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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Dalam dunia pendidikan, untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan suatu pendidikan dan pengajaran perlu dilakukan 

usaha dan tindakan penilaian atau evaluasi. Dengan adanya 

evaluasi akan diketahui besarnya tingkat keberhasilan siswa 

dalam mengikuti proses pembelajaran.1  

Biasanya, untuk mengukur tingkat keberhasilan siswa 

dalam proses belajar mengajar dapat dilihat dari berbagai 

aspek yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik. Sedangkan 

didalam sebuah lembaga pendidikan, pada khususnya 

ditingkat sekolah dasar sistem evaluasi yang diterapkan 

adalah dengan dilaksanakannya Ujian Nasional (UN).  

Secara yuridis pelaksanaan Ujian Nasional sudah 

ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 pasal 

1, tentang penilaian hasil belajar oleh Pemerintah melalui 

Ujian Nasional dan penilaian hasil belajar oleh satuan 

pendidikan, bahwa Ujian Nasional yang selanjutnya disebut 

UN adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan 

                                                           
1 Nyanyu Khodijah, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), hlm. 189. 
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pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu 

pada standar kompetensi lulusan.2 

Meskipun ujian nasional sudah tidak asing bagi siswa 

dalam dunia pendidikan. Namun, Banyak siswa yang 

membayangkan ujian sebagai hal yang menakutkan. 

Bayangan yang suram ini pun membuat mereka stres berat 

sebelum “bertanding”. Belum lagi siswa yang memiliki 

mental inferiority complex3 akan merasa ketakutan secara 

berlebihan, sehingga menurunkan rasa percaya diri. Sifat 

demikian tentu berpengaruh terhadap hasil ujian nasional. 

Selain itu, dampak dari Ujian Nasional yaitu siswa 

merasa memikul beban moral seperti rasa malu, canggung, 

minder dan menghindari pergaulan yang pada akhirnya 

mereka akan kehilangan rasa percaya diri. Perasaan takut 

gagal tersebut dapat menjadi beban yang menyebabkan para 

siswa cemas dalam menghadapi UN. Perasaan cemas yang 

terus menerus dan tinggi intensitasnya akan sangat 

                                                           
2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 

Tahun 2017 pasal (1) 
3 Individu merasa tidak kompeten, tidak mampu, rendah, 

hina, tidak berguna, dan berbagai perasaan negatif tentang dirinya 

sendiri. Disebabkan oleh individu yang mengalami inferioritas 

merasa atau betul-betul mempunyai kekurangan pada fisik ataupun 

psikisnya. Terkadang rasa inferior tanpa disadari dipupuk oleh 

individu  dengan terlalu sering membandingkan kekurangan diri 

sendiri dengan kelebihan orang lain. 
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mempengaruhi fungsi-fungsi individu, sosial, relasi, dan 

fungsi sekolah atau pekerjaan sehari-hari.4 

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi siswa 

sebelum ujian nasional, tentu dapat diantisipasi dengan usaha 

mempersiapkan diri menjelang ujian nasional. Misalnya, 

belajar yang rajin, konsultasi mata pelajaran dengan guru dan 

yang lain. Setelah melakukan ikhtiar dengan keras, tentu tidak 

lupa untuk memasrahkan semua usaha kepada Allah dengan 

mendekatkan diri dan berdoa meminta pertolongan agar dapat 

terkabulkan.5  

Dalam hal ini, kepasrahan seorang hamba setelah 

berusaha sangat penting untuk mendapatkan hasil maksimal. 

Sebab, manusia hanya bisa berusaha sedangkan hasil akhir 

hanya Allah yang menentukan. Dengan demikian, dimensi 

spiritual yang dilakukan siswa sebelum melaksanakan ujian 

nasional merupakan cara yang efektif untuk mempersiapkan 

siswa sebelum menghadapi ujian nasional. Usaha yang 

dilakukan berkaitan dengan kegiatan spiritual merupakan 

sarana untuk menjalin hubungan kedekatan dengan Allah. 

Dengan harapan agar dapat mengerjakan ujian nasional 

dengan lancar. 

                                                           
4 Linda De Clerq, Tingkah Laku Abnormal dari Sudut 

Pandang Perkembangan, (Jakarta: PT Grasindo, 1994), hlm. 54 
5 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan 

Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2011), 

hlm. 89 
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Sebagaimana Firman Allah SWT yang tersirat dalam 

Al-Qur’an Surat al- Baqarah ayat 186, yang berbunyi: 

                    

                   

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang 

Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku 

mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia 

memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi 

(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-

Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (Q.S. al-

Baqarah/2:  186)6  

Dalam potongan surat ini terlihat jelas bahwa ketika 

seseorang mau berusaha dan disertai dengan doa niscaya 

Allah akan mengabulkan setiap permintaannya. Sebab, doa 

merupakan sebuah permohonan hamba pada Tuhannya agar 

memperoleh anugrah pemeliharaan dan pertolongan. 

Permohonan yang ditujukan kepada Tuhan harus lahir dari 

lubuk hati yang paling dalam disertai dengan ketundukan dan 

kepasrahan kepada-Nya.7 

Kepasrahan yang dimaksud adalah setelah melakukan 

usaha dengan semaksimal mungkin. Sebab, Allah tidak 

pernah menurunkan sesuatu pada manusia secara instan. 

Dalam hal ini, Islam mengajarkan kepada manusia, bahwa 

                                                           
6 Lihat Q.S. al-Baqarah/2: 186. 
7 M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an tentang Zikir dan 

Doa, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 177.   
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Tuhan tidak akan merubah keadaan seseorang jika seseorang 

tersebut tidak berusaha untuk merubahnya. Sebagaimana 

Firman Allah SWT dalam QS. Ar- Ra’ad ayat 11, yaitu: 

                       

                        

     

Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum 

sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri 

mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan 

terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 

selain Dia. (Q.S. ar- Ra’ad/13: 11)8 

Pada ayat ini memberikan pesan untuk harus selalu  

berusaha atau berikhtiar memperbaiki keadaan. Setelah usaha 

atau ikhtiar dilakukan, kemudian hasil akhir yaitu memohon 

(doa) pertolongan kepada Allah agar diberikan kelancaran 

dalam segala urusan. Sebagaimana usaha yang dilakukan oleh 

siswa untuk mempersiapkan diri menjelang ujian nasional 

dengan berbagai persiapan belajar sangatlah menentukan 

tingkat kelulusan siswa itu sendiri.  

Untuk memperoleh keberhasilan dalam mengerjakan 

ujian nasional, biasanya menjelang ujian nasional, pihak guru 

                                                           
8 Lihat Q.S. ar-Ra’ad/13: 11. 
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atau orang tua siswa ikut mempersiapkan berbagai alternatif 

demi keberhasilan siswa. Biasanya pihak sekolah yang 

berlabel islam akan melakukan berbagai kegiatan ritual 

keagamaan sebagai bagian dari dimensi spiritual menjelang 

UN. Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin hubungan 

kedekatan dengan tuhan agar dipermudah dalam mengerjakan 

ujian nasional.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Stoll sebagaimana 

dikutip oleh Achir Yani, bahwa salah satu kegiatan yang 

merupakan bagian dari dimensi spiritual yaitu dimensi secara 

vertikal (hubungan dengan tuhan). Pendapat tersebut, 

dikuatkan juga oleh Achir Yani yang dalam bukunya bunga 

rampai asuhan keperawatan dan jiwa, mengemukakan 

spiritual sebagai “keyakinan dalam hubungannya dengan yang 

Maha Kuasa dan Maha Pencipta. Sebagai contoh seseorang 

yang percaya kepada Allah sebagai Pencipta atau sebagai 

Maha Kuasa”.9 

Tujuan pendekatan ini, memberikan pengertian kepada 

siswa bahwa yang memberikan keputusan dalam perjalanan 

kehidupan seseorang adalah Allah SWT. Sedangkan manusia 

hanya mampu merencanakan dengan berusaha dan ikhtiar atas 

apa yang direncanakan. Berusaha dengan belajar sungguh-

                                                           
9 E-book: Achir Yani S Hamid, Bunga Rampai Asuhan 

Keperawatan Kesehatan Jiwa, (Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran 

EGC, 2008), hlm. 2 
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sungguh, mengerjakan latihan-latihan soal, mengadakan les 

privat dan juga disertai dengan ikhtiar atau berdoa.  

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang 

dimensi spiritual yang ada di SD Islam Hidayatullah, karena 

sesuai dengan visi dan misi dari LPI Hidayatullah yang 

memiliki visi memadukan dzikir, pikir, ikhtiar dan misi 

menjadi sekolah dasar unggul berbasis dakwah. Visi dan misi 

SD Islam Hidayatullah lebih megarahkan pada pembinaan 

mental siswa secara islami melalui kegiatan keagamaan. Oleh 

karena itu, banyak kegiatan spiritual yang dilakukan siswa SD 

Islam Hidayatullah baik yang merupakan  kegiatan sehari-hari 

maupun kegiatan spiritual untuk mempersiapkan diri 

menjelang ujian nasional. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat diketahui 

bahwa dimensi spiritual sangat penting untuk dilakukan 

sebelum siswa menghadapi ujian nasional. Dimensi spiritual 

ini merupakan masalah sentral yang dapat ditelusuri lebih 

lanjut tentang macam-macam dimensi spiritual, bagaimana 

kegiatan spiritual yang menjadi bagian dari dimensi spiritual 

dalam kesiapan siswa menghadapi ujian nasional dan melihat 

seberapa jauh kesiapan siswa menghadapi ujian nasional 

setelah melakukan kegiatan spiritual. 

Dari berbagai latar belakang tersebut, penulis 

mengambil objek penelitian di SD Islam Hidayatullah 

Semarang. Sekolah berbasis islam yang sangat mendukung 
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siswa dalam kesiapan menghadapi ujian nasional melalui 

kegiatan spiritual. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk 

mengambil judul “DIMENSI SPIRITUAL DALAM 

KESIAPAN MENTAL PESERTA DIDIK 

MENGHADAPI UJIAN NASIONAL DI SD ISLAM 

HIDAYATULLAH SEMARANG”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

Peneliti memfokuskan untuk membahas tentang dimensi 

spiritual yang dilakukan untuk membantu siswa sebelum 

menghadapi ujian nasional dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apa yang dimaksud dengan Dimensi Spiritual? 

2. Kegiatan spiritual apa saja yang dilakukan siswa sebelum 

menghadapi ujian nasional? 

3. Bagaimana kesiapan mental siswa menghadapi ujian 

nasional? 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui apa yang dimaksud dengan Dimensi 

Spiritual. 

b. Mengetahui kegiatan spiritual apa saja yang dilakukan 

siswa sebelum menghadapi ujian nasional. 
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c. Mengetahui kesiapan siswa menghadapi ujian 

nasional. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua 

aspek yaitu secara teoritis maupun praktis. 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan. Sebagai 

wahana untuk memperdalam kajian tentang berbagai 

dimensi spiritual dalam kesiapan peserta didik 

menghadapi ujian nasional, sehingga mampu 

menambah khazanah karya ilmiah bagi Fakultas Ilmu 

Tarbiyah dan Keguruan. Selain itu, sebagai referensi 

bagi peneliti ketika nanti sudah mengabdi di sekolah 

dapat mencontoh kegiatan tersebut.  

b. Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan 

manfaat atau kontribusi kepada pihak-pihak berikut, 

yaitu : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah ilmu 

pengetahuan bagi peneliti dan bisa dijadikan bahan 

referensi untuk dikembangkan dalam penelitian 

yang akan datang. 
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2. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi 

referensi bagi para guru untuk mengadakan atau 

menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan 

dimensi spiritual untuk mempersiapkan peserta 

didik sebelum menghadapi ujian nasional. 

3. Bagi Madrasah 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk 

membantu merencanakan kegiatan sekolah yang 

terkait dengan pelaksanaan dimensi spiritualitas 

sebelum ujian nasional. 

4. Bagi Masyarakat 

Masyarakat dalam hal ini sebagai orang tua atau 

wali murid diharapkan mampu mendukung penuh 

kegiatan spiritual dalam mempersiapkan peserta 

didik melaksanakan ujian nasional dengan 

memberikan dukungan secara material maupun 

immaterial. 


