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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

1. Latar Belakang dan Masalah 

 

Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang 

kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna 

bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi menggunakan media 

tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang 

sehingga ada efek tertentu yang diharapkan (Effendy, 2002). 

 

Dalam dunia pendidikan, sekolah adalah suatu lembaga yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk dapat berkembang, dan dalam 

pelaksanaannya peran komunikasi sangatlah penting dan mutlak diperlukan 

sebagai penambah dan pengembang kemampuan siswa. Pendidikan dan 

komunikasi memiliki kaitan yang sangat erat, segala sesuatu yang berkaitan 

dengan pendidikan tidak akan dapat berjalan dengan tampa adanya 

komunikasi. Menurut Mailani (2011), ketika seseorang belajar, 

berpengalaman, maka orang tersebut melakukan dan membutuhkan 

komunikasi. 
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Sebuah proses belajar mangajar mengutamakan dialog antara siswa dan guru. 

Namun pada pelaksanaanya hanya guru saja yang aktif menjelaskan, 

sementara siswa hanya cenderung pasif. Agar kita dapat mengetahui sejauh 

mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan, maka guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berkomunikasi 

secara langsung dengan guru. 

 

Pemberian kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan berkomunikasi 

secara lisan sangatlah besar artinya. Kesempatan ini juga dapat menjadi 

latihan untuk siswa dalam mengemukakan kritik yang konstruktif dan dapat 

juga digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa lisan, dimana hal ini 

menuntut siswa untuk membuat dan mengajukan pendapat-pendapat mengenai 

suatu topik atau permasalahan. Berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

mereka, siswa dapat mengemukakan gagasan dari berbagai informasi dengan 

mendeskripsikan keputusan dan mengajukan permasalahan. 

 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru Bimbingan Konseling disalah 

satu sekolah saat peneliti mengadakan studi pendahuluan di SMA Negeri 1 

Way Lima, dapat diketahui ada beberapa siswa yang mengalami kecemasan 

dalam berkomunikasi, contohnya saat siswa diminta untuk berkomunikasi 

dengan guru dan hal ini juga diperkuat oleh keterangan guru mata pelajaran 

bahwa siswa lebih cenderung pasif. Ketika guru memberikan latihan tertulis 

pada siswa, siswa mampu untuk mengerjakannya, namun ketika latihan 

tersebut diberikan dalam bentuk lisan, siswa lebih memilih untuk diam.  
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Respon yang juga ditunjukkan oleh siswa pada saat guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, ide dan 

gagasannya yaitu siswa masih merasa takut, gugup, gelisah, dan berkeringat 

dingin. Reaksi tersebut terjadi karena siswa beranggapan bahwa apa yang 

hendak ia komunikasikan akan salah dan akan dimarahi guru. Siswa takut 

dianggap sebagai pembangkang, diremehkan oleh guru dan teman-temanya, 

serta malu dipandang ketinggalan dari siswa yang lain dalam hal merespon 

pernyataan yang diberikan oleh guru. 

 

Jika rasa cemas muncul saat siswa berkomunikasi dengan guru, maka proses 

komunikasi antara siswa dengan guru akan terganggu dan pesan yang 

disampaikan siswa belum bisa sempurna diterima oleh guru. Menurut 

Rochaini dan Indah (2010), siswa yang mengalami kecemasan dalam 

komunikasi cenderung mengalami gangguan psikis seperti: perasaan takut, 

sulit konsentrasi, panic, tegang, dan gelisah. 

 

Berdasarkan beberapa dampak yang muncul akibat kecemasan yang dihadapi 

siswa, maka peran Bimbingan dan Konseling sangat dibutuhkan untuk 

membantu siswa yang mengalami kecemasan saat berkomunikasi tersebut. 

 

Kecemasan bagi sebagian besar orang mungkin dianggap tidak bermasalah, 

padahal jika perasaan cemas berkepanjangan dan seseorang tidak mampu 

mengatasi kecemasannya, maka hal ini dikhawatirkan akan memberikan 

dampak negatif terhadap hasil dari belajar. Dalam hal ini diperlukan sebuah 

pendekatan khusus yang dapat membantu mengurangi kecemasan tersebut.  
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Salah satu strategi yang dapat mengurangi kecemasan siswa saat 

berkomunikasi dengan guru adalah pendekatan Cognitive Behavioral Therapy. 

Markman dalam Kanfer dan Goldstein (Sudrajat, 2008), “Modifikasi perilaku-

kognitif efektif untuk mengatasi individu yang mengalami kecemasan 

komunikasi antar pribadi”. Komunikasi antar pribadi adalah interaksi orang ke 

orang, dua arah, verbal dan non verbal. Saling berbagi informasi dan perasaan 

antara individu dengan individu atau antar individu di dalam kelompok kecil 

(Changara, 2003). 

 

Melihat dari penelitian Markman dalam Kanfer dan Goldstein (Sudrajat, 

2008), dapat disimpulkan bahwa teknik modifikasi perilaku kognitif dapat 

membantu mengurangi masalah kecemasan berkomunikasi. Dalam menangani 

masalah kecemasan pendekatan Cognitive Behavior Therapy (CBT) 

menggabungkan antara terapi kognitif dan modifikasi perilaku, dimana 

konselor membantu konselee untuk mengubah pola pikirnya yang tidak 

adaptif menjadi pola fikir yang adaptif sekaligus memodifikasi perilakunya. 

 

Dari uraian diatas, maka perlu dilakukan sebuah penelitian tentang penurunan 

kecemasan siswa saat berkomunikasi dengan guru menggunakan pendekatan 

Cognitive Behaviorl Therapy teknik relaksasi pada siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Way Lima tahun ajaran 2012-2013. 

 

 

 

 

http://www.lusa.web.id/tag/interaksi/
http://www.lusa.web.id/tag/verbal/
http://www.lusa.web.id/tag/non-verbal/
http://www.lusa.web.id/tag/informasi/
http://www.lusa.web.id/tag/kelompok/
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2. Indentifikasi Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasikan 

sebagai berikut: 

1. Ada siswa yang merasa takut, gelisah, dan berkeringat dingin pada saat 

guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berkomunikasi dengan 

mengemukakan pendapat, ide dan gagasanya. 

2. Terdapat siswa yang gugup dalam berkomunikasi dengan guru baik di 

kelas ketika proses belajar mangajar berlangsung mapun di luar kelas. 

3. Beberapa siswa beranggapan bahwa pendapatnya akan salah dan akan 

dimarahi guru apabila ia mengemukakan pendapat, ide dan gagasanya. 

4. Ada siswa yang takut dianggap sebagai pembangkang bila ia bertanya 

pada guru. 

5. Beberapa siswa takut dianggap remeh oleh guru dan teman-temanya jika ia 

bertanya pada guru, mengemukaan pendapat, ide dan gagasanya. 

6. Terdapat siswa yang merasa malu dan dipandang ketinggalan dari siswa 

yang lain dalam hal merespon materi yang diberikan oleh guru. 

 

3. Pembatasan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka 

untuk lebih efektif penulis membatasi masalah dengan mengkaji mengenai 

penurunan kecemasan siswa saat berkomunikasi dengan guru menggunakan 

pendekatan Cognitive Behaviour Theraphy (CBT) teknik relaksasi pada siswa 

kelas XI SMA Negri 1 Way Lima Tahun Ajaran 2012-2013. 
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4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah di atas, maka masalah dalam penelitian 

ini adalah siswa mengalami kecemasan saat berkomunikasi dengan guru, 

adapun permasalahnya adalah: 

“Apakah kecemasan siswa saat berkomunikasi dengan guru dapat diturunkan 

menggunakan pendekatan Cognitive Behavior Therapy teknik relaksasi pada 

siswa kelas XI SMA Negri 1 Way Lima Tahun Ajaran 2012-2013?” 

 

B. Tujuan 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk 

menurunkan kecemasan siswa saat berkomunikasi dengan guru menggunakan 

pendekatan Cognitive Behavior Therapy teknik relaksasi. 

 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini ditinjau dari dua hal, sebagai berikut: 

 

1. Manfaat secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep bimbingan 

konseling kususnya layanan konseling individual pendekatan Cognitive 

Behavior Therapy teknik relaksasi untuk menurunkan kecemasan siswa 

saat berkomunikasi dengan guru. 
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2. Manfaat secara praktis 

1) Bahan masukan guru bimbingan konseling dalam memberikan bantuan 

yang tepat terhadap siswa-siswi yang memiliki masalah kecemasan 

saat berkomunikasi dengan guru di sekolah. 

2) Dapat dijadikan suatu sumbangan informasi, pemikiran bagi guru 

pembimbing, peneliti selanjutnya dan tenaga kependidikan lainnya 

dalam upaya mengatasi masalah kecemasan siswa saat berkomunikasi 

dengan guru di sekolah menggunakan pendekatan Cognitive Behaviour 

Theraphy (CBT) teknik relaksasi. 

 

C. Kerangka Pikir 

 

Pendidikan berhubungan erat dengan manusia. Idealnya melalui pendidikan 

seseorang dapat dimanusiakan menjadi manusia yang berkualitas, 

berkepribadian matang, dewasa, mandiri, dan menghayati dirinya sebagai 

makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Setiap bentuk pendidikan seperti 

halnya pendidikan informal, pendidikan nonformal, atau pendidikan formal 

seharusnya terarah pada tujuan pendidikan, yaitu menciptakan suatu 

komunikasi harmonis dalam masyarakat. Dalam proses pendidikan hal ini 

sudah harus mulai diciptakan bagi para pelaku pendidikan itu sendiri, yang 

dimaksudkan di sini adalah orang tua, guru dan masyarakat pada umumnya. 

 

Sekolah dalam hal ini bertugas untuk menciptakan perimbangan yang 

harmonis antara berbagai unsur dalam lingkungan sosial dan mengusahakan 

agar seorang peserta didik dapat keluar dari keterbatasan lingkungan 

sosialnya. Para guru sebagai koordinator, fasilitator di sekolah tentu dituntut 
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untuk berperan lebih menciptakan suatu kondisi demi tercapainya tujuan ini. 

Kondisi yang seharusnya tercipta untuk tercapainya tujuan itu adalah adanya 

keharmonisan komunikasi, sehingga pada proses belajar mengajar, sosial 

masyarakat, dan lingkungan keluarga, siswa mampu berinteraksi dengan baik. 

Akan tetapi kenyataannya justru berbicara lain. Komunikasi yang baik sebagai 

tujuan pendidikan kelihatannya hanya merupakan sebuah ungkapan untuk 

berbasa-basi dan juga merupakan harapan yang sia-sia. Terlihat dari proses 

pendidikan yang ada di lapangan, para peserta didik dijadikan sebagai bank 

bangi guru untuk menabung semua pengetahuan yang telah dimiliki 

sebelumnya padahal seharusnya peserta didik dijadikan sebagai subyek atau 

pribadi yang bebas untuk mengungkapkan diri dan gagasannya ditengah 

peserta yang lainnya.  

 

Saat mengadakan studi pendahuluan di SMA Negeri 1 Way Lima, peneliti 

menemukan beberapa siswa mengalami kecemasan dalam berkomunikasi. 

Setelah dilakukan wawancara dengan beberapa siswa, dapat diketahui 

penyebab kecemasan yang dialami siswa saat berkomunikasi dengan guru 

dikarenakan siswa mempunyai pikiran-pikiran negatif seperti: takut saat 

berkomunikasi dengan guru ketika ditanya jawabanya salah dan dimarahi oleh 

guru, ditertawakan oleh teman-temannya, dianggap sebagai pembangkang, 

diremehkan oleh guru dan teman-temannya, serta malu dipandang ketinggalan 

dari siswa yang lain. 

Kecemasan dalam melakukan komunikasi diungkapkan oleh West & 

Turner (2009) sebagai ketakukan berupa perasaan dan pikiran negatif yang 

dirasakan individu dalam melakukan komunikasi, biasanya berupa 

perasaan tegang, gugup, panik, ataupun pikiran-pikiran yang buruk ketika 

melakukan komunikasi. 
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Kecemasan komunikasi yang dialami siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Menurut Powell & Powell (2010), faktor yang mempengaruhi 

munculnya kecemasan komunikasi yaitu: 

a. Genetika : Kecemasan komunikasi dapat dipengaruhi oleh faktor genetik 

dari individu tersebut, dimana bersifat genetik bahwa kecemasan 

komunikasi adalah ketakutan terkait dengan faktor-faktor seperti 

sosialisasi, penampilan fisik, bentuk tubuh. 

b. Skill acquisition : Individu akan merasa cemas dipengaruhi dengan 

keberhasilan individu mengembangkan keterampilan dalam komunikasi.  

c. Modelling : Kecemasan komunikasi berkembang dari proses imitasi 

terhadap orang lain yang diamati oleh seseorang didalam interaksi 

sosialnya.  

d. Reinforcement : Kecemasan komunikasi dipengaruhi oleh seberapa sering 

individu mendapat penguatan untuk melakukan komunikasi dari 

lingkungan sekitarnya. Individu yang menerima reinforcement positif 

dalam komunikasi akan dapat mengurangi kecemasan komunikasi, 

sedangkan individu yang jarang diberikan kesempatan untuk melakukan 

komunikasi dan tidak didorong untuk berkomunikasi akan 

mengembangkan sikap negatif mengenai komunikasi sehingga muncul 

kecemasan komunikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan komunikasi 
 

 

 

Siswa yang mengalami kecemasan komunikasi dengan guru akan merasa sulit 

dan merasa cemas ketika harus berkomunikasi, sehingga tidak mampu 

mencerminkan rasa kehangatan, keterbukaan, dan mengapresiasikan 

Modelling 

Reinforcement 

Kecemasan Komunikasi 

Genetika 

Skill Acquisition 
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perasaannya melalui kata-kata. Oleh sebab itu diperlukan suatu penanganan 

agar siswa lebih aktif dan tidak cemas berkomunikasi dengan guru. 

 

Berdasarkan asumi di atas, maka peneliti akan menggunakan pendekatan 

Cognitive Behaviour Therapy (CBT) untuk membantu mengurangi kecemasan 

siswa saat berkomunikasi dengan guru. Dan alur kerangka pikir dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Alur Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa kecemasan tinggi saat siswa berkomunikasi 

dengan guru di sekolah sebelum diberikan Pendekatan Cognitive Behavior 

Therapy dengan teknik relaksasi. Dan kecemasan rendah saat siswa 

berkomunikasi dengan guru di sekolah setelah diberikan Pendekatan Cognitive 

Behavior Therapy dengan teknik relaksasi.  
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Behaviour Theraphy 
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siswa berkomunikasi 

dengan guru 
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D. Hipotesis 

 

 “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 

2011).” 

 

 

Bedasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah 

jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenanrannya harus diuji secara empiris melalui data-data yang terkumpul, 

dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

 

Ha: Kecemasan siswa saat berkomunikasi dengan guru dapat diturunkan 

menggunakan pendekatan Cognitive Behavior Therapy teknik relaksasi 

pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Way Lima Tahun Ajaran 2012-

2013. 

Ho: Kecemasan siswa saat berkomunikasi dengan guru tidak dapat 

diturunkan menggunakan pendekatan Cognitive Behavior Therapy 

tetknik relaksasi pada siswa kelas XI SMA Negeri 1 Way Lima Tahun 

Ajaran 2012-2013. 


