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Kecemasan merupakan salah satu kekhawatiran terbesar yang dialami oleh
semua individu. Kecemasan ini menghasilkan hal negatif di berbagai aspek
kehidupan, khususnya pada aspek akademis. Penelitian ini merupakan
penelitian non-eksperimen deskriptif kuantitatif bertujuan untuk mengetahui
tingkat kecemasan pada santri Pondok Pesantren. Sampel penelitian ini
sebanyak 78 orang santri Pondok Pesantren Nurul Huda Singosari Malang
dengan menggunakan Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) yang terdiri
dari 50 item. Analisis penelitian menggunakan Z-Score. Berdasarkan
analisis ditemukan bahwa sebesar 14,1% atau 11 santri mengalami
kecemasan dengan tingkat tinggi. Sementara yang mengalami tingkat
kecemasan sedang sebesar 66,7% atau 52 santri dan sisanya sebesar 19,2%
atau 15 santri mengalami tingkat kecemasan rendah.
Kata kunci: Kecemasan, Santri pondok pesantren
Anxiety is one of the biggest worries experienced by all people. Anxiety
produces negative in many aspects of life, especially in the academic aspect.
This research is a quantitative non-experimental descriptive aims to
determine the level of anxiety on the male boarding school. The sample as
many as 78 people Nurul Huda Islamic boarding school students Singosari
Malang using the Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) consisting of 50
item. Analysis of studies using the Z-Score. Based on the analysis it was
found that 14.1% or 11 students with a high level of anxiety. While
experiencing the anxiety level was at 66.7% or 52 students, and the
remaining 19.2% or 15 students experienced low levels of anxiety.
Keywords: Anxiety, Boarding school student
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Setiap individu pasti pernah merasakan perasaan cemas. Kecemasan merupakan
fenomena psikologis yang normal, namun tidak jarang kecemasan dapat mengacaukan
kehidupan individu. Beberapa individu pencemas mungkin merasa mereka sebagai
individu yang tidak sempurna, namun kenyataannya mereka merupakan individu yang
sangat luar biasa karena memiliki perasaan yang lebih dibanding individu lain, dimana
mereka selalu khawatirakansesuatu atau orang lain dari pada individu pada umumnya.
Kecemasan merupakan salah satu kondisi komorbitas paling umum diantara kecemasan
lain dengan tingkat prevalensi 3,6% menjadi 5,1% selama seumur hidup dan 3,1%
selama 1 tahun (Pincus, Newman, Borkovec, & Lytle, 2002). Kecemasan sering
dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dari waktu ke waktu seperti saat ujian,
pertandingan olahraga, pertemuan dengan orang penting dan kekhawatiran akan
hubungan baru (Halgin & Whibourne, 2010). Namun kecemasan sering dialami oleh
anak dan remaja usia sekolah dengan tingkat pravelensi berkisar 4% menjadi 25%
dengan rata-rata 8% (Deb, Chatterjee & Walshi, 2010). Tidak menutup kemungkinan,
kecemasan dapat dialami oleh individu-individu yang berada dalam ruang lingkup
pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren.
Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan agama Islam berupa
asrama yang terpisah antara santri putra dan santri putri. Di pondok pesantren, santri
diajarkan pendidikan agama Islam dibawah asuhan ustad dan ustadzah serta dibawah
kepemimpinan seorang kiai. Kebanyakan orang tua yang menginginkan anaknya
tumbuh dan berkembang dengan moral serta agama yang tinggi memilih untuk
menyekolahkan anaknya di pendidikan agama pondok pesantren.
Di pondok pesantren, santri dituntut untuk bisa aktif dan berani, seperti bertanya pada
ustad atau ustadzah, mendapat giliran untuk ceramah dan tes/ujian penghafalan
beberapa ayat Al-Quran, hadist-hadist serta doa-doa di depan kelas. Kegiatan tersebut
merupakan bentuk kegiatan santri di dalam kelas. Namun pada kenyataannya, tidak
jarang santri merasa cemas, baik pada saat bertanya pada ustad/ustadzah maupun ketika
mendapat giliran untuk ceramah dan pada saat tes menghafal di depan kelas.
Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada tujuh santri pada tanggal 7 April 2012 di
Pondok Pesantren Nurul Huda Singosari Malang, mereka sering merasakan cemas pada
saatakangiliran maju ke depan kelas untuk tes penghafalan ayat-ayat Al-Quran dan
hadist-hadist maupun doa-doa. Mereka berfikir, ketika akan maju ke depan kelas untuk
menunjukkan hasildari hafalan ayat-ayat Al-Quran, hadist-hadist maupun doa-doa yang
sudah mereka hafalkan, akan ada peristiswa-peristiwa yang akan membuat mereka tidak
ternilai di hadapan teman-temannya, hilangnya konsentrasi dan sebagian juga
menyatakan mereka cepat merasakan putus asa dan merasakan ketegangan pada saat
giliran akan maju ke depan kelas. Sebagian santri juga menyatakan merasa cemas pada
saat mendapat giliran ceramah di depan kelas sehingga terkadang hal tersebut
membuatnya takut dan ingin menghindar dari situasi tersebut, panik dan memiliki
bayang-bayang negatif tentang apa yang akan terjadi nanti. Beberapa santri juga
menyatakan ketika mereka merasa cemas, tidak yakin akan kemampuannya untuk
tampil di depan kelas, terlebih pada saat akan mendapat giliran berceramah, mereka
berusaha memaksimalkan kemampuan mereka agar bisa sempurna, namun kecemasan
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yang mereka rasakan lebih besar dari keyakinannya, sehingga hal tersebut membuatnya
merasa tidak berdaya dan lemah.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Yousefi, dkk (2010) terhadap siswa SMA di
Sanandaj, Iran menunjukkan bahwa 16,5% memiliki kecemasan tingkat ringan, 65%
memiliki kecemasan dengan tingkat sedang dan 18,5% memiliki kecemasan dengan
tingkat tinggi. Sementara dari penelitian Deb, dkk (2010) kepada remaja sekolah berusia
13-17 tahun di kota Kolkata, India terdapat 20,1% remaja laki-laki dan 17,9% remaja
perempuan mengalami kecemasan tinggi. Harpell dan Andrews (2012) menyatakan
dalam penelitiannya pada siswa SMP dan SMA (12-19 tahun) bahwa 57,4% perempuan
dan 42,6% laki-laki mengalami kecemasan. Ia pun menambahkan kecemasan siswa
SMP berkisar 68,3% lebih tinggi dibanding siswa SMA (31,7%).
Mofrad, dkk (2009) menjelaskan kecemasan berhubungan dengan kurangnya kontrol
pada suatu kejadian maupun peristiwa yang menghasilkan rasa takut dan khawatir pada
diri individu. Ketika santri merasa cemas pada saat dihadapkan dengan situasi tertentu
yang menekan, santri akan mengalami gejala-gejala reaksi fisik maupun psikologisnya.
Menurut Sundari (2005) gejala fisik yang dimaksud adalah sakit kepala, jari-jari tangan
dingin, nafsu makan berkurang, tidur yang tidak nyenyak dan sesak nafas. Disamping
itu, kecemasan juga ditandai dengan gejala-gejala psikologis, seperti ketegangan,
ketidakberdayaan, kurang percaya diri dan takut kehilangan kontrol (Carpenito &
Moyet, 2006).
Santri yang mengalami kecemasan baik secara fisik maupun psikologisnya akan
menimbulkan gangguan antisipasi terhadap nasib buruk dimasa yang akan datang. Serta
membuat individu memiliki bayangan bahwa ada bahaya yang mengancam dalam suatu
aktivitas (Rochman, 2010). Halgin dan Whitbourne (2010) menambahkan bahwa
individu yang mengalami kecemasan dilanda ketidakmampuan yang intens sehingga
membuat individu tidak berfungsi dalam kehidupan sehari-harinya yang membuatnya
mencoba untuk menghindar.
Kecemasan yang terjadi pada diri individu bisa disebabkan oleh beberapa hal, salah
satunya dapat bersumber dari ketidakmampuan diri yang dimilikinya seperti
kekurangsiapan untuk menghadapi suatu keadaan atau situasi tertentu serta pandanganpandangan yang negatif akan lingkungan serta dirinya. Sebenarnya kecemasan
merupakan reaksi psikologis yang dapat dialami oleh siapapun kapanpun dan
dimanapun. Akan tetapi cemas yang berlebihan apalagi yang sudah menjadi gangguan
akan menghambat fungsi individu dalam menjalani kehidupan sehari-harinya (Fausiah
& Widuri, 2008). Pada tingkat yang rendah, kecemasan dapat membantu individu untuk
bersiaga dan waspada dalam mengambil langkah untuk mencegah adanya bahaya atau
untuk memperkecil dampak bahaya yang akan datang. Kecemasan sampai tingkat
tertentu atau pada tingkat sedang dapat mendorong meningkatnya performa pada diri
individu. Misalnya cemas mendapat tugas untuk menghafal beberapa ayat Al-Quran
sehingga santri tersebut berusaha keras dalam menghafal dan mempersiapkan diri
sebelum akan disetor pada ustad atau ustadzah serta tugas-tugas lain yang diberikan.
Namun apabila kecemasan yang dialami individu sangat tinggi, justru akan sangat
mengganggu keefektifan individu (Fausiah & Widuri, 2008). Tingkat kecemasan yang

244

Jurnal Online Psikologi
Vol. 01 No. 01, Thn. 2013
http://ejournal.umm.ac.id

dialami oleh setiap individu dipengaruhi oleh lama kecemasan serta bagaimana individu
tersebut melakukan coping terhadap cemas yang dihadapinya.
Dari paparan yang dikemukakan tersebut, nampak bahwa tidak jarang santri pondok
pesantren mengalami kecemasan dalam menghadapi kesulitan selama pembelajaran di
pondok pesantren dalam kadar atau tingkat kecemasan yang berbeda, hal ini membuat
proses belajar santri menjadi sulit sehingga tidak jarang mereka merasakan
kelemahan/ketidakmampuan dalam pencapaian hal positif. Namun agar persoalan yang
hendak dikaji dalam penelitian ini lebih terfokus, maka dirasa perlu untuk
diformulasikan hal yang akan dijawab lebih lanjut, yakni bagaimana tingkat kecemasan
pada santri pondok pesantren? Pentingnya penelitian ini dilakukan karena dengan
mengetahui tingkat kecemasan yang dialami oleh santri, maka pengelola pondok
Pesantren, ustadz/ustadzah diharapkan dapat memberikan bimbingan konseling untuk
mengurangi kecemasan yang dialami dan memberikan reward untuk setiap performasi
yang mereka lakukan atau dukungan positif sehingga santri dapat termotivasi dalam
pencapaian proses belajar yang positif. Selain itu, visi misi pondok pesantren yang ingin
mencetak generasi Qur’ani yang berwawasan dan berakhlaqul karimah, sehingga santri
diharapkan memiliki kemampuan secara aktif baik pada saat situasi personal maupun
formal/di depan umum dalam berceramah, diskusi, berbahasa arab maupun pada saat
membaca Al-Quran, hadis-hadis atau membaca doa-doa, disamping keahliannya secara
tertulis. Oleh karena itu, bagi santri diharapkan dapat berpikir positif untuk
meningkatkan kemampuan belajarnya sehingga dapat mengurangi kecemasan yang
dialami.

Kecemasan
Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental yang
menggelisahkan sebagai reaksi umum dari ketidakmampuan mengatasi suatu masalah
atau tidak adanya rasa aman. Kecemasan juga memiliki pegertian sebagai reaksi
individu yang tertekan dalam menghadapi kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi.
Kecemasan memiliki arti sebagai ketakutan terhadap hal-hal yang belum tejadi atau
perasaan cemas yang biasanya muncul apabila berada dalam suatu keadaan yang diduga
akan merugikan atau mengancam sehingga individu tidak berdaya dalam
menghadapinya. Kecemasan ialah keadaan kekhawatiran, kegelisahan yang tidak
menentu atau reaksi ketakutan dan tidak tentram yang terkadang disertai dengan
keluhan fisiologis. Kecemasan sebagai respon emosional dan penilaian individu yang
subjektif yang dipengaruhi oleh alam bawah sadar dan belum diketahui secara khusus
faktor penyebabnya yang mencakup ketegangan motorik (bergetar, tidak dapat duduk
tenang, tidak dapat bersantai); hiperaktivitas (pusing, jantung yang berdetak cepat dan
juga berkeringat); dan harapan-harapan dan pikiran-pikiran yang mendalam (King,
2010; Pieter, Janiwarti dan Saragih, 2011; Rochman, 2010).
Menurut Nevid, Rathus dan Greene (2003) gejala-gejala kecemasan terdiri dari gejala
fisiologis dan kognitif. Gejala bervariasi sesuai dengan tingkat kecemasan (Carpenito &
Juall, 2006).
a. Gejala Fisiologis
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kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh bergetar, banyak berkeringat,
sulit berbicara atau suara bergetar, jantung berdebar, jari-jari atau anggota tubuh
menjadi dingin, pusing, dan mengalami gangguan perut, diare dan bernafas pendek.
b. Gejala Kognitif
Khawatir tentang sesuatu, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi
tanpa ada penjelasan yang jelas, terpaku dan sangat waspada pada sensasi
ketubuhan, merasa terancam oleh orang atau situasi, ketakutan akan kehilangan
kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan menghadapi masalah, khawatir pada halhal yang sepele, sulit berkonsentrasi, berpikir dunia akan runtuh, kebingungan, dll.
Carpenito, dkk (2006) menambahkan gejala emosional seperti ketidakberdayaan, kurang
percaya diri, peka, marah berlebihan, menangis, ketegangan dan mencela diri sendiri
sebagai gejala emosional dari kecemasan. Menurut Rochman (2010) karakteristik dari
kecemasan diantaranya:
a. Selalu merasakan hal-hal yang sangat mencemaskan hati, hampir setiap kejadian
menimbulkan rasa takut dan cemas;
b. Emosi-emosi yang kuat dan sangat tidak stabil. Suka marah dan sering dalam
keadaan exited (heboh/gempar) yang memuncak;
c. Diikuti oleh macam-macam fantasi, delusi, ilusi dan delusion of persecution (delusi
dikejar-kejar).
Selain itu, faktor-faktor penyebab kecemasan adalah (Pieter, dkk, 2011) :
a. Adanya perasaan takut tidak diterima dalam lingkungan tertentu;
b. Adanya pengalaman traumatis; Adanya frustasi akibat kegagalan dalam mencapai
tujuan;
c. Adanya ancaman pada konsep diri.
Tingkat kecemasan dibagi menjadi 3 (Pieter, dkk,2011), yaitu :
a. Kecemasan Tingkat Rendah
Berhubungan dengan ketegangan peristiwa kehidupan sehari-hari, biasanya
kecemasan ini menghasilkan kreativitas.
b. Kecemasan Tingkat Sedang
Pada kecemasan sedang, lebih memilih untuk memfokuskan diri pada hal-hal
penting saat itu juga dan menyampingkan hal-hal lain.
c. Kecemasan Tingkat Tinggi
Lapangan persepsinya menjadi sangat sempit, individu cenderung memikirkan halhal yang kecil saja dan mengabaikan hal-hal lain. Individu sulit untuk berpikir
realistis dan membutuhkan banyak pengarahan untuk memusatkan perhatian pada
area lain. Reaksi-reaksi fisiologis diantaranya napas pendek, nadi dan tekanan darah
naik, banyak berkeringat, rasa sakit kepala dan mengalami ketegangan. Reaksi
kognitifnya adalah lapangan persepsi yang sangat sempit dan tidak mampu untuk
menyelesaikan masalah. Adapun reaksi emosinya terlihat dari perasaan-perasaan
yang tidak aman.

METODE PENELITIAN
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Rancangan penelitian ini menggunakan rancangan non-eksperimen dengan jenis
penelitian deskriptif kuantitatif. Pada penelitian ini variabel yang digunakan ialah
variabel tunggal, yaitu kecemasan. Secara operasional, tingkat kecemasan didefinisikan
sebagai suatu level tinggi atau rendahnya perasaan khawatir yang belum pasti dan
perasaan ini berasal dari keinginan untuk mengantisipasi situasi yang dirasa
mengancam. Keadaan ini menyertai keadaan fisiologis, kognitif dan emosional individu.
Subjek Penelitian
Karakteristik subjek penelitian adalah santri putra-putri yang menempuh pendidikan di
Pondok Pesantren Nurul Huda Singosari Malang dengan rentang usia 12-17 tahun.
Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel sejumlah 78 orang dari jumlah
populasi santri sebanyak 775 orang santri. Menurut Arikunto (1992), jika jumlah
subyeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
Teknik yang digunakan adalah teknik random sampling dengan cara ordinal. Cara
ordinal dilakukan dengan jalan mengurutkan nomor semua anggota populasi di dalam
suatu daftar dan kemudian mengambil anggota sampel sebanyak yang dibutuhkan
dengan mengambil nomor-nomor urut individu secara sistematis. Misalnya yang
bernomor ganjil atau genap saja, atau mungkin individu yang memiliki nomor
berkelipatan tertentu (Winarsunu, 2009).

Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data menggunakan Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS).
TMAS merupakan salah satu skala psikologis yang sangat terkenal untuk mengungkap
anxiety yang dikembangkan pertama kali oleh Taylor pada tahun 1953. Di Indonesia
TMAS diadaptasi oleh Djuni Utari (tt) dan telah digunakan secara luas baik untuk
penelitian dan pelaksanaan praktis. Skala ini terdiri dari 50 buah pernyataan dengan dua
alternatif jawaban, yaitu “ya” dan “tidak” yang ditulis dalam bentuk favourable dan
unfavourable.
Contoh penyataan favourable pada skala penelitian ini beberapa diantaranya: (1) Hidup
ini merupakan beban bagi saya. (2) Saya sering merasa bahwa saya dihadapkan pada
banyak kesulitan yang tiak dapat saya selesaikan. Sementara contoh butir item untuk
pernyataan unfavourable sebagai berikut: (1) Biasanya saya bersikap tenang dan tidak
mudah marah. Untuk nilai masing-masing item dalam TMAS tergantung pada jenis
pernyataannya. Pernyataan dengan item favourable diberi skor 1 jika subjek menjawab
“ya” dan skor 0 jika “tidak”, demikian sebaliknya. Taraf kecemasan subjek bisa dilihat
berdasarkan skor total. Semakin tinggi skor total, semakin besar taraf kecemasannya.
Adapun hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari Taylor Manifest Anxiety Scale
(TMAS) dapat dilihat pada tabel, yaitu:
Tabel 1. Indeks Validitas Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS)
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Aspek
Fisiologis
Kognitif
Emosi

Indeks Validitas
0,373-0,624
0,336-0,645
0,527-0,722

Tabel 2. Uji Reliabilitas Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS)
Aspek
Fisiologis
Kognitif
Emosi

Alpha
0,837
0,842
0,866

Keterangan
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Dari hasil uji reliabilitasdapat diketahui reliabilitas Taylor Manifest Anxiety Scale
(TMAS) secara keseluruhan yang valid sebesar 0,912 sehingga keandalan variabel dapat
dikatakan tinggi.
Prosedur dan Analisa
Prosedur penelitian dimulai dari tahap persiapan, yaitu peneliti membuat dan
mempersiapkan instrumen yang akan digunakan sebagai alat ukur untuk mengumpulkan
data dalam penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan survey awal
untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Peneliti meminta surat ijin dari pihak Fakultas
Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang yang ditujukan kepada Kepala Pondok
Pesantren Nurul Huda Singosari Malang yang digunakan sebagai lokasi penelitian.
Penelitian dilaksanakan pada tanggal 24-25 Oktober 2012, peneliti dibantu kepala
pengasuh Pondok Pesantren dalam menyebarkan kuesioner. Penyebaran kuesioner
dilakukan pada saat jam pelajaran di pondok pesantren berlangsung dimulai pukul
15.00-17.00 wib dalam setting ruangan kelas dengan meminta ijin dari Kepala Pengasuh
Pondok Pesantren dan ustad/ustadzah yang sedang mengajar terlebih dahulu. Peneliti
menyebarkan kuesioner kepada santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Nurul
Huda Singosari Malang yang berjumlah 78 santri yang terbagi menjadi dua, yaitu santri
putra sebanyak 34 santri dan santri putri sebanyak 44 santri.
Adapun instruksi yang diberikan pada subjek ialah subjek diminta menjawab 50
pernyataan TMAS dengan memberikan tanda silang (X) pada jawaban “ya” jika
pernyataan tersebut sesuai dengan keadaan subjek dan memberikan tanda silang (X)
pada jawaban “tidak” jika pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan subjek.
Setelah data-data dalam penelitian terpenuhi, peneliti melakukan analisis dengan cara
menyalin ke dalam data kasar kemudian dihitung nilai validitas dan reliabilitasnya.
Setelah itu, peneliti melakukan proses perhitungan Z-Score untuk mengetahui tingkat
kecemasan pada santri Pondok Pesantren dengan komputer program Statistical Program
for Social Science (SPSS) 12.0 for windows.

HASIL PENELITIAN
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Sampel dalam penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren Nurul Huda Singosari
Malang dengan subjek penelitian berjumlah 78 santri. Dari 78 santri diketahui usia
santri yang paling banyak adalah berusia 13 tahun sebanyak 21 santri (26,9%),
sedangkan yang paling sedikit ialah santri yang berusia 17 tahun sebanyak 6 santri
(7,7%). Sementara berdasarkan jenis kelamin, diketahui bahwa santri berjenis kelamin
laki-laki sebanyak 34 santri (43,6%) dan yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak
dibandingkan jenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 44 santri (56,4%).
Dari data tersebut diperoleh gambaran subjek sebagai berikut:
Tabel 3. Deskripsi Subjek Penelitian
Kategori

Santri
Pondok Pesantren

Usia
12 tahun
13 tahun
14 tahun
15 tahun
16 tahun
17 tahun
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Total

12 (15,4%)
21 (26,9%)
17 (21,8%)
13 (16,7%)
9 (11,5%)
6 (7,7%)
34 (43,6%)
44 (56,4%)
78 (100,0%)

Tabel 4. Tingkat Kecemasan Santri Pondok Pesantren Secara Keseluruhan
Tingkat Kecemasan
Tinggi
Sedang
Rendah
Total

Frequency
11
52
15
78

Percent (%)
14,1
66,7
19,2
100,0

Dari data pada tabel 4 dapat diketahui bahwa santri Pondok Pesantren yang memiliki
tingkat kecemasan dalam kategori tinggi sebanyak 11 santri (14,1%). Jumlah tersebut
lebih sedikit bila dibandingkan dengan siswa yang memiliki tingkat kecemasan dalam
kategori tingkat sedang yaitu sebanyak 52 santri (66,7%) dan sisanya sebanyak 15 santri
(19,2%) mengalami tingkat kecemasan rendah.
Tabel 5. Tingkat Kecemasan Santri Pondok Pesantren Berdasarkan Jenis Kelamin
Tingkat
Kecemasan
Tinggi
Sedang
Rendah
Total

Perempuan
Frequency
Percent (%)
9
20,5
31
70,4
4
9,1
44
100,0

Laki-laki
Frequency
Percent (%)
2
5,9
21
61,8
11
32,3
34
100,0

Apabila dilihat dari tingkat kecemasan santri berdasarkan jenis kelamin, diketahui
20,5% atau sebanyak 9 santri putri yang mengalami tingkat kecemasan tinggi,
sedangkan untuk santri putra hanya terdapat 5,9% atau sebanyak 2 santri yang
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mengalami kecemasan tingkat tinggi. Sementara santri putri yang mengalami
kecemasan tingkat sedang sebesar 2,5% atau sebanyak31 santri,dan santri putra sebesar
61,8% atau sebanyak 21 santri yang mengalami tingkat kecemasan rendah. Sisanya
terdapat 9,1% atau sebanyak 4 santri putri yang hanya mengalami kecemasan dengan
tingkat rendah, dan 32,3% atau 11 santri putra yang mengalami tingkat kecemasan
rendah.
Data tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak santri putri dibandingkan santri putra
yang mengalami kecemasan dengan tingkat tinggi dan tingkat sedang. Sedangkan untuk
tingkat kecemasan rendah, lebih banyak santri putra sebesar 32,3% atau 11 santri, jauh
lebih banyak dibanding santri putri yang hanya sebesar 9,1% atau 4 santri.
Tabel 6. Tingkat Kecemasan Santri Pondok Pesantren Berdasarkan Indikator
Fisiologis
Tingkat Kecemasan

Frequency

Percent (%)

Tinggi
Sedang
Rendah
Total

13
48
17
78

16,7
61,5
21,8
100,0

Berdasarkan indikator fisiologis, diperoleh data santri yang mengalami kecemasan
tingkat tinggi sebanyak 13 santri (16,7%), dan santri yang mengalami kecemasan
tingkat sedang sebanyak 48 santri (61,5%). Sementara 17 santri (21,8%) mengalami
kecemasan dengan tingkat rendah. Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kecemasan berdasarkan indikator fisiologis lebih banyak pada tingkat kecemasan
sedang, yakni 61,5% atau sebanyak 48 santri.
Tabel 7. Tingkat Kecemasan Santri Pondok Pesantren Berdasarkan Indikator
Kognitif
Tingkat Kecemasan
Tinggi
Sedang
Rendah
Total

Frequency
2
62
14
78

Percent (%)
2,6
79,5
17,9
100,0

Pada indikator kognitif, dapat diketahui dari 78 jumlah santri (100,0%), hanya terdapat
2 santri (2,6%) yang mengalami tingkat kecemasan tinggi, 62 santri (79,5%) yang
mengalami kecemasan dengan tingkat sedang dan sisanya sebanyak 14 santri (17,9%)
mengalami tingkat kecemasan ringan.

Tabel 8. Tingkat Kecemasan Santri Pondok Pesantren Berdasarkan Indikator
Emosional
Tingkat Kecemasan

Frequency
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Tinggi
Sedang
Rendah
Total

11
51
16
78

14,1
65,4
20,5
100,0

Dari data pada tabel 8, dapat diketahui santri yang mengalami kecemasan berdasarkan
indikator emosional terdapat 11 santri (14,1%) dengan tingkat kecemasan tinggi, data
tersebut lebih sedikit jika dibanding santri dengan tingkat kecemasan sedang, yakni
sebanyak 51 santri (65,4%). Sisanya sebanyak 16 santri (20,5%) mengalami kecemasan
dengan tingkat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa santri yang mengalami kecemasan
tingkat rendah lebih banyak bila dibandingkan dengan santri kecemasan tinggi.
DISKUSI
Mengacu pada data hasil penelitian yang telah diolah menunjukkan bahwa santri
Pondok Pesantren secara keseluruhan terdapat 11 santri (14,1%) yang memiliki
kecemasan dengan tingkat tinggi. Dari temuan hasil pen-skalaan dari data bahwa
kondisi kecemasan yang tinggi pada para santri ini dikarenakan oleh beberapa alasan
yang beraneka ragam, seperti kecemasan yang dialami santri akibat tidak adanya
kemampuan untuk mengatasi masalah atau merasa tidak aman dalam situasi tertentu
pada saat proses belajar. Kecemasan tersebut muncul oleh adanya perasaan gelisah,
tidak adanya kepastian yang berhubungan dengan situasi yang sedang dialami. Hal yang
paling mempengaruhi adalah takut akan penolakan oleh teman-teman sekelasnya pada
saat santri mendapat giliran maju ke depan kelas, atau takut akan ditertawakan oleh
teman-temannya, kekurangsiapan dan keprihatinan akan diri sendiri sehingga membuat
santri pada tingkat ini merasa sulit dan membutuhkan waktu yang lamauntuk bisa
mengurangi kecemasannya pada saat proses belajar.
Sementara itu terdapat 52 santri (66,7%) yang masuk dalam kategori memiliki
kecemasan dengan tingkat sedang. Pada tingkat ini memungkinkan santri hanya
memusatkan satu hal yang dianggap penting saja tanpa memikirkan hal lain. Sehingga
santri mengalami perhatian yang selektif namun dapat melakukan sesuatu lebih terarah.
Kondisi ini dapat terlihat pada saat santri mengalami kecemasan ketika akan
menghadapi situasi proses belajar yang dianggapnya merupakan suatu hal yang
mengancam, dengan pola pikirnya yang hanya memikirkan satu hal tersebut, ia bisa
memotivasi dirinya untuk mempersiapkan diri tanpa memikirkan hal-hal lain yang pada
saat itu dianggap tidak penting. Seperti yang diungkap oleh Fausiah dan Widuri (2008)
bahwa kecemasan sampai tingkat tertentu atau pada tingkat sedang dapat mendorong
meningkatnya performa pada diri individu. Hal ini jelas menunjukkan santri pada
tingkat kecemasan ini merupakan cemas yang dapat mendorong santri dalam
mempersiapkan dirinya dalam menjalani tugas-tugasnya.
Selain itu, santri yang mengalami kecemasan dengan tingkat rendah terdapat 15 santri
(19,2%). Kondisi ini terjadi karena santri tidak begitu mempermasalahkan atau terlalu
memikirkan tugas-tugas atau kegiatan sekolah pesantren mereka, Selain itu mereka
tidak cukup terpengaruhi oleh ketidakmampuan yang mereka rasakan. Santri pada
tingkat ini lebih menganggap semua masalah dapat diselesaikan dengan tenang, berbeda
dengan santri yang mengalami tingkat kecemasan sedang maupun santri yang
mengalami tingkat kecemasan tinggi. Alasan lain yang menjadi temuan penelitian
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mengapa 15 santri mengalami kecemasan tingkat rendah adalah karena mereka dapat
bersiaga dan lebih waspada dalam mengambil langkah untuk mencegah atau
memperkecil adanya bahaya ketika akan menjalani proses belajar dikelas.
Sedangkan apabila kecemasan dibedakan berdasarkan jenis kelamin, maka santri putri
lebih banyak yang mengalami kecemasan tingkat tinggi dibandingkan santri putra
dengan perbandingan nilai persentase 20,5% dibanding 5,9%. Begitu pula pada tingkat
kecemasan sedang, santri putri lebih banyak sebesar 70,4% sedangkan santri putra
sebesar 61,8%. Pada kecemasan rendah, lebih dominan santri putra dengan nilai
presentase 32,3%, lebih banyak dibanding santri putri sebesar 9,1%. Diketahui bahwa
lebih banyak santri putri yang mengalami kecemasan dibandingkan santri putra. Hal
tersebut sesuai dengan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Harpell dan Andrews
(2012) yang menyatakan bahwa siswa berjenis kelamin perempuan lebih cemas
dibandingkan dengan siswa laki-laki. Halgin, dkk (2010) menambahkan bahwa
gangguan kecemasan mempengaruhi 8,3% dari populasi dan biasanya terjadi pada
wanita. Nevid, dkk (2003) juga menyatakan bahwa kecemasan sering muncul dua kali
lebih banyak pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Myers (dalam Mahardeka,
2012) menyatakan bahwa wanita lebih cemas akan ketidakmampuannya dibanding lakilaki. Laki-laki lebih aktif, eksploratif, sedangkan wanita lebih sensitif.
Hasil penelitian lain oleh Leary (dalam Mahardeka, 2012) juga menyatakan bahwa
wanita memiliki skor yang lebih tinggi pada pengukuran ketakutan dalam situasi sosial
dibanding pria. Dari data pen-skalaan yang diperoleh, diketahui bahwa santri putri lebih
mudah dipengaruhi oleh tekanan-tekanan lingkungan, tugas-tugas dari pada santri putra.
Santri putri lebih pencemas dan mudah mengeluarkan air mata.
Dari hasil penelitian ini mendukung teori dari Pieter, dkk (2011) yang menjelaskan
kecemasan merupakan suatu gambaran mengenai kekhawatiran, kegelisahan yang tidak
menentu dan merasakan perasaan tidak tentram akan situasi-situasi tertentu. Kecemasan
pada tingkat rendah dapat membantu santri dalam mempersiapakan dirinya dan lebih
waspada dalam mengambil langkah untuk mencegah adanya bahaya atau dapat
memperkecil dampak bahaya yang akan muncul. Santri Pondok Pesantren yang
memiliki tingkat kecemasan rendah menunjukkan bahwa santri dapat merespon dengan
baik semua kegiatan belajar di Pondok Pesantren dan mampu mengatasi faktor-faktor
yang dapat menyebabkan kecemasan. Hal ini mendukung teori Fausiah dan Widuri
(2008) bahwa cemas pada kadar yang rendah dapat membantu individu dalam bersiaga
mengambil langkah-langkah mencegah bahaya atau untuk memperkecil dampak bahaya
tersebut.
Sementara pada tingkat kecemasan sedang, santri memandang sebuah kesulitan sebagai
keadaan yang harus dihadapi dan diselesaikan, tidak dihindari dan adanya sebuah niat
dalam pencapaian hal positif selama proses belajar menjadikan santri tersebut dapat
berusaha untuk bisa melewati situasi tersebut. Pada kecemasan dengan tingkat sedang,
kecemasan yang dirasa dapat memotivasi santri dalam meningkatkan performa dalam
dirinya.
Namun apabila kecemasan yang dialami santri termasuk dalam tingkat tinggi, efeknya
akan mengganggu keefektifan proses belajar santri di kelas. Pada tingkat ini individu
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sulit untuk berpikir realistis, tidak mampu menyelesaikan suatu masalah dan lebih
memilih menghindar pada saat menghadapi situasi yang dirasa tidak aman. Adanya
perasaan tidak berdaya atas kemampuan diri membuat individu tersebut memiliki
komitmen yang rendah dalam belajar. Situasi atau proses pembelajaran dikelas yang
dianggap sulit merupakan hal yang mengancam sehingga mengakibatkan kegagalan
dalam pencapaian hal positif. Kecemasan yang dialami santri dalam tingkat tinggi,
sedang maupun tingkat rendah akan bereaksi terhadap reaksi fisik, kognitif serta
emosional dari individu yang mengalaminya.
Jika dilihat dari indikator fisiologis, terdapat 16,7% santri yang mengalami kecemasan
tingkat tinggi, jumlah ini jelas jauh lebih sedikit dibandingkan dengan santri yang
mengalami kecemasan tingkat sedang sebesar 61,5% dan sisanya sebesar 21,8% santri
mengalami kecemasan dengan tingkat rendah. Kecemasan yang dialami santri
merupakan situasi afektif yang dirasa merupakan situasi yang tidak menyenangkan
disertai dengan reaksi fisiologis yang bertujuan untuk memperingatkan individu bahwa
akan ada bahaya yang mengancam. Dari beberapa item pen-skalaan menunjukkan
bahwa banyak siswa yang merasakan gemetar pada tangan apabila sedang menunggu
giliran maju ke depan kelas, sering berkeringat dingin serta sering merasakan mual
ketika akan menghadapi peristiwa yang dianggapnya tidak akan bisa diselesaikan
dengan baik. Reaksi ini sebagai reaksi peringatan bahwa tubuh akan mempersiapkan
diri untuk terus berjuang dalam menghadapi situasi tersebut atau memperingati untuk
segera dihindari.
Kemudian pada indikator kognitif, lebih banyak santri yang mengalami tingkat
kecemasan sedang, yaitu sebesar 79,5%. Dan sisanya sebesar 17,9% mengalami
kecemasan tingkat rendah, dan 2,6% dengan tingkat kecemasan tinggi. Pada indikator
ini, kecemasan yang dialami santri berhubungan dengan kecenderungan untuk lebih
memfokuskan pikiran ke stimulus negatif, yakin bahwa situasi yang tidak
menyenangkan akan terjadi di masa mendatang. Hal ini berkaitan dengan perasaan yang
tidak pasti dan ketidakberdayaan santri dalam proses belajar dikelas. Keadaan yang
santri alami ini tidak memiliki objek yang jelas.
Pada tingkat kecemasan yang ringan dan sedang, terkadang santri menghadapi sebuah
situasi atau peristiwa sebagai sebuah tantangan sehingga dapat mempersiapkan diri
untuk menghadapinya. Hal ini yang dapat memberikan hal positif bagi diri santri dalam
proses belajar. Berbeda dengan santri yang mengalami tingkat kecemasan tinggi pada
indikator kognitif. Dapat dilihat dari hasil pen-skalaan yang menunjukkan bahwa
terdapat 2 orang santri (2,6%) yang merasakan bahwa Ia tidak dapat menyelesaikan
masalah yang dihadapi dan seringnya mengkhawatirkan dirinya terhadap sesuatu
apabila mengingat tugas-tugas yang diberikan atau pada saat proses belajar dikelas
berlangsung. Santri yang cemas untuk memulai suatu kegiatan tertentu, cemas
berhadapan dengan ustadz/ustadzah, ketidakpercayaan akan keadaan dirinya dan
terhadap kemampuan dirinya takut apabila insting di dalam dirinya akan terjadi seperti
takut apabila ditertawakan oleh teman-temannya di kelas, akan dipermalukan oleh
teman-temannya. Jika terjadi sesuatu yang salah dalam kegiatan belajarnya, individu
tersebut memperbesar permasalahan dan terlalu merasa khawatir akibat yang
ditimbulkan oleh permasalahan yang terjadi. Perhatian individu beralih dari
permasalahan yang terjadi menjadi perasaan khawatir, sehingga kerisauan mereka
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semakin bertambah besar yang mengakibatkan santri kurang efektif dalam menjalankan
tugas. Hal ini dapat membuat santri tidak berdaya dan memiliki ketidakmampuan dalam
menghadapi situasi tersebut sehingga ingin lari dari masalah yang sedang
dihadapi.Santri yang mengalami tingkat kecemasan tinggi dalam indikator kognitif
hanya memikirkan beberapa hal yang kecil, tidak dapat berpikir rasional serta
menunjukkan ketidakmampuannya untuk menyelesaikan masalah.
Sedangkan untuk indikator emosional dari kecemasan, terdapat 14,1% santri dengan
kecemasan tingkat tinggi, 65,4% dengan kecemasan tingkat sedang, dan 20,5% santri
mengalami kecemasan dengan tingkat yang rendah. Pada santri yang mengalami tingkat
kecemasan rendah pada indikator ini, emosi yang dialaminya tidak terlalu nampak ciricirinya dari luar. Akan tetapi, dengan emosinya yang ringan, santri tersebut dapat
mengontrol kecemasan yang dialaminya.
Sedangkan untuk tingkat kecemasan sedang, reaksi emosional pada santri lebih terlihat
bila dibandingkan dengan santri pada tingkat kecemasan ringan. Pada tingkat ini, santri
yang sedang menghadapi situasi yang dirasa mengancam pada saat proses belajar di
kelas, perasaan yang akan muncul seperti takut, sedih dan mudah menangis takut akan
ketidakmampuan selama proses belajar. Namun keadaan ini masih dalam tingkat yang
normal sehingga akan membuat santri termotivasi dalam pencapaian hal positif.
Berbeda dengan santri yang memiliki kecemasan tinggi, santri yang mengalami tingkat
kecemasan tinggi pada indikator ini, manifestasinya sangat jelas sekali dikarenakan
perilaku yang nampak akibat perubahan emosional yang dialaminya tidak seperti
perilaku seperti biasanya. Ketika santri sedang cemas dalam menghadapi peristiwa yang
dirasanya akan mengancam dirinya pada saat proses belajar di kelas, santri pada tingkat
ini akan terlihat tegang, mudah malu dan mudah menangis apabila ia gagal dalam
pencapaian hal positif selama pembelajaran dikelas.
SIMPULAN DAN IMPLIKASI
Simpulan
Berdasarkan data yang diperoleh dari analisis data Z-Score dapat disimpulkan bahwa
santri pondok pesantren yang memiliki tingkat kecemasan tinggi sebanyak 11 santri
(14,1%), dalam kategori kecemasan tingkat sedang sebanyak 52 santri (66,7%) dan
sebanyak 15 santri (19,2%) mengalami tingkat kecemasan rendah.
Implikasi
Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat dikatakan masih banyak santri yang
memiliki tingkat kecemasan tinggi. Untuk itu disarankan bagi pihak pondok pesantren
untuk diadakannya bimbingan konseling agar dapat mengurangi tingkat kecemasan
pada santri sehingga dapat mengurangi hambatan dalam proses belajar yang akan
berefek pada hasil akhir akademis. Selain itu, para santri diharapkan bisa lebih
menghargai diri dan yakin akan kemampuan yang dimiliki agar dapat mengurangi
tingkat kecemasan. Bagi para santri yang akan melaksanakan tugasnya pada saat akan
tampil di depan kelas, diharapkan agar berlatih terlebih dahulu sebelum tampil guna
membiasakan diri dalam situasi formal di kelas dan mengurangi kecemasan. Untuk
santri dengan tingkat kecemasan rendah dan sedang, diharapkan selalu meningkatkan
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keinginan belajar untuk tujuan mengembangkan diri agar dalam pencapaian hal positif
dalam proses belajar selalu tercapai.
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