tidak 

berfungsi dengan baik dan menganggu dalam kegiatan pembelajaran. Kesulitan 

ini bisa terjadi oleh beberapa hal seperi gangguan alat indera atau gangguan 

tubuh seorang peserta didik. Indikator gangguan fungsi belajar yaitu 

terganggunya penglihatan dan pendengaran serta daya ingat yang rendah. 

4. Pemahaman Belajar Lambat (Slowly Learner) 

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar semacam ini 

memperlihatkan gejala belajar lambat atau dapat dikatakan poses 

perkembangannya lambat. Peserta didik tidak mampu menyelesaikan pelajaran 

atau tugas-tugas belajar dalam batas waktu yang sudah ditetapkan. Kondisi 

tersebut dikarenakan berbagai hal seperti faktor dari guru, waktu belajar, 
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fasilitas sekolah dan lain-lain. Indikatornya yaitu rendahnya kompetensi guru, 

metode mengajar kurang efektif, fasilitas sekolah kurang memadai, dan 

pemberian tugas tidak sesuai yang diajarkan. 

5. Keinginan Belajar Rendah (Under Achiever) 

Peserta didik semacam ini memiliki hasrat belajar rendah di bawah potensi 

yang apa adanya. Kecerdasannya tergolong normal, tetapi karena sesuatu hal, 

proses belajarnya terganggu sehingga prestasi belajar yang diperolehnya tidak 

sesuai dengan kemampuan potensial yang dimilikinya. Misalnya seseorang 

memiliki hasrat yang rendah dalam belajar Fisika, maka anak tersebut akan 

mengalami gangguan dalam proses pembelajaran yang menggunakan konsep 

Fisika (Arista, 2010, h. 56). Indikatornya yaitu rendahnya minat, rendahnya 

motivasi, dan  kurangnya kesiapan belajar. 

2.1.2.3 Faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

 Penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan menjadi beberapa yaitu 

sebagai berikut : 

1. Faktor Intern  

 Penyebab kesulitan belajar dapat terjadi karena gangguan yang bersifat 

fisik yaitu karena sakit, karena kurang sehat, dan karena cacat tubuh. Seseorang 

yang sakit akan mengalami kelemahan pada fisiknya, sehingga saraf sensoris dan 

motorisnya lemah, sehingga mengakibatkan rangsangan yang diterima melalui 

indranya tidak dapat diteruskan ke otak. Selanjutnya anak yang kurang sehat dapat 

mengalami kesulitan belajar, sebab ia mudah capek, mengantuk, pusing, daya 

konsentrasinya pun hilang, saraf otak tidak mampu bekerja secara optimal dalam 
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memproses, mengelola, menginterpretasi dan mengorganisasi bahan pelajaran 

melalui indranya.  

Seorang anak yang mengalami kondisi cacat tubuh juga dapat mengalami 

kesulitan belajar, misalnya mengalami cacat tubuh yang ringan seperti kurang 

pendengaran, kurang pengelihatan, dan gangguan psikomotor. Sedangkan cacat 

tubuh yang tetap (serius) seperti buta, tuli, bisu, hilang tangan dan kakinya.. Bagi 

golongan yang serius, maka harus masuk pendidikan khusus. Bagi golongan yang 

ringan, masih dapat mengikuti pendidikan umum, asal guru memperhatikan dan 

menempuh placement yang cepat.  

2.  Faktor Ekstern  

 Faktor ekstern dapat dibedakan menjadi:   

a. Faktor Orang Tua  

 Orang tua yang tidak atau kurang dalam memperhatikan pendidikan 

anak-anaknya, akan menjadi penyebab kesulitan belajarnya. Orang tua yang 

bersifat kejam, otoriter, akan menimbulkan mental yang tidak sehat bagi 

anak. Hal ini akan berakibat anak tidak merasakan tentram dan senang 

berada di rumah, ia pergi mencari teman sebayanya, hingga lupa belajar.  

b. Faktor Ekonomi  

 Ekonomi yang kurang atau miskin dapat mengakibatkan kurangnya 

fasilitas belajar, keadaan seperti itu akan menghambat kemajuan anak. 

Faktor biaya merupakan faktor yang sangat penting, karena belajar dan 

kelangsungannya sangat memerlukan biaya. Misalnya untuk membeli 

peralatan sekolah, uang spp sekolah, dan biaya-biaya lainnya. Maka 
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keluarga yang miskin akan merasa berat untuk mengeluarkan biaya yang 

bermacam-macam itu. Karena keuangan digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan keluarga sehari-hari. 

  Ekonomi yang berlebihan juga dapat menjadi factor penyebab 

kesulitan belajar. Seorang anak yang memiliki orang tua yang ekonominya 

berlebih akan menjadi segan untuk belajar karena ia terlalu banyak 

bersenang-senang. Mungkin juga mereka terlalu dimanja oleh orang tua, 

orang tua tidak tahan melihat anaknya belajar dengan bersusah payah. 

Keadaan seperti ini akan dapat menghambat kemajuan belajar.  

c. Faktor Sekolah  

 Guru dapat menjadi penyebab kesulitan belajar, apabila guru tidak 

kualified, dalam mata pelajaran yang dipegangnya. Biasaya disekolah-

sekolah yang kekurangan guru, mengakibatkan ada guru yang memegang 

dua mata pelajaran sekaligus sehingga proses belajar mengajar pada salah 

satu mata pelajaran yang dipegangnya tidak maksimal diakibatkan kurang 

menguasai pelajaran tersebut. Guru yang kurang persiapan untuk mengajar, 

sehingga cara menerangkan kurang jelas yang mengakibatkan sulit 

dimengerti oleh murid-muridnya. Hubungan guru dengan murid kurang 

baik. Hal ini bermula pada sifat dan sikap guru yang kurang disenangi oleh 

murid-muridnya, seperti kasar, suka marah, tak pernah senyum, suka 

membentak, dan lain-lain, tak pandai menerangkan, sinis, sombong, pelit 

dalam memberi nilai, dan lain sebagainya.  
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 Kurangnya alat laboratorium juga akan banyak menimbulkan 

kesulitan dalam belajar. Kondisi gedung terutama ditunjukkan pada ruang 

kelas/ruangan tempat belajar murid kurang baik. (Hasibuan, 2018, h. 23-26). 

2.1.2.3  Cara Mengatasi Kesulitan Belajar 

 Cara untuk mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik diantaranya 

yaitu sebagai berikut: 

1. Memberikan motivasi belajar 

  Motivasi belajar merupakan proses yang membangkitkan energi, 

mengarahkan dan mempertahankan tingkah laku seseorang dalam belajar. 

Seorang guru memiliki peran yang sangat penting bagi pendidikan, salah 

satunya yaitu peran sebagai motivator dalam proses belajar mengajar di kelas 

seorang guru harus selalu memberikan motivasi kepada siswanya agar 

semangat dalam menuntut ilmu. Materi fisika yang memerlukan analisis 

pemahaman dan penalaran, akan membutuhkan motivasi belajar yang relatif 

kuat dan stabil. Faktor-faktor penyebab rendahnya motivasi dan berbagai cara 

yang dapat diterapkan di kelas dalam upaya peningkatan motivasi belajar siswa 

perlu selalu dikaji dan dianalisis.  

  Selain guru, orang tua juga pada dasarnya memiliki peranan yang sangat 

penting terhadap seorang anak. Maka dari itu orang tua harus memberikan 

perhatian dan motivasi intrinsik ekstrinsik sehingga kemampuan anak dalam 

mencerna pelajaran dapat menghasilkan nilai yang memuaskan. Selain itu 

kesehatan tubuh pada anak juga harus diperhatikan oleh orang tua. Seperti 
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memberikan minuman dan makanan yang bergizi serta sumplemen yang cukup 

dalam pembangunan tubuh (Mahrus, 2013, h. 278)..  

2. Menumbuhkan minat belajar  

  Menurut Tampubolon dalam Khairani (2017) minat adalah perbaduan 

anatara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada motivasi. 

Minat dapat mendorong keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Sebagai 

contoh, siswa yang berminat terhadap pelajaan fisika maka akan 

mempelajarinya dengan sungguh-sungguh, rajin belajar, merasa senang ketika 

mengikuti pelajaran fisika, dan dapat mengatasi kesulitan belajar karena 

adanya daya tarik untuk mempelajari fisika. Proses belajar akan berjalan lancar 

bila disertai minat.  

3. Memiliki rasa percaya diri 

 Rasa percaya diri adalah sumber yang besar untuk terus memusatkan 

perhatian pada pelajaran. Peserta didik perlu menanamkan keyakinan mampu 

mempelajari dan mengerjakan bagaimana sulitnya pelajaran yang sedang 

dihadapi. Keyakinan dalam hati akan membuat diri bekerja keras untuk 

mewujudkan keyaninan tersebut (Surya, 2015, h. 10). 

2.1.3 Konsep Tentang Hasil Belajar 

2.1.3.1  Pengertian Hasil Belajar  

   Kegiatan belajar dan mengajar sasarannya adalah hasil belajar, jika cara 

dan motivasi belajar baik, maka diharapkan hasil belajarnya juga baik. Sudjana 

(2013) mengatakan “hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

setelah ia menerima pengalaman belajar”. Menurut Mulyasa, hasil belajar 
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merupakan prestasi belajar peserta didik secara keseluruhan, yang menjadi 

indikator kompetensi dasar dan perubahan perilaku yang bersangkutan. Jadi 

berdasarkan pengertian-pengertian hasil belajar diatas dapat diketahui bahwa hasil 

belajar siswa adalah hasil nyata yang dicapai oleh seorang siswa setelah 

mengalami proses pembelajaran, yang wujudnya berupa kemampuan kognitif, 

afektif dan psikomotorik (Mappeasse, 2009, h. 3-4). 

Kemajuan prestasi belajar siswa tidak saja diukur dari tingkat penguasaan 

ilmu pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan sikap. Dengan demikian, 

penilaian hasil belajar siswa meliputi segala hal yang dipelajari di sekolah, baik 

itu menyangkut pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berkaitan dengan mata 

pelajaran yang diberikan kepada peserta didik (Susanto, 2013, h. 5-6). 

Menurut Romizowki (1982) dalam skema kemampuan yang dapat 

menunjukkan hasil belajar yaitu: 

1. Keterampilan kognitif berkaitan dengan kemampuan membuat keputusan 

memecahkan masalah dan berfikir logis 

2. Keterampilan psikomotor berkaitan dengan kemampuan tindakan fisik dan 

kegiatan perseptual 

3. Keterampilan reaktif berkaitan dengan sikap, kebijaksanaan, perasaan, dan 

self control 

4. Keterampilan interaktif berkaitan dengan kemampuan sosial dan 

kepemimpinan (Prastiyo, 2019, h. 8). 
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2.1.3.1  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Basuki & Hariyanto, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar terdiri atas 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor dari dalam diri peserta didik yaitu kecakapan, 

minat, bakat, usaha, motivasi perhatian, kelemahan, kesehatan dan kebiasaan 

peserta didik. 

2.  Faktor Eksternal 

Faktor Eksternal yaitu faktor dari luar diri peserta didik diantaranya yaitu 

lingkungan fisik dan non fisik belajar (termasuk Suasana kelas dalam belajar, 

seperti riang gembira, menyenangkan) lingkungan ssosial budaya, lingkungan 

keluarga, program sekolah, guru, pelaksanaan pembelajaran dan teman 

sekolah. 

2.2  Penelitian Relevan 

 Penelitian yang berkaitan dengan hubungan antara kecemasan dan 

kesulitan belajar fisika dengan hasil belajar fisika peserta didik sudah ada 

beberapa orang terdahulu yang telah melakukannya. Adapun penelitian yang 

relevan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Nurmila (2016) dalam penelitiannya “Hubungan antara Kecemasan 

Matematika dan Kesulitan Belajar dengan Prilaku Belajar Siswa di SMPN 3 

Tanate Riaja Kabupaten Riau” memperoleh data bahwa hubungan antara 

kecemasan matematika dengan prilaku belajar siswa sebesar 0,313 termasuk 

dalam kategori rendah, jadi diperoleh hubungan negatif yang rendah antara 
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kecemasan dengan prilaku belajar siswa. Hubungan antara kesulitan belajar 

dengan prilaku belajar siswa sebesar -0,410 dalam kategori sedang, jadi  

diperoleh hubungan negatif antara kesulitan belajar dengan prilaku belajar 

siswa. Kemudian hubungan antara kecemasan dan kesulitan belajar terhadap 

perilaku belajar siswa sebesar 0,445 termasuk dalam kategori sedang, jadi 

terdapat hubungan yang negatif antara kecemasan dan kesulitan belajar 

terhadap prilaku belajar siswa. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu bahwa  

terdapat hubungan yang negatif antara kecemasan matematika dan kesulitan 

belajar terhadap prilaku belajar siswa di SMPN 3 Tanate Riaja Kabupaten Riau 

berada pada kategori sedang. Hal ini menandakan semakin besar rasa 

kecemasan matematika siswa dan kesulitan belajar siswa, maka prilaku belajar 

siswa akan semakin rendah. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

adapun perbedaannya yaitu Nurmila meneliti hubungan antara kecemasan 

matematika dan kesulitan belajar dengan prilaku belajar siswa di SMPN 3 

Tanate Riaja Kabupaten Riau sedangkan peneliti meneliti hubungan antara 

kecemaan dan kesulitan belajar dengan hasil belajar fisika.  

2. Nurul Azizah, dkk  (2020) dalam penelitiaannya  “Hubungan antara 

Kecemasan dan Hasil Belajar Matematika Siswa pada Materi Bilangan Bulat” 

berdasarkan uji hipotesis diperoleh rxy = 0,3756 dengan mengacu pada nilai 

interpretasi angka korelasi product moment dimana 0,3756<rxy<1,00 berarti 

antar variabel X dan Y terdapat korelasi yang sangat kuat. Melalui uji-t 

diperoleh thitung= 2,1445, ttabel=1,70. Terlihat bahwa  thitung>ttabel sehingga H0 
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ditolak dan Ha diterima yang berarti terdapat korelasi antara kecemasan dengan 

hasil belajar matematika siswa pada materi bilangan bulat. Koefisien 

determinasi 14,11% artinya 14,11% hasil belajar matematika pada materi 

bilangan bulat dipengaruhi oleh kecemasan, dan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

adapun perbedaannya yaitu Nurul Azizah, dkk  meneliti hubungan antara 

kecemasan dan hasil belajar matematika siswa pada materi bilangan bulat, 

yang berarti hanya ada 2 variabel yakni kecemasan dan hasil belajar sedangkan 

peneliti meneliti hubungan antara kecemaan dan kesulitan belajar dengan hasil 

belajar fisika, yang berarti terdapat 3 variabel yakni kecemasan, kesulitan 

belajar, dan hasil belajar. Dan juga peneliti tidak menggunakan materi seperti 

halnya penelitian terdahulu. 

3. Fauziyyah Kristanti Monica Dewi dan Heni Pujiastuti (2020) dalam 

penelitiannya “Pengaruh Tingkat Kecemasan terhadap Hasil Belajar 

Matematika Siswa: Studi Kasus pada Siswa SMPN 2 Balaraja”  berdasarkan 

hasil penelitian diperoleh tingkat kecemasan dapat mempengaruhi hasil belajar 

belajar matematika siswa SMPN 2 Balaraja sebesar 0,135 atau 13,5% dan 

menyimpulkan bahwa semakin rendah tingkat kecemasan maka hasil belajar 

siswa pada pelajaran matematika akan semakin meningkat begitupun 

sebaliknya semakin tinggi tingkat kecemasan maka hasil belajar siswa pada 

pelajaran matematika akan semakin menurun.  
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Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, 

adapun perbedaannya yaitu Fauziyyah Kristanti Monica Dewi dan Heni 

Pujiastuti meneliti pengaruh tingkat kecemasan terhadap hasil belajar 

matematika siswa: studi kasus pada siswa SMPN 2 balaraja sedangkan peneliti 

meneliti hubungan antara kecemaan dan kesulitan belajar dengan hasil belajar 

fisika.  

2.3 Kerangka Pikir  

 Hasil belajar adalah suatu perubahan atau tingkat keberhasilan yang terjadi 

pada peserta didik berdasarkan proses belajar yang telah dilaluinya. Hasil belajar 

dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor kecemasan dan kesulitan belajar. 

Kecemasan dan kesulitan belajar menjadi suatu hal yang dapat mempengaruhi 

hasil belajar pada peserta didik. Jika peserta didik pada saat ujian merasakan 

kecemasan dan kesulitan maka tentulah akan berpengaruh terhadap hasil yang 

diperoleh, dimana hasil tersebut tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal. 

Apabila tingkat kecemasan dan kesulitan belajar yang dirasakan peserta didik 

tinggi maka hasil belajar yang diperoleh akan rendah, begitupun sebaliknya 

apabila tingkat kecemasan dan kesulitan belajar yang dirasakan peserta didik 

rendah maka hasil belajar yang diperoleh akan tinggi. 

Berdasarkan latar belakang dan kajian teori diatas maka kerangka pikir pada 

penelitian ini terdapat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 2.1 Kerangka Berfikir 

2.4 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan kerangka pikir di atas maka peneliti 

membuat hipotesis penelitian sebagai berikut: 

1. H0 :  Tidak  terdapat hubungan kecemasan dengan hasil belajar fisika 

peserta didik kelas  IPA SMA Negeri 12 Konawe Selatan. 

H1 : Terdapat hubungan kecemasan dengan hasil belajar fisika peserta 

didik kelas  IPA SMA Negeri 12 Konawe Selatan. 

2. H0 : Tidak  terdapat hubungan kesulitan belajar dengan hasil belajar fisika 

peserta didik kelas  IPA SMA Negeri 12 Konawe Selatan 

H1 : Terdapat hubungan kesulitan belajar dengan hasil belajar fisika peserta 

didik kelas  IPA SMA Negeri 12 Konawe Selatan. 

3. H0 : Tidak  terdapat hubungan kecemasan dan kesulitan belajar dengan 

hasil belajar fisika peserta didik kelas  IPA SMA Negeri 12 Konawe 

Selatan. 

H1 : Terdapat hubungan kecemasan dan kesulitan belajar dengan hasil 

belajar fisika peserta didik kelas  IPA SMA Negeri 12 Konawe Selatan. 


