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ABSTRAK 

 
Huda, Nurul. 2017. Pengaruh Konsep Diri dan Dukungan Sosial terhadap 

Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional pada Siswa Kelas IX di MTs NU 01 

Gringsing Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Prof. Dr. Dwi Yuwono Puji 

Sugiharto, M. Pd., Kons., dan Dr. Awalya, M.Pd., Kons. 

 

Kata Kunci: dukungan sosial, kecemasan menghadapi ujian nasional, konsep diri. 

 

Penelitian ini berdasarkan fenomena di MTS NU 01 Gringsing yang 

menunjukkan bahwa kecemasan menghadapi ujian nasional yang tinggi. Tujuan 

penelitian ini untuk mengetahui kondisi konsep diri, dukungan sosial, kecemasan 

menghadapi ujian nasional, pengaruh antara konsep diri terhadap kecemasan 

menghadapi ujian nasional, pengaruh antara dukungan sosial terhadap kecemasan 

menghadapi ujian nasional, dan pengaruh antara konsep diri dan dukunganh sosial 

terhadap kecemasan menghadapi ujian nasional. Penelitian ini termasuk penelitian 

expost facto, bersifat korelasional, dan menggunakan pendekatan kuantitatif non 

eksperimental. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah konsep diri (X1), 

dukungan sosial (X2) dan variabel terikat adalah kecemasan menghadapi ujian 

nasional (Y). Populasi penelitian sebanyak 81 siswa. Teknik sampling yang 

digunakan adalah simple random sampling, dengan taraf kesalahan 5% dari 

jumlah siswa dan didapati sampel sejumlah 65 siswa. Pengumpulan data 

menggunakan skala psikologi. Validitias diuji dengan rumus product moment, dan 

reliabilitas diuji dengan rumus Alpha. Teknik analisis data yang digunakan yaitu 

dengan deskripsi persentase, regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. 

Dari analisis regresi linier sederhana menunjukkan (1) ada pengaruh yang 

signifikan antara konsep diri terhadap kecemasan menghadapi ujian nasional, 

diperoleh hasil rhitung > rtabel (0.431 > 0,24) dengan nilai sig = 0,000 < 0,05, (2) 

ada pengaruh yang signifikan antara dukungan sosial terhadap kecemasan 

menghadapi ujian nasional, diperoleh hasil rhitung > rtabel (0.277 > 0,24) dengan 

nilai sig = 0,027 < 0,05. Dari analisis regresi linier berganda (3) ada pengaruh 

yang signifikan antara konsep diri dan dukungan sosial terhadap kecemasan 

menghadapi ujian nasional, diperoleh nilai Fhitung = 16.181 dengan nilai sig = 

0,000 < 0,05. 

Dapat disimpulkan bahwa (1) ada pengaruh yang signifikan antara konsep 

diri terhadap kecemasan menghadapi ujian nasional, (2) ada pengaruh yang 

signifikan antara dukungan sosial terhadap kecemasan menghadapi ujian nasional, 

(3) ada pengaruh yang signifikan antara konsep diri dan dukungan sosial terhadap 

kecemasan menghadapi ujian nasional. Disarankan guru bimbingan dan konseling 

memberikan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan dan 

permasalahan siswa  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ujian Nasional merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pendidikan di 

Indonesia. Dimulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar sampai pada jenjang 

sekolah menengah atas. Ujian Nasional menjadi salah satu syarat kelulusan siswa 

pada jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Pada tahun 2017, Ujian Nasional 

akan dilaksanakan dengan menggunakan bantuan komputer. Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK) disebut juga Computer Based Test (CBT) adalah 

sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media 

dalam pengerjaan ujian. Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem 

ujian nasional berbasis kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama ini sudah 

berjalan. Penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semi-online yaitu 

soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan ke server lokal, 

kemudian ujian siswa dilayani oleh server lokal secara offline. Selanjutnya hasil 

ujian atau hasil jawaban siswa dikirim kembali dari server lokal ke server pusat 

secara online. 

Ujian Nasional seringkali ditanggapi sebagai beban oleh para siswa 

khususnya mereka yang duduk di bangku sekolah menengah, baik SMP maupun 

SMA. Siswa menyiapkan diri baik fisik maupun non fisik agar mereka terhindar 

dari kegagalan dalam ujian nasional. Kegagalan dalam ujian nasional berdampak, 

siswa akan 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 memiliki kecemasan dalam menghadapi Ujian Nasional. Kecemasan ini 

dapat mempengaruhi kondisi psikologis mereka yang akan mengganggu aktivitas 

mereka sebagai reaksi terhadap adanya sesuatu yang bersifat mengancam. 

Ketenangan dalam menghadapi Ujian Nasional mutlak diperlukan bagi peserta 

ujian nasional. 
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Siswa dalam menghadapi Ujian Nasional mendapatkan tekanan dari internal 

maupun eksternal. Tekanan eksternal datang dari orang tua, sekolah maupun 

lingkungan yang menuntut mereka untuk meraih kelulusan, sedangkan tekanan 

internal datang dari dalam diri mereka sendiri seperti rasa malu dan takut 

dikucilkan masyarakat/lingkungan bila tidak lulus ujian. Seseorang yang diliputi 

dengan perasaan cemas biasanya kondisi emosinya lebih sensitif akibat selalu 

mencoba menahan tekanan-tekanan yang selama ini mereka rasakan. Hal ini 

terjadi pada beberapa pelajar di Parepare. Sebanyak lima orang pelajar pingsan 

saat zikir akbar tingkat SMU, SMK, MA dan sederajat yang digelar di masjid 

Syifa Fityah, kelurahan Kampung Baru, kecamatan Bacukiki Barat, kota Parepare, 

Sulawesi Selatan, Sabtu (6/4/2013). Selain diwarnai pingsannya sejumlah siswa, 

salah satu siswi sempat histeris, meronta, dan mengamuk saat mengikuti dzikir 

akbar tersebut. (Tribun-Timur, 7 April 2013). 

Guru Bimbingan dan Konseling melalui berbagai layanan diharapkan 

mampu menangani berbagai masalah yang dialami siswa, salah satunya yaitu 

kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional. Guru Bimbingan dan 

Konseling merupakan pelaksana utama dalam membimbing akan berhadapan 

dengan siswa yang memiliki masalah atau menangani hal-hal di luar bidang 

garapan pengajaran, misalnya pada siswa yang sedang mengalami kecemasan saat 

akan berhadapan dengan Ujian Nasional. Penanganan masalah siswa tersebut 

dapat dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan dan konseling dengan tujuan agar 

siswa mampu meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi setiap masalah 

yang ia hadapi. 

Guru Bimbingan dan Konseling yang memiliki tanggung jawab untuk 

menangani siswa yang memiliki masalah di luar bidang pengajaran dapat 

membantu siswa dalam mengurangi kecemasan menghadapi Ujian Nasional 

dengan menggunakan teknik tertentu yang sesuai dengan kondisi siswa sehingga 

siswa mampu menghadapi Ujian Nasional tanpa adanya rasa cemas yang 

berlebihan dan dapat mengerjakan soal ujian dengan perasaan nyaman  dan 

tenang. 
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Salah satu layanan yang dapat diberikan oleh guru BK terkait dengan 

permasalahan siswa dalam hal kecemasan menghadapi ujian nasional yaitu 

dengan memberikan layanan klasikal kepada siswa. Layanan klasikal adalah 

bimbingan yang berorientasi pada kelompok siswa dalam jumlah cukup besar 

yaitu siswa dalam satu kelas. Layanan klasikal lebih bersifat preventif dan 

berorientasi pada pengembangan pribadi siswa. Layanan klasikal yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dan membantu 

siswa untuk mengelola kecemasan yang terjadi. Layanan klasikal ini termasuk ke 

dalam bidang pribadi siswa.  

Kecemasan yang terjadi pada siswa ketika akan menghadapi ujian nasional 

merupakan sebuah fenomena kognitif, dimana seseorang merasa sesuatu akan 

terjadi diluar kehendak dan tidak bisa diprediksi. Kecemasan akan diperparah jika, 

seseorang merasa tidak sanggup menghadapinya karena meragukan kemampuan 

diri sendiri. 

Menurut Nevid (2003), Kecemasan dapat menjadi reaksi emosional yang 

normal dibeberapa situasi, tetapi tidak disituasi lain. Kecemasan sebagai keadaan 

yang emosional yang mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan yang 

tegang yang tidak menyenangkan dan perasaan aprehensi atau keadaan khawatir 

yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2012) 

menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh negatif 

yang signifikan dari variabel Religiusitas, Prestasi Belajar, dan Bimbingan Belajar 

terhadap Kecemasan Siswa Kelas XII Jurusan Teknik Audio Video Dalam 

Menghadapi Ujian Nasional Di SMK Ma’arif NU 1 Sumpiuh. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Priyani (2013) Terdapat hubungan 

yang signifikan antara konsep diri dan kecemasan menghadapi pembelajaran 

matematika secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 4 Pandak Bantul tahun pelajaran 2013/2014. Dengan 

demikian, untuk mendapat prestasi belajar matematika yang tinggi, siswa harus 

mempunyai konsep diri yang tinggi disertai dengan kecemasan yang terkendali 

atau rendah.  
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Kecemasan bisa saja terjadi kepada siapapun, semua orang berpotensi 

mengalami kecemasan. Salah satunya kepada siswa. Namun kecemasan yang 

muncul dalam diri individu berbeda-beda. Kecemasan yang dialami setiap orang 

tidak sama karena berbagai faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya 

kecemasan pada siswa adalah konsep diri siswa dan dukungan sosial yang 

diberikan kepada siswa. 

Konsep diri seseorang dinyatakan melalui sikap dirinya yang merupakan 

aktualisasi orang tersebut. Manusia sebagai organisme yang memiliki dorongan 

untuk berkembang yang pada akhirnya menyebabkan ia sadar akan keberadaan 

dirinya. Perkembangan yang berlangsung tersebut kemudian membantu 

pembentukan konsep diri individu yang bersangkutan. 

Konsep diri belum ada saat dilahirkan, tetapi dipelajari dari pengalaman 

unik melalui eksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang dekat dan berarti bagi 

dirinya. Dipelajari melalui kontak sosial dan pengalaman berhubungan dengan 

orang lain. Pandangan individu tentang dirinya dipengaruhi oleh bagaimana 

individu. 

Pearson (1991) dalam Sugiyo (2005: 49) menyatakan bahwa konsep diri 

yaitu kesan individu yang relatif stabil mengenai diri sendiri, tidak hanya 

mencakup persepsi individu mengenai karakteristik fisik, melainkan juga 

penilaian mengenai apa pernah dicapai, apa yang dijalani, dan apa yang dicapai. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Guntara (2015) 

menyebutkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara konsep 

diri dengan kecemasan memulai mengerjakan skripsi pada mahasiswa. Semakin 

tinggi konsep diri, maka semakin rendah kecemasan memulai mengerjakan skripsi 

pada mahasiswa. Sebaliknya, semakin rendah konsep diri maka semakin tinggi 

kecemasan memulai mengerjkripsi pada mahasiswa. 

Penelitian yang dilakukan oleh Andinny (2013) menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara konsep diri dan berpikir 

positif terhadap prestasi belajar matematika siswa. Dengan semakin tinggi konsep 

diri dan kemampuan berpikir positif siswa maka semakin tinggi pula prestasi 

belajar matematika siswa kelas XI semester genap SMK Citra Negara Depok. Hal 

http://belajarpsikologi.com/pengertian-konsep-diri/
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serupa juga dapat dilihat dari penelitian oleh Handayani (2007) yang 

menyebutkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara konsep diri dan 

berpikir positif dengan penyesuaian sosial pada remaja tuna daksa. 

Selain konsep diri, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan 

pada siswa adalah dukungan sosial. Dukungan sosial yang dimaksudkan yaitu 

dukungan yang diberikan oleh teman, guru, bahkan orang tua. 

Dukungan sosial adalah kehadiran orang lain yang dapat membuat individu 

percaya bahwa dirinya dicintai, diperhatikan dan merupakan bagian dari 

kelompok sosial, yaitu keluarga, rekan kerja dan teman dekat. Dukungan sosial 

mengacu pengalaman yang dinilai, dihormati, peduli, dan dicintai oleh orang lain 

yang hadir dalam kehidupan seseorang (Gurung, dalam Md Yasin (2010)). 

Dukungan sosial merupakan cara untuk menunjukkan kasih sayang, 

kepedulian, dan penghargaan untuk orang lain. Individu yang menerima dukungan 

sosial akan merasa dirinya dicintai, dihargai, berharga, dan merupakan bagian dari 

lingkungan sosialnya (Sarafino, 2006). Dukungan sosial diperoleh dari hasil 

interaksi individu dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya, dan bisa berasal 

dari siapa saja, keluarga, guru, teman, dan lain-lain. 

Dukungan sosial sangat berarti bagi seseorang, terutama bagi siswa yang 

akan menghadapi ujian nasional. Dukungan sosial dari orang-orang yang 

dicintainya akan membantu siswa untuk lebih percaya diri akan 

kemampuannya. Sehingga dalam menghadapi ujian siswa akan lebih tenang 

dan nyaman yang akan berdampak dengan menurunnya kecemasan. 

Ketika akan menghadapi ujian nasional tentunya akan sangat banyak 

tekanan-tekanan yang menyebabkan psikis dari seorang siswa bisa berubah-

ubah. Salah satu respon psikis yang muncul yaitu timbulnya kecemasan dalam 

diri siswa. Kecemasan yang terjadi bisa disebabkan faktor dari dalam maupun 

dari luar. Kecemasan yang timbul harus bisa diatasi. Salah satu cara yang bisa 

dilakukan adalah pemberian dukungan kepada siswa. Dalam hal ini guru BK 

sangat berperan penting dalam pemberian layanan dengan menggunakan 

teknik-teknik tertentu untuk membantu siswa mengatasi kecemasan yang 

dialaminya ketika akan menghadapi ujian nasional. 



6 
 

 
 

Dukungan yang positif berhubungan dengan kurangnya kecemasaan 

(Germenzy dan Rutter dalam Sari, 2006). Didukung oleh pendapat Conel 

(dalam Sari, 2006) yang menyatakan bahwa kecemasan akan rendah apabila 

individu memiliki dukungan sosial. Dukungan sosial berkaitan erat dengan 

hubungan dengan keluarga, teman, tetangga, guru dan lain-lain dari signifikansi 

kepada orang yang mencakup empati, perhatian, peduli, cinta, dan 

kepercayaan. Kebutuhan akan rasa kasih sayang pada masa remaja merupakan 

kebutuhan yang prinsip bagi kesehataan jiwa dan mental remaja. Kasih sayang 

yang diperoleh dari orangtua, guru, orang-orang disekitarnya dan juga teman-

teman sebayanya. Dengan mendapatkan kasih sayang dan penghargaan dari 

orang lain, maka remaja dapat belajar untuk menyayangi orang lain. Selain 

itukasih sayang dapat menumbuhkan kepercayaan pada diri remaja, sehingga 

dapat membantu menurunkan kecemasan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bulkhaini (2015) menyatakan 

berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan 

kecemasan dalam menghadapi SBMPTN. Semakin tinggi dukungan sosial 

maka akan semakin rendah kecemasan. Sebaliknya semakin rendah dukungan 

social maka akan semakin tinggi kecemasan. Hal ini dapat diartikan bahwa 

dukungan sosial mempengaruhi kecemasan dalam menghadapi SBMPTN. 

Md Yasin dan Dzulkifli (2010) melakukan penelitian dengan hasil 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara dukungan 

sosial dan depresi, dukungan sosial dan kecemasan, dan dukungan sosial dan 

stres. Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial, maka 

semakin rendah masalah psikologis. 

Dalam uraian di atas bahwa konsep diri dan dukungan sosial sangat bisa 

mempengaruhi kecemasan yang dialami siswa. Seperti yang di sampaikan oleh 

Eskin dalam Md Yasin (2010) bahwa dukungan sosial adalah sangat penting 

bagi individu dalam hidup mereka. Kekurangan dalam dukungan sosial telah 

terbukti berhubungan dengan banyak masalah psikologis seperti depresi, 

kesepian, dan kecemasan. Salah satu kecemasan yang mengancam terutama 
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bagi siswa adalah kecemasan dalam menghadapi Ujian Nasional. Sehingga 

kecemasan yang terjadi pada siswa perlu ditangani oleh siswa yang 

bersangkutan maupun pihak-pihak terkait, tertutama oleh guru BK sebagai guru 

yang diharapkan bisa membimbing, memandirikan dan membantu dalam 

mengatasi setiap permasalahan yang dialami oleh siswa, termasuk siswa yang 

cemas dalam menghadapi ujian nasional. 

Fenomena yang terjadi di lapangan bahwa siswa baik SMP maupun SMA 

mengalami kecemasan dalam menghadapi Ujian Nasional, terlebih pada tahun ini 

menggunakan Ujian Nasional Berbasis Komputer. Berdasarkan data bahwa siswa 

ketika belajar mengalami kesulitan untuk menangkap materi yang sedang 

dipelajari. Siswa mengalami ketakutan dalam menghadapi Ujian Nasional 

sehingga mengganggu konsentrasi dalam belajarnya. Ketika di kelas siswa susah 

untuk memahami materi yang disampaikan oleh bapak/ibu guru. Selain hal 

tersebut siswa juga mengalami penurunan motivasi belajar karena adanya rasa 

cemas dan takut berkaitan dengan hasil Ujian Nasional. Kecemasan yang dialami 

siswa juga berpengaruh terhadap pola kehidupan sehari-hari. Siswa yang awalnya 

bisa tidur dengan tenang dan mempunyai nafsu makan, ketika mengalami 

kecemasan dalam menghadapi Ujian Nasional siswa mengalami kesulitan untuk 

tidur dan siswa tidak nafsu untuk makan. Selain hal tersebut, siswa juga terkadang 

lebih memilih untuk menyendiri di kamar dan terkadang siswa sampai menangis 

karena merasa cemas dalam menghadapi ujian nasional. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh konsep 

diri dan dukungan sosial terhadap kecemasan siswa dalam menghadapi ujian 

nasional. Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif 

bagi semua pihak dan juga diharapkan mampu menjadi prasarana untuk 

memandirikan siswa dalam mengatasi masalah terutama dalam hal kecemasan 

dalam menghadapi ujian nasional. Hal ini sesuai dengan tujuan dari bimbingan 

dan konseling yaitu untuk memandirikan klien yang menjadi penerima layanan. 

Selain itu diharapkan semakin memperkuat keilmuan bimbingan konseling dan 

keilmuan lain yang terkait. Penelitian ini dilaksanakan di MTs NU 01 Gringsing 

Kabupaten Batang. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di lapangan, maka 

didapati rumusan utama permasalahan adalah bagaimana pengaruh konsep diri 

dan dukungan sosial terhadap kecemasan dalam menghadapi ujian nasional pada 

siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 2016/2017. 

Dari permasalahan utama yang muncul maka rumusan masalah penelitian 

adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana kondisi konsep diri yang dimiliki oleh siswa kelas IX di MTs 

NU 01 Gringsing tahun ajaran 2016/2017? 

1.2.2 Bagaimana kondisi dukungan sosial yang diterima oleh siswa kelas IX di 

MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 2016/2017? 

1.2.3 Bagaimana kondisi kecemasan menghadapi ujian nasional yang dialami 

oleh siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 2016/2017? 

1.2.4 Bagaimana pengaruh konsep diri terhadap kecemasan menghadapi ujian 

nasional pada siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 

2016/2017? 

1.2.5 Bagaimana pengaruh dukungan sosial terhadap kecemasan menghadapi 

ujian nasional pada siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 

2016/2017? 

1.2.6 Bagaimana pengaruh konsep diri dan dukungan sosial terhadap kecemasan 

menghadapi ujian nasional pada siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing 

tahun ajaran 2016/2017? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan utama permasalahan yang ada, penelitian ini 

bertujuan untuk menjawab pengaruh konsep diri dan dukungan sosial terhadap 

kecemasan dalam menghadapi ujian nasional pada siswa kelas IX di MTs NU 01 

Gringsing tahun ajaran 2016/2017.  
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Selain itu berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1.3.1 Menganalisis kondisi konsep diri yang dimiliki oleh siswa kelas IX di MTs 

NU 01 Gringsing tahun ajaran 2016/2017. 

1.3.2 Menganalisis dukungan sosial yang diterima oleh siswa kelas IX di MTs 

NU 01 Gringsing tahun ajaran 2016/2017. 

1.3.3 Menganalisis kondisi kecemasan menghadapi ujian nasional yang dialami 

oleh siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 2016/2017. 

1.3.4 Membuktikan pengaruh konsep diri terhadap kecemasan menghadapi ujian 

nasional pada siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 

2016/2017. 

1.3.5 Membuktikan pengaruh dukungan sosial terhadap kecemasan menghadapi 

ujian nasional pada siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 

2016/2017. 

1.3.6 Membuktikan pengaruh konsep diri dan dukungan sosial terhadap 

kecemasan menghadapi ujian nasional pada siswa kelas IX di MTs NU 01 

Gringsing tahun ajaran 2016/2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Terdapat dua manfaat dalam penulisan ini yaitu: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Dari penelitian ini peneliti berharap penelitian ini dapat memberi manfaat 

dalam ranah keilmuan yaitu: 

1.4.1.1 Menjadi referensi bagi konselor atau guru BK dalam pengembangan 

teori-teori kecemasan, konsep diri dan dukungan sosial. 

1.4.1.2 Bertambahnya pengetahuan bagi konselor atau guru BK mengenai kajian 

keilmuan tentang kecemasan, konsep diri dan dukungan sosial yang 

dimilik oleh siswa dalam menghadapi ujian nasional. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Dari tujuan penelitian diatas, peneliti berharap penelitian ini memiliki 

manfaat praktis bagi siapapun yang memanfaatkan khususnya konselor, yaitu: 

1.4.2.1 Bagi Lembaga Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

kebijakan mengenai persiapan siswa dalam menghadapi ujian nasional. 

1.4.2.2 Bagi Guru BK 

Penelitian ini berguna untuk membantu siswa menghadapi ujian nasional 

dengan memberikan perlakuan yang tepat bagi siswa ketika akan menghadapi 

ujian nasional. 

1.4.2.3 Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi peneliti lain untuk 

melakukan penelitian lanjutan atau pengembangan berkaitan dengan konsep diri, 

dukungan sosial dan kecemasan menghadapi ujian nasional terhadap subjek yang 

berbeda. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi merupakan garis besar penyusunan skripsi yang 

bertujuan untuk mempermudah menelaah skripsi. Sistematika dalam penulisan 

skripsi ini terdiri atas tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir. 

1.5.1 Bagian Awal 

Bagian awal berisi halaman judul, pernyataan, halaman pengesahan, motto 

dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar 

daftar grafik, daftar lampiran. 

1.5.2 Bagian Isi 

Bab 1 Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.  

Bab 2 Tinjauan pustaka, berisi tentang landasan teoritis yang menunjang 

penelitian meliputi; penelitian terdahulu, kecemasan menghadapi Ujian Nasional, 

konsep diri, dukungan sosial, kerangka berpikir yang meliputi; pengaruh konsep 

diri terhadap kecemasan menghadapi Ujian Nasional, pengaruh dukungan sosial 
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terhadap kecemasan menghadapi Ujian Nasional, pengaruh konsep diri dan 

dukungan sosial terhadap kecemasan menghadapi Ujian Nasional dan hipotesis 

penelitian. 

Bab 3 Metode penelitian, meliputi jenis penelitian, variabel penelitian, 

populasi dan sampel penelitian, metode dan alat pengumpulan data, validitas dan 

reliabilitas, hasil uji validitas dan reliabilitas, prosedur penyusunan instrument, 

dan hasil uji asumsi. 

Bab 4 Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini disajikan hasil 

penelitian yang meliputi hasil penelitian, pembahasan dan keterbatasan penelitian. 

Bab 5 Penutup, berisi tentang penyajian hasil simpulan dan saran. 

1.5.3 Bagian Akhir  

Bagian akhir skripsi ini memuat tentang daftar pustaka dan lampiran-

lampiran yang mendukung penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini akan menguraikan landasan teori yang melandasi penelitian ini, 

yang meliputi: (1) penelitian terdahulu, (2) kecemasan menghadapi ujian nasional, 

(3) konsep diri, (4) dukungan sosial; (5) keterkaitan variabel dan (6) hipotesis. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Priyani (2013) Terdapat hubungan yang 

signifikan antara konsep diri dan kecemasan menghadapi pembelajaran 

matematika secara bersama-sama terhadap prestasi belajar matematika pada siswa 

kelas VII SMP Negeri 4 Pandak Bantul tahun pelajaran 2013/2014. Dengan 

demikian, untuk mendapat prestasi belajar matematika yang tinggi, siswa harus 

mempunyai konsep diri yang tinggi disertai dengan kecemasan yang terkendali 

atau rendah. 

Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan rujukan bagi peneliti untuk 

mengungkap fakta berkaitan dengan konsep diri dan kecemasan siswa dalam 

menghadapi Ujian Nasional. Hasil menunjukkan bahwa konsep diri mempunyai 

hubungan yang negatif dengan kecemasan. Dalam artian jika seseorang 

mempunyai konsep diri positif maka kecemasan yang muncul akan rendah. 

Sehingga peneliti ingin mengetahui apakah hubungan tersebut masih berlaku 

ataupun tidak dan ingin mengetahui apakah ada perbedaan fakta antara penelitian 

terdahulu dan penelitiann yang akan dilaksanakan untuk mengungkap fakta. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bulkhaini (2015) menyatakan 

berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan 

kecemasan dalam menghadapi SBMPTN. Semakin tinggi dukungan sosial maka 

akan semakin rendah kecemasan. Sebaliknya semakin rendah dukungan sosial 

maka akan semakin tinggi kecemasan. Hal ini dapat diartikan bahwa dukungan 

sosial mempengaruhi kecemasan dalam menghadapi SBMPTN. 

Hasil peneltian ini menjadi rujukan bagi peneliti untuk mencari fakta yang 

sebelumnya sudah terungkap. Fakta menunjukkan bahwa ada hubungan negatif 
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yang sangat signifikan antara dukungan sosial dengan kecemasan. Sehingga 

penelitian ini akan melihat apakah ada perbedaan antara hasil penelitian ini 

dengan hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Bulkhaini (2015). 

Md Md Yasin dan Dzulkifli (2010) Melakukan penelitian dengan hasil 

menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara dukungan sosial 

dan depresi, dukungan sosial dan kecemasan, dan dukungan sosial dan stres. 

Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dukungan sosial, maka 

semakin rendah masalah psikologis. 

Penelitian ini juga merujuk beberapa jurnal hasil penelitian dari luar negeri. 

Hasil menunjukkan dimana dukungan sosial yang diberikan oleh orang lain 

mempunyai hubungan negatif dengan masalah psikologis seperti depresi, stress 

dan kecemasan. Hasil tersebut menjadi rujukan bagi peneliti dalam melaksanakan 

penelitian yang berkaitan dengan konsep diri dan kecemasan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Srivastava dan Joshi (2014) ini 

menandakan bahwa konsep diri dan harga diri yang relevan, berarti bahwa setiap 

peningkatan konsep diri akan memperkuat harga diri. Kedua komponen memiliki 

peran penting dalam kepribadian. Jadi dalam hal survei ini mengakibatkan orang 

dengan tinggi konsep diri dan harga diri hormat dan diri mereka sendiri, memiliki 

kemampuan beradaptasi yang tinggi, mampu dalam memulai hubungan motif 

yang baik dengan orang lain, mengambil bagian dalam karya penciptaan memiliki 

kelompok sosial peran aktif dan diberkahi dengan percaya diri yang tinggi. 

Temuan dari penelitian  Azher (2014) menunjukkan bahwa siswa kecanduan 

internet. Temuan menunjukkan siswa mengalami kecanduan internet bermasalah. 

Siswa-siswa ini berada dalam bahaya besar menjadi merugikan dan memutuskan 

pengguna internet dan yang akan, maka pasti, mempengaruhi mereka negatif baik 

secara fisik dan mental. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ada temuan 

mahasiswa dari Universitas Sargodha mengalami kecanduan internet yang 

signifikan serta kecemasan. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan berlebihan 

internet membuat siswa kecanduan dan akibatnya menyebabkan kecemasan dan 

stres di kalangan pengguna. Semakin seseorang kecanduan lebih satu secara 

psikologis tertekan. 
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Hasil penelitian tersebut menjadi salah satu bahan rujukan bagi peneliti. 

Penelitian yang berkaitan dengan kecemasan pada siswa dalam menghadapi 

sebuah peristiwa, dalam hal ini adalah Ujian Nasional. Kecemasan yang muncul 

dikarenakan adanya beberapa faktor. Bisa berasal dari dalam diri maupun luuar 

diri. Semisal konsep diri dan dukungan sosial. Penelitian ini ingin mengetahui 

bagaimana pengaruh konsep diri siswa dan dukungan sosial yang diberikan oleh 

orang lain kepada siswa terhadap kecemasan siswa dalam menghadapi Ujian 

Nasional. Hasil penelitian terdahulu antar ketiga variabel tersebut menunjukkan 

bahwa konsep diri dan dukungan soial mempunyai hubungan yang negative 

dengan kecemasan seseorang. Sehingga dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

konsep diri maupun semakin banyaknya dukungan social yang diterima maka 

kecemasannya aka semakin rendah. Begitu pula sebaliknya. 

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, maka dapat dijadikan sebagai 

bahan referensi dalam melaksanakan penelitian ini. Namun penelitian yang 

berjudul pengaruh konsep diri dan dukungan sosial terhadap kecemasan dalam 

menghadapi Ujian Nasional pada kelas IX MTs NU 01 Gringising tentu saja 

berbeda dari beberapa penelitian yang sudah disebutkan di atas. Perbedaan 

penelitian ini mengacu pada keterkaitan variabel-variabel penelitian yang 

diantaranya konsep diri, dukungan sosial dan kecemasan menghadapi ujian. 

Dalam penelitian terdahulu memang membahasa variabel tersebut, namun tidak 

dalam satu penelitian yang sama, dalam artian penelitiannya berbeda-beda. 

Sehingga hal ini berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dimana 

ketiga variabel tersebut tertuang dalam satu penelitian. Penelitian ini indikator 

variabel konsep diri meliputi pemahaman tentang diri sendiri baik itu fisik 

maupaun psikis, penilaian tentang diri sendiri, pandangan posiif terhadap norma 

dan aturan yang berlaku, hubungan dengan lingkungan sosial, dan kemampuan 

diri yang meliputi bertindak sesuai diri dan mampu mengontrol emosi. Variabel 

dukungan sosial terdapat beberapa indikator yaitu dukungan emosi, dukungan 

penghargaan, dukungan instrumental, dukungan informasi dan dukungan jaringan 

sosial. Sedangkan indikator dalam variabel kecemasan menghadapi ujian meliputi 
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perubahan fisik dari siswa, manifestasi kognitif yang tidak terkendali, manifestasi 

afektif yang tidak terkendali dan perilaku motorik yang tidak terkendali. 

Guru Bimbingan dan Konseling yang memiliki tanggung jawab untuk 

menangani siswa yang memiliki masalah di luar bidang pengajaran dapat 

membantu siswa dalam mengurangi kecemasan menghadapi Ujian Nasional 

dengan menggunakan teknik tertentu yang sesuai dengan kondisi siswa sehingga 

siswa mampu menghadapi Ujian Nasional tanpa adanya rasa cemas yang 

berlebihan dan dapat mengerjakan soal ujian dengan perasaan nyaman  dan 

tenang. 

Program BK dapat dijadikan sebuah solusi dari permasalahan yang dialami 

oleh siswa kelas IX MTs NU O1 Gringsing, yaitu berkaitan dengan kecemasan 

siswa, konsep diri siswa, dan dukungan sosial yang diterima oleh siswa. Dengan 

adanya program BK, guru BK diharapkan mampu untuk memberikan bantuan 

kepada siswa kelas IX yang akan menghadapi Ujian Nasional. Dalam program 

BK terdapat berbagai layanan yaitu layanan klasikal (bersifat kelompok besar 

dalam satu kelas), layanan kelompok (anggota kelompok biasanya terdiri dari 5-

15 siswa) dan layanan individu. Layanan klasikal antara lain layanan informasi, 

layanan orientasi, layanan penempatan dan penyaluran serta layanan penguasaan 

konten. Layanan kelompok dalam program BK meliputi kegiatan kelompok yaitu 

bimbingan kelompok dan konseling kelompok. Layanan individu dalam program 

BK yaitu dengan pelaksanaan konseling individu. Bidang bimbingan dalam 

program BK antara lain yaitu bidang pribadi, belajar, sosial dan karir. Serta 

khususnya di Indonesia ada penambahan bidang bimbingan yaitu bidang keluarga 

dan bidang keagamaan. 

Guru Bimbingan dan Konseling melalui berbagai layanan diharapkan 

mampu menangani berbagai masalah yang dialami siswa, salah satunya yaitu 

kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional. Guru Bimbingan dan 

Konseling merupakan pelaksana utama dalam membimbing akan berhadapan 

dengan siswa yang memiliki masalah atau menangani hal-hal di luar bidang 

garapan pengajaran, misalnya pada siswa yang sedang mengalami kecemasan saat 

akan berhadapan dengan Ujian Nasional. Penanganan masalah siswa tersebut 
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dapat dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan dan konseling dengan tujuan agar 

siswa mampu meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi setiap masalah 

yang ia hadapi. 

Salah satu layanan yang dapat diberikan oleh guru BK terkait dengan 

permasalahan siswa dalam hal kecemasan menghadapi ujian nasional yaitu 

dengan memberikan layanan klasikal kepada siswa. Layanan klasikal adalah 

bimbingan yang berorientasi pada kelompok siswa dalam jumlah cukup besar 

yaitu siswa dalam satu kelas. Layanan klasikal lebih bersifat preventif dan 

berorientasi pada pengembangan pribadi siswa. Layanan klasikal yang 

dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dan membantu 

siswa untuk mengelola kecemasan yang terjadi. Layanan klasikal ini termasuk ke 

dalam bidang pribadi siswa. 

 

2.2 Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional. 

Kecemasan atau anxiety merupakan salah satu bentuk emosi individu yang 

berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu, biasanya dengan objek 

ancaman yang tidak begitu jelas. Kecemasan dengan intensitas wajar dapat 

dianggap memiliki nilai positif sebagai motivasi, tetapi apabila intensitasnya 

tinggi dan bersifat negatif dapat menimbulkan kerugian dan dapat mengganggu 

keadaan fisik dan psikis individu yang bersangkutan (Sudrajat, dalam Agustiari: 

2010). 

Kecemasan yang terjadi pada siswa yang akan menghadapi Ujian Nasional 

adalah normal, namun sejauh mana siswa tersebut dapat mengatasi rasa cemasnya, 

tergantung pada kemampuan siswa tersebut untuk merespon kecemasan yang 

dialaminya. 

Kecemasan dalam Ujian Nasional ini bisa disebabkan oleh kondisi dan 

situasi ujian saat itu, meskipun materi pelajaran yang akan diujikan telah dikuasai. 

Selain itu juga bisa disebabkan karena waktu yang terbatas, tingkat kesulitan 

materi ujian, instruksi tes, bentuk pertanyaan dan hal-hal teknis lainnya. 

Kecemasan ini juga akan semakin meningkat melihat banyaknya siswa dan siswi 

yang tidak lulus dalam Ujian Nasional. 
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Faktor lain yang menyebabkan timbulnya perasaan cemas adalah kurangnya 

kepercayaan diri siswa terhadap kemampuan yang ia miliki. Karena itu, banyak 

siswa yang merasa pesimis. Sebenarnya siswa mampu mengerjakan soal dan 

mendapatkan nilai yang memuaskan. Namun karena kurangnya kepercayaan diri, 

sehingga mereka malah menyontek dan melakukan hal-hal curang lainnya yang 

terkadang membuat mereka gagal. 

Keterkaitan kecemasan menghadapi ujian nasional pada penelitian yang 

dilaksanakan yaitu menjadi variabel terikat yang nantinya akan dipengaruhi oleh 

variabel-variabel bebas. Kecemasan menghadapi ujian nasional menjadi salah satu 

aspek yang menjadi fokus penelitian. Teori-teori yang berkaitan dengan 

kecemasan menghadapi ujian nasional akan diramu sehingga menjadi indikator-

indikator untuk menentukan dan melihat seberapa tinggi kecemasan menghadapi 

ujian nasional yang dialami oleh seseorang. Kondisi nyata kecemasan menghadapi 

ujian nasional yang dialami oleh seseorang akan dikaitkan dengan teori-teori yang 

ada dan dibahas dengan jelas sehingga kondisi kecemasan menghadapi ujian 

nasional yang dialami oleh siswa bisa tergambarkan. 

 

2.2.1 Pengertian Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional 

Pada dasarnya, kecemasan merupakan hal wajar yang pernah dialami oleh 

setiap manusia. Kecemasan sudah dianggap sebagai bagian dari kehidupan sehari-

hari. Kecemasan adalah suatu perasaan yang sifatnya umum, dimana seseorang 

merasa ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun 

wujudnya (Sutardjo Wiramihardja, dalam Hardiani (2012)). 

Menurut Nevid (2003), kecemasan dapat menjadi reaksi emosional yang 

normal dibeberapa situasi, tetapi tidak disituasi lain. Kecemasan merupakan suatu 

keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang 

buruk akan terjadi. Kecemasan adalah respon yang tepat terjadi ancaman tetapi 

akan menjadi abnormal apabila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi 

ancaman, atau bila datang tanpa ada penyebab. 

Menurut Freud (dalam Alwisol, 2005:28) mengatakan bahwa kecemasan 

adalah fungsi ego untuk memperingatkan individu tentang kemungkinan 
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datangnya suatu bahaya sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai. 

Kecemasan berfungsi sebagai mekanisme yang melindungi ego karena kecemasan 

memberi sinyal kepada kita bahwa ada bahaya dan kalau tidak dilakukan tindakan 

yang tepat maka bahaya itu akan meningkat sampai ego dikalahkan.  

Sedangkan Namora Lumongga Lubis (dalam Hardiani (2012)) menjelaskan 

bahwa kecemasan adalah tanggapan dari sebuah ancaman nyata ataupun khayal. 

Individu mengalami kecemasan karena adanya ketidakpastian dimasa mendatang. 

Kecemasan dialami ketika berfikir tentang sesuatu tidak menyenangkan yang akan 

terjadi. 

Kecemasan adalah suatu perasaan atau kondisi yang tidak menyenangkan, 

sumbernya samarsamar, muncul pada situasi yang dianggap membahayakan serta 

dalam kadar berat-ringan (tinggi-rendah) yang berbeda antara individu yang satu 

dengan yang lainnya, dan disertai reaksi psikologis dan fisiologis yang bersifat 

internal, dimana reaksi psikologis yang muncul antara lain; khawatir, sulit 

berkonsentrasi, gelisah, dan sensitif. Sementara reaksi fisiologis yang muncul 

antara lain; sakit kepala, mudah lelah, gemetar, dan tangan terasa dingin 

(Agustiari: 2010). 

Dari beberapa pendapat ahli di atas maka peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kecemasan adalah suatu reaksi emosi yang timbul dari dalam diri karena 

adanya suatu hal yang ditakutkan dan bersifat mengancam. 

Ujian Nasional adalah sistem evaluasi atau penilaian standar pendidikan 

dasar dan menengah secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional 

pendidikan yang bertujuan sebagai pemetaan masalah pendidikan dalam rangka 

menyusun kebijakan pendidikan nasional. Ujian Nasional adalah kegiatan 

pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. 

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ujian nasional adalah 

pengukuran yang menjadi bagian dari evaluasi peserta didik selama menempuh 

pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh 

pemerintah.  
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Kecemasan ujian merupakan suatu keadaan yang disadari oleh individu 

berupa ketakutan, kekhawatiran, ketidaktentuan, perasaan tertekan dan terancam 

menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa yang akan 

datang, yaitu lulus atau tidaknya dalam ujian.  

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecemasan dalam 

menghadapi Ujian Nasional adalah kondisi yang tidak menyenangkan yang 

dialami oleh sesorang ketika akan menghadapi Ujian Nasional dan kekhawatiran 

yang terjadi karena adanya perasaan takut terhadap hasil Ujian Nasional.  

Aspek-aspek yang berkaitan dengan kecemasan menghadapi ujian adalah 

perubahan fisik dari siswa, manifestasi kognitif yang tidak terkendali, manifestasi 

afektif yang tidak terkendali dan perilaku motorik yang tidak terkendali. 

 

2.2.2 Ciri-Ciri Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional 

Kecemasan merupakan reaksi psikis dari seseorang terhadap suatu hal yang 

dianggap menakutkan. Kecemasan bisa dilihat dari perubahan fisik sesorang. 

Selain perubahan fisik juga terdapat perubahan psikis seseorang. Namun sangat 

sulit untuk mengetahui perubahan psikis dari seseorang. Kita hanya bisa melihat 

perubahan fisik dan melihat bahwa perubahan itu terjadi karena adanya perubahan 

psikis dari orang tersebut.  

Adapun ciri-ciri kecemasan (Nevid, 2003) adalah berupa:  

(1) Secara fisik meliputi kegelisahan, kegugupan, tangan dan anggota 

tubuh yang bergetar atau gemetar, banyak berkeringat, mulut atau 

kerongkongan terasa kering, sulit berbicara, sulit bernafas, jantung 

berdebar keras atau bertak kencang, pusing, merasa lemas atau mati 

rasa, sering buang air kecil, merasa sensitif, atau mudah marah. 

(2) Cara behavioral meliputi perilaku menghindar, perilaku melekat dan 

dependent, perilaku terguncang. 

(3) Secara kognitif meliputi khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu 

atau ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi dimasa depan, keyakinan 

bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi tanpa penjelasan 

yang jelas, ketakutan akan kehilangan kontrol, ketakutan akan 
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ketidakmampuan untuk mengatasi masalah, berpikir bahwa semuanya 

tidak bisa lagi dikendalikan, merasa sulit memfokuskan pikiran dan 

berkonsentrasi. 

Cooke dkk (dalam Syah: 2014) menyebutkan gejala-gejala umum 

kecemasan antara lain: sakit kepala, migren, pipi memerah, gemetar, tegang, otak 

kram, sulit bernafas, sulit menelan, nyeri pada leher, punggung atau kaki, nyeri 

jantung, detak jantung yang tidak beraturan, nyeri di dada, perut melilit, mual, 

gangguan pencernaan, sakit perut, lelah, lutut lemah, kaki lemah, berkeringat, 

sering buang air kecil, pandangan kabur. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa ciri atau gejala 

kecemasan berkaitan dengan perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan afektif, 

perubahan kognitif, dan perubahan motorik. 

 

2.2.3 Faktor yang Mempengaruhi Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional. 

Kecemasan sering kali berkembang selama jangka waktu dan sebagian besar 

tergantunga pada seluruh pengalaman hidup seseorang. Peristiwa-peristiwa atau 

situasi khusus dapat mempercepat munculnya serangan kecemasan. Menurut 

Savitri Ramaiah (dalam Hardiani (2012)) ada beberapa faktor yang menunujukkan 

reaksi kecemasan, diantaranya yaitu: 

(1) Lingkungan 

Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berfikir 

individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini disebabkan karena 

adanya pengalaman yang tidak menyenangkan pada individu dengan 

keluarga, sahabat, ataupun dengan rekan kerja. Sehingga individu tersebut 

merasa tidak aman terhadap lingkungannya.  

(2) Emosi yang ditekan  

Kecemasan bisa terjadi jika individu tidak mampu menemukan jalan 

keluar untuk perasaannya sendiri dalam hubungan personal ini, terutama 

jika dirinya menekan rasa marah atau frustasi dalam jangka waktu yang 

sangat lama. 
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(3) Sebab-sebab fisik 

Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat 

menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti 

misalnya kehamilan, semasa remaja dan sewaktu pulih dari suatu penyakit. 

Selama ditimpa kondisi-kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan lazim 

muncul, dan ini dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. 

Sedangkan menurut Sarason dkk (dalam dalam Fathimah (2015)) faktor-

faktor yang mempengaruhi kecemasan adalah: 

(1) Keyakinan diri: individu yang memiliki kepercayaan diri yang lebih 

besar akan mengurangi kecemasan. 

(2) Dukungan sosial: dukungan sosial yang diberikan dapat berupa, 

pemberian informasi, pemberian bantuan, tingkah laku maupun 

materi, yang di dapat dari hubungan sosial. 

(3) Modeling: modeling dapat merubah perilaku seseorang yaitu dengan 

melihat perilaku orang lain jika indiviu belajar dari model yang 

mempunyai kecemasan dalam menghadapi suatu masalah maka 

individu tersebut cenderung mengalami kecemasan. 

 

2.2.4 Tingkatan Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional 

Kecemasan yang dialami oleh seseorang berbeda-beda. Begitu pula dengan 

penyebabnya. Hal ini menandakan bahwa suatu individu itu unik. Dalam artian 

individu satu tidak sama dengan individu yang lainnya. Sehingga dalam hal ini 

yaitu tingkat kecemasan menghadapi ujian nasional yang dialami oleh seseorang 

pastinya tidak akan sama dengan kecemasan menghadapi ujian nasional yang 

dialami oleh orang lain. 

Kecemasan menghadapi ujian nasional dibagi empat tingkatan (Pieter, et al., 

dalam Fathimah (2015)) antara lain sebagai berikut: 

2.2.4.1 Kecemasan Ringan 

Kecemasan ringan berhubungan dengan ketegangan peristiwa kehidupan 

sehari– hari. Orang yang mengalami kecemasan ringan akan terdorong untuk 

menghasilkan kreativitas. Respon fisiologi orang yang mengalami kecemasan 
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ringan adalah sesekali mengalami nafas pendek, naiknya tekanan darah dan nadi, 

muka berkerut, bibir bergetar, dan mengalami gejala pada lambung. Respon 

kognitif orang yang mengalami kecemasan ringan adalah lapang persepsi lebar, 

dapat menerima rangsangan yang kompleks, konsentrasi pada masalah dan dapat 

menjelaskan masalah secara efektif. Sedangkan respons perilaku dan emosi dari 

orang yang mengalami kecemasan adalah tidak dapat duduk tenang, tremor halus 

pada tangan, suara kadang-kadang meninggi. 

2.2.4.2 Kecemasan Sedang 

Pada kecemasan sedang tingkat lapang persepsi pada lingkungan 

menurun dan memfokuskan diri pada hal- hal penting saat itu juga 

menyampingkan hal– hal lain. Respon fisiologis dari orang yang mengalami 

kecemasan sedang adalah sering nafas pendek, nadi dan tekanan darah naik, mulut 

kering, anoreksia, diare, konstipasi, dan gelisah. Respon kognitif orang yang 

mengalami kecemasan sedang adalah lapang persepsi yang menyempit, 

rangsangan luar sulit diterima, berfokus terhadap apa yang menjadi perhatian. 

Adapun respons perilaku dan emosi adalah gerakan yang tersentak– sentak, 

meremas tangan, sulit tidur, dan perasaan tidak aman. 

2.2.4.3 Kecemasan Berat 

Lapangan persepsinya menjadi sangat sempit, individu cenderung 

memikirkan hal- hal yang kecil saja dan mengabaikan hal- hal lain. Individu sulit 

berfikir realistis dan membutuhkan banyak pengarahan untuk memusatkan 

perhatian pada area lain. Respon fisiologis kecemasan berat adalah nafas pendek, 

nadi dan tekanan darah naik, banyak berkeringat, rasa sakit kepala, penglihatan 

kabur, dan mengalami ketegangan. Respon kognitif orang yang mengalami 

kecemasan berat adalah lapangan persepsi yang sangat sempit dan tidak mampu 

untuk menyelesaikan masalah. Adapun respon perilaku dan emosinya terlihat dari 

perasaan tidak aman, verbalisasi yang cepat, dan blocking. 

2.2.4.4 Panik 

Panik berhubungan dengan terperangah, ketakutan dan teror karena 

mengalami kehilangan kendali. Orang yang sedang panik tidak mampu 

melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Tanda dan gejala yang terjadi 
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pada keadaan ini adalah susah bernapas, dilatasi pupil, palpitasi, pucat, 

diaphoresis, pembicaraan inkoheren, tidak dapat berespon terhadap perintah yang 

sederhana, berteriak, menjerit, mengalami halusinasi dan delusi. 

2.2.5 Ujian Nasional 

Ujian Nasional adalah sistem evaluasi atau penilaian standar pendidikan 

dasar dan menengah secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional 

pendidikan yang bertujuan sebagai pemetaan masalah pendidikan dalam rangka 

menyusun kebijakan pendidikan nasional. 

Penyelenggara Ujian Nasional adalah Badan Standar Nasional Pendidikan 

(BSNP) dalam rangka membantu tugas Menteri dan bekerjasama dengan 

Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, 

Kepolisian Republik Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri, dan Pemerintah Daerah. 

Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Pusat 

menyusun kisi-kisi soal berdasarkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 

dalam Standar Isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. 

Satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional menetapkan ruang Ujian 

Nasional dengan persyaratan sebagai berikut. Pertama, ruang ujian yang 

digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan Ujian Nasional; Kedua, setiap 

ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2 (dua) meja untuk dua orang 

pengawas Ujian Nasional; Ketiga, setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor 

peserta Ujian Nasional; Keempat, setiap ruang ujian ditempel pengumuman; 

Kelima, setiap ruang Ujian Nasional disediakan denah tempat duduk peserta Ujian 

Nasional dengan disertai foto peserta ditempel di pintu masuk ruang ujian; 

Keenam, setiap ruang Ujian Nasional disediakan lak/segel untuk amplop LJUN; 

Ketujuh, gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi Ujian Nasional 

dikeluarkan dari ruang Ujian Nasional; Kedelapan, ruang Ujian Nasional paling 

lambat sudah siap 1 (satu) hari sebelum Ujian Nasional dimulai; dan Kesembilan, 

tempat duduk peserta Ujian Nasional diatur sebagai berikut: Pertama, satu bangku 

untuk satu orang peserta Ujian Nasional; Kedua, jarak antara meja yang satu 

dengan meja yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta 
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yang satu dengan peserta yang lain minimal satu meter; Ketiga, penempatan 

peserta Ujian Nasional sesuai dengan nomor peserta. 

 

2.3 Konsep Diri 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu dalam 

pergaulan sehari-hari adalah konsep diri. Individu yang memiliki konsep diri 

positif akan memandang dirinya dengan cara yang positif, yaitu mampu menerima 

kelemahan dan kelebihan yang dimiliki serta mampu menanggapi kegagalan yang 

dialami sebagai pelajaran yang berharga. Sedangakan individu yang memiliki 

konsep diri negatif, tidak mampu melihat kelebihan yang dimiliki dan tidak 

mampu menerima kelemahan yang dimiliki, serta tidak mau mencoba hal-hal 

yang baru karena takut mengalami kegagalan. 

Keterkaitan konsep diri dalam penelitian yang dilaksanakn yaitu sebagai 

salah satu variabel bebas yang menjadi kajian penelitian. Konsep diri akan sebagai 

variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat. Teori-teori yang berkaitan 

dengan konsep diri akan diambil intisari untuk dijadikan sebagai instrument untuk 

meneliti kondisi konsep diri dari seseoarng.  

 

2.3.1 Pengertian Konsep diri 

Sebagai organisme, seseorang terdiri dari berbagai aspek. Salah satunya 

yaitu konsep diri. Konsep diri menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup 

seseorang. Konsep diri inilah yang menjadi inti dari kepribadian individu. Konsep 

diri biasa dijelaskan sebagai suatu pandangan terkait dirinya sendri. Konsep 

diri merupakan gagasan atau keseluruhan gambaran tentang diri sendiri yang 

mencakup keyakinan, pandangan dan penilaian seseorang terhadap dirinya 

sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai 

pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita 

menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. 

Sebuah konstruk psikologi, konsep diri didefinisikan secara berbeda oleh 

para ahli. Namun secara sederhana konsep diri merupakan sebuah pandangan 

terhadap diri secara utuh dan menyeluruh dari setaip aspek yang ada didalam diri. 
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Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Rakhmat (2011: 98), menurutnya 

konsep diri adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Persepsi tentang 

diri ini boleh bersifat psikologi, sosial dan fisis. Pendapat lain yang hampir sama 

mengartikan bahwa konsep diri adalah gambaran mengenai dirinya sendiri baik 

yang berhubungan dengan aspek fisik, sosial dan psikologis (Sugiyo, 2005: 49).  

Menurut Hurlock (1978: 58) Konsep diri adalah gambaran yang dimiliki 

orang tentang dirinya. Konsep diri ini merupakan gabungan dari keyakinan yang 

dimiliki orang tentang diri mereka sendiri: karakteristik fisik, psikologis, social, 

dan emosional, aspirasi dan prestasi. Semua konsep diri mencakup citra fisik dan 

psikologis diri. Selanjutnya Burns (1993: vi) menyebutkan bahwa konsep diri 

adalah satu gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan. Pikiran atau pendapat 

orang lain mengenai diri kita, dan seperti apa diri kita yang kita inginkan.  

Konsep diri pada mulanya adalah citra tubuh atau fisik sebuah gambaran 

yang dievaluasi mengenai diri fisik (Burns, 1993: 190). Konsep diri bukan hanya 

berkaitan dengan apa yang dipahami dari dalam diri semata, namun juga berkaitan 

dengan penilaian diri dan harapan bagi diri sendiri. Penilaian diri yang baik akan 

membentuk konsep positif dan sebaliknya penilaian terhadap diri yang tidak baik 

akan membentuk konsep diri yang negatif. Penilaian diri dan harapan bagi diri ini 

berkaitan dengan pengalaman yang didapat semasa hidupnya. Pearson (1991) 

dalam Sugiyo (2005: 49) menyatakan bahwa konsep diri yaitu kesan individu 

yang relatif stabil mengenai diri sendiri, tidak hanya mencakup persepsi individu 

mengenai karakteristik fisik, melainkan juga penilaian mengenai apa pernah 

dicapai, apa yang dijalani, dan apa yang dicapai. 

Pada pengertian yang lain Desmita (2016: 164) mengartikan bahwa konsep 

diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan dan 

penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana 

kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri 

menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Proses terbentuknya konsep 

diri juga bersumber dari interaksi dari orang lain. Konsep diri adalah semua 

persepsi kita terhadap aspek diri yang meliputi aspek fisik, aspek sosial, dan aspek 
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psikologis didasarkan pada pengalaman dan interaksi dengan orang lain (Sobur, 

2013: 507). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep 

diri adalah persepsi, pandangan ataupun pemahaman mengenai diri sendiri secara 

utuh yang dapat meliputi aspek fisik, sosial, psikologis, serta penilaian mengenai 

apa yang pernah dan ingin dicapai yang didasarkan pada pengalaman dan interaksi 

dengan orang lain atau lingkungan sosial. 

 

2.3.2 Ciri-Ciri Konsep Diri 

Konsep diri seseorang dapat mengarah ke positif dan negatif. Orang yang 

memiliki konsep diri positif adalah orang yang dapat menerima dan mengenali 

dirinya secara utuh dengan segala kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. 

Konsep diri positif bersifat stabil dan bervariasi. Konsep diri berisi berbagai 

“kotak kepribadian”,   sehingga   orang   dapat (informasi positif maupun negatif). 

Dengan konsep diri positif, seseorang dapat memahami dan menerima sejumlah 

fakta yang bervariasi tentang dirinya sendiri. 

Ada dua jenis konsep diri, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. 

Menurut Rakhmat (2011 : 104) menyebutkan ciri orang yang mempunyai konsep 

diri positif memiliki tanda sebagai berikut: (1) mempunyai keyakinan akan 

kemampuannya dalam mengatasi masalah, (2) merasa setara dengan orang lain, 

(3) menerima pujian tanpa rasa malu, (4) menyadari bahwa setiap orang 

mempunyai perasaan dan keinginan yang tidak selalu disetujuai oleh orang lain, 

dan (5) mampu memperbaiki dirinya karena merasa sanggup mengungkapkan 

aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha mengubahnya 

dengan tujuan tetap dalam koridor norma yang dianut. 

Sebaliknya orang yang punya konsep diri negatif tidak dapat menerima 

dirinya apa adanya. Kelabihan yang dimiliki selalu kalah dengan pandangan 

tentang kelemahan yang dimiliki. Adapun ciri orang yang memiliki konsep diri 

negatif menurut Brooks dan Emmert dalam Rakhmat (2011 : 103) yakni (1) peka 

terhadap kritik yang ditujukan pada dirinya, tidak tahan dengan kritikan dan 

mudah tersinggung, (2) responsif sekali terhadap pujian, (3) bersikap hiperkritis 
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terhadap orang lain, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, dan (4) bersikap 

pesimis terhadap kompetisi, merasa tidak berdaya melawan persaingan. 

 

2.3.3 Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Konsep Diri 

Konsep diri dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Perjalanan kehidupan 

seseorang yang menimbulkan banyak interaksi dan menghasilkan berbagai macam 

pengalaman akan sangat berguna bagi pembentukan konsep diri seseorang. 

Musiana (1996) dalam Sugiyo (2005: 52) perkembangan konsep diri 

dimulai dengan interaksi antara individu dengan lingkungan. Pandangan yang 

dimiliki tentang siapa diri kita tidaklah bersifat statis, karena konsep diri dapat 

dipelihara atau berubah sepanjang rentang kehidupan manusia. 

Verderber (1984) dalam Sobur (2013: 518 - 522) menyebutkan sedikitnya 

tiga faktor yang memengaruhi konsep diri, yakni 1) self –appraisal, 2) reactions 

andresponses of other, dan 3) roles you play. Kemudian Brooks menambahkan 

faktor lain yaitu 4) reference group. 

2.3.3.1 Self Appraisal –Viewing Self as an Object 

Istilah ini menunjukkan suatu  pandangan  yang  menjadikan  diri sendiri 

sebagai objek atau dengan kata lain adalah kesan terhadap diri sendiri. Dengan 

mengamati perilaku fisik (lahiriah) secara langsung misalnya, menilai ukuran 

badan dan cara berpakaian. Penilaian tersebut sangat berpengaruh terhadap cara 

memberi kesan terhadap diri sendiri seperti suka atau tidak suka, senang atau 

tidak senang, pada apa yang dilihat tentang diri sendiri. Apabila merasakan yang 

tidak disukai tentang diri, akan ada usaha untuk mengubahnya. Jika tidak mau 

merubahnya, inilah awal dari konsep diri yang negatif. Menurut Verdeber dalam 

Sobur (2013: 518) semakin besar pengalaman positif yang diperoleh, semakin 

positif konsep diri. Semakin besar pengalaman negatif yang diperoleh semakin 

negatif konsep diri. 

2.3.3.2 Reaction and Response of Others 

Konsep diri tidak hanya berkembang melalui pandangan kita terhadap 

diri sendiri, namun juga berkembang dalam rangka interaksi dengan masyarakat. 

Oleh sebab itu, konsep diri dipengaruhi oleh reaksi serta respon orang lain 



28 
 

 
 

terhadap diri. Jadi, konsep diri adalah hasil langsung dari cara orang lain bereaksi 

secara berarti kepada individu (Sobur, 2013: 519). Adanya reaksi orang lain 

misalnya tentang apa yang mereka sukai atau mereka tidak sukai, baik atau buruk, 

yang menyangkut diri individu. Dengan demikian, apa yang ada pada diri 

individu, akan dievaluasi oleh orang lain melalui interaksi dengan orang tersebut, 

dan pada gilirannya evaluasi mereka mempengaruhi konsep diri individu. Hal 

senada juga disampaikan Sullivian (1953) dalam Rakhmat (2011 : 99) 

menjelaskan bahwa jika individu diterima orang lain, dihormati, dan disenangi 

karena keadaan diri, maka individu akan cenderung bersikap menghormati dan 

menerima dirinya sendiri. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan, 

menyalahkan, dan menolak, individu akan cenderung tidak menyenangi dirinya 

sendiri. 

2.3.3.3 Roles You Play –Role Taking 

Peran yang dimainkan individu adalah hasil dari sistem nilai yang 

dianutnya. Individu dapat memandang diri sebagai seorang yang dapat berperan 

sesuai dengan persepsinya yang didasarkan pada pengalaman diri sendiri, yang 

dalam hal ini terdapat unsur selektivitas dari keinginan untuk memainkan peran. 

Lebih banyak peran yang dimainkan dan dianggap positif oleh orang lain, 

semakin positif konsep diri individu. Dasar dari konsep diri yang positif bukanlah 

kebanggaan yang besar tentang diri, tetapi lebih berupa penerimaan diri. Yang 

menjadikan penerimaan diri mungkin adalah bahwa orang dengan konsep diri 

positif mengenal dirinya dengan baik sekali (Wicklund dan Frey, 1980 dalam 

Sobur 2013: 521). 

2.3.3.4 Reference Groups 

Yang dimaksud dengan reference groups atau sekelompok rujukan 

adalah kelompok yang individu turut menjadi bagian di dalamnya. Jika kelompok 

ini dianggap penting, dalam arti mereka dapat menilai dan bereaksi pada individu, 

hal ini akan menjadi kekuatan untuk menentukan konsep dirinya. Rakhmat (2011: 

102) menyebutkan bahwa setiap kelompok mempunyai norma-norma tertentu. 

Ada kelompok yang secara emosional mengikat dan berpengaruh terhadap 

pembentukan konsep diri individu, inilah yang disebut dengan kelopok rujukan. 
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Dengan melihat segala hal yang ada di dalam kelompok, orang akan mengarahkan 

perilakunya dan menyesuaikan diri dengan ciri-ciri kelompoknya. Misal, seorang 

individu memilih kelompok dalam sebuah organisasi sekolah, maka norma-norma 

yang ada dalam kelompok inilah yang menjadi ukuran perilaku individu. 

Sedangkan Gunarsa (2000) dalam Sugiyo (2005: 52) menjelaskan bahwa 

konsep diri banyak ditentukan atas dasar didikan atau tekanan-tekanan yang 

datang dari orang lain. Yang disebutkan oleh Mead (1934) dalam Rakhmat (2011: 

101) sebagai significant others-orang lain yang sangat penting, termasuk dari 

keluarga seperti orang tua, saudara dan orang yang tinggal satu rumah dengan 

kita. Dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi konsep diri di atas dapat 

disimpulkan bahwa untuk dapat memahami dan mengerti mengenai konsep diri, 

maka seorang individu harus bisa mengerti sudut pandang sendiri terhadap dirinya 

sendiri dan juga terhadap orang lain, selain itu juga seorang individu harus 

mengerti sudut pandang orang lain terhadap dirinya. Disimpulkan bahwa faktor 

yang mempengaruhi konsep diri meliputi: 1) Pemahaman dan pandangan terhadap 

diri sendiri, 2) Respon dari orang lain disekitar, dan 3) Pemahaman terhadap 

norma yang berlaku di kelompok atau lingkungan sekitar. 

 

2.3.4 Aspek-Aspek Konsep Diri 

Konsep diri menjadi satu kesatuan karena didalamnya terdapat berbagai 

aspek-aspek yang saling berhubungan dan bersama-sama membentuk konsep diri 

seseorang. Hasil dari interaksi dan pengalaman hidup seseorang dapat menjadi 

bagian dari aspek pembentuk konsep diri. Aspek berkaitan dengan bagian-bagian 

sehingga konsep diri yang baik akan memiliki bagian-bagian yang baik pula, 

begitupun sebaliknya. 

Berzonsky (1981) dalam Maria (2007) mengemukakan bahwa aspek-aspek 

konsep diri meliputi: 

(1) Aspek fisik ( physical self) yaitu penilaian individu terhadap segala 

sesuatu yang dimiliki individu seperti tubuh, pakaian, benda 

miliknya, dan sebagainya. 
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(2) Aspek sosial ( sosial self) meliputi bagaimana peranan sosial yang 

dimainkan oleh individu dan sejauh mana penilaian individu terhadap 

perfomanya. 

(3) Aspek moral (moral self) meliputi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang 

memberi arti dan arah bagi kehidupan individu. 

(4) Aspek psikis (psychological self) meliputi pikiran, perasaan, dan 

sikap-sikap individu terhadap dirinya sendiri.  

Keterkaitan konsep diri dalam penelitian yang dilaksanakn yaitu sebagai 

salah satu variabel bebas yang menjadi kajian penelitian. Konsep diri akan sebagai 

variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat. Teori-teori yang berkaitan 

dengan konsep diri akan diambil intisari untuk dijadikan sebagai instrument untuk 

meneliti kondisi konsep diri dari seseoarng. 

 

2.4 Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah kehadiran orang lain yang dapat membuat individu 

percaya bahwa dirinya dicintai, diperhatikan dan merupakan bagian dari 

kelompok sosial, yaitu keluarga, rekan kerja dan teman dekat. Menurut Schwarzer 

and Leppin (dalam Smet, 1994:135) dukungan sosial dapat dilihat sebagai fakta 

sosial atas dukungan yang sebenarnya terjadi atau diberikan oleh orang lain 

kepada individu (perceived support) dan sebagai kognisi individu yang mengacu 

pada persepsi terhadap dukungan yang diterima (received support). 

Keterkaitan dukungan sosial dalam penelitian yang dilaksanakn yaitu 

sebagai salah satu variabel bebas yang menjadi kajian penelitian. Dukungan sosial 

sebagai variabel bebas akan mempengaruhi variabel terikat. Teori-teori yang 

berkaitan dengan dukungan sosial akan diambil untuk dijadikan sebagai 

instrument untuk meneliti besarnya dukungan sosial yang diterima dari seseoarng.  

 

2.4.1 Pengertian Dukungan Sosial 

Sesorang hidup selalu berhubungan dengan orang lain. Melakukan interaksi 

dan komunikasi antar sesama membuat seseorang menjalin silaturahmi. Hal ini 

membuat seseorang mempunyai kedekatan dengan orang lain. Kedekatan ini bisa 
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membuat seseorang merasa empati dan simpati, sehingga bukan tidak mungkin 

seseorang akan saling tolong menolong ketika salah satu orang terdekatnya 

mengalami masalah. Salah satu bentuknya adalah pemberian dukungan sosial. 

Sarafino (dalam Ni’mah: 2014) menyatakan bahwa dukungan sosial 

mengacu pada memberikan kenyamanan pada orang lain, merawatnya, atau 

menghargainya. Menurut Gottlieb dalam Smet (1994: 135) menjelaskan dukungan 

sosial terdiri dari informasi atau nasihat verbal dan/atau non-verbal, bantuan 

nyata, atau tindakan yang diberikan oleh keakraban sosial atau didapat karena 

kehadiran mereka dan mempunyai manfaat emosional atau efek perilaku bagi 

pihak penerima. 

Rook (dalam Smet, 1994:134) mendefinisikan dukungan sosial sebagai 

salah satu fungsi pertalian sosial yang menggambarkan tingkat dan kualitas umum 

dari hubungan interpersonal yang akan melindungi individu dari konsekuensi 

stres. Dukungan sosial yang diterima dapat membuat individu merasa tenang, 

diperhatikan, timbul rasa percaya diri dan kompeten. 

Dukungan sosial merupakan cara untuk menunjukkan kasih sayang, 

kepedulian, dan penghargaan untuk orang lain. Individu yang menerima dukungan 

sosial akan merasa dirinya dicintai, dihargai, berharga, dan merupakan bagian dari 

lingkungan sosialnya. Dukungan sosial diperoleh dari hasil interaksi individu 

dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya, dan bisa berasal dari siapa saja, 

keluarga, guru, teman, dan lain-lain. Dukungan sosial dapat berupa pemberian 

informasi, bantuan tingkah laku, ataupun materi yang didapat dari hubungan 

sosial akrab yang dapat membuat individu merasa diperhatikan, bernilai dan 

dicintai. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan sosial adalah 

dukungan atau bantuan yang berasal dari orang yang memiliki hubungan sosial 

akrab dengan individu yang menerima bantuan. Bentuk dukungan ini dapat 

berupa infomasi, tingkah laku tertentu, penghargaan, emosi ataupun materi yang 

dapat menjadikan individu yang menerima bantuan merasa disayangi, 

diperhatikan dan bernilai. 
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2.4.2 Jenis-Jenis Dukungan Sosial 

Pemberian dukungan sosial dari seseorang bisa dalam bentuk yang berbagai 

macam. Adakalanya seseorang membantu memberikan saran, nasihat, materi, 

uang dan lain sebagainya. 

Jenis-jenis dukungan sosial menurut House dalam Smet (1994: 136-137) 

yaitu: 

(1) Dukungan emosional 

Dukungan ini mencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian 

terhadap orang yang bersangkutan, misalnya penegasan dan umpan balik. 

(2) Dukungan penghargaan 

Dukungan yang terjadi lewat ungkapan hormat atau penghargaan 

positif untuk individu, dorongan maju atau persetujuan dengan gagasan atau 

perasaan individu, dan perbandingan positif individu dengan orang lain, 

misalnya seperti orang-orang kurang mampu atau lebih buruk keadaannya. 

(3) Dukungan instrumental 

Dukungan instrumental mencakup bantuan langsung, seperti saat 

orang-orang memberi pinjaman uang kepada individu atau menolong 

dengan pekerjaan pada waktu mengalami stress. 

(4) Dukungan informatif 

Dukungan dengan cara memberikan nasehat, petunjuk-petunjuk, 

saran-saran atau umpan balik. 
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Menurut Sarafino (dalam Ni’mah: 2014) ada lima jenis dukungan sosial: 

(1) Dukungan Emosi 

Merupakan ekspresi empati, kepedulian, dan perhatian kepada 

seseorang. Hal ini membuat seseorang merasa nyaman, didukung dan 

dicintai pada saat individu tersebut dalam kondisi stress. 

(2) Dukungan Penghargaan 

Dukungan ini terjadi melalui ekspresi orang mengenai hal yang positif 

tentang orang tersebut, membesarkan hati, setuju dengan ide-ide atau 

perasaan individu, perbandingan positif antara individu tersebut dengan 

individu lain, seperti pada orang lain yang memiliki kekurangan atau lebih 

buruk. Dukungan ini menyediakan terbangunnya perasaan harga diri, 

kompeten dan bernilai. Dukungan penghargaan bernilai khususnya selama 

penilaian terhadap stress seperti jika seseorang menilai bahwa tuntutan 

melebihi kemampuan atau sumber-sumber personalnya. 

(3) Dukungan Instrumen 

Dukungan ini meliputi bantuan langsung seperti jika seseorang diberi 

atau dipinjami uang atau dibantu dengan cara melaksanakan tugas atau 

pekerjaan pada saat individu tersebut berada dalam kondisi stress. 

(4) Dukungan Informasi 

Dukungan ini meliputi pemberian nasehat, saran atau umpan balik 

mengenai bagaimana orang tersebut berada dalam kondisi stress. 

(5) Dukungan jaringan Sosial 

Dukungan ini terjadi dengan memberikan perasaan bahwa individu 

adalah anggota dari kelompok tertentu dan memiliki minat yang sama. Rasa 

kebersamaan dengan anggota kelompok merupakan dukungan bagi 

individu. 

 

2.4.3 Faktor Orang Memberikan Dukungan Sosial 

Dalam memberikan suatu bantuan, seseorang pasti mempunyai suatu alasan 

tersendiri mengapa dirinya memberikana bantuan kepada orang lain. Dari alasan 

itulah seseorang bertindak secara nyata dalam membantu orang lain. 
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Menurut Myers (dalam Maslihah, 2011) mengemukakan bahwa ada tiga 

faktor penting yang mendorong seseorang untuk memberikan dukungan yang 

positif, diantaranya: 

2.4.3.1 Empati 

Empati merupakan turut merasakan kesusahan orang lain dengan tujuan 

mengantisipasi emosi dan motivasi tingkah laku untuk mengurangi kesulitan dan 

meningkatkan kesejahteraan orang lain. 

2.4.3.2 Norma dan nilai sosial 

Norma dan nilaisosial berguna untuk membimbing individu untuk 

menjalankan kewajiban dalam kehidupannya. 

2.4.3.3 Pertukaran sosial 

Hubungan timbal balik perilaku sosial antara cinta, pelayanan, dan 

informasi. Keseimbangan dalam pertukaran akan menghasilkan kondisi. 

 

2.4.4 Faktor yang Mempengaruhi Dukungan Sosial 

Tidak semua individu mendapatkan dukungan sosial yang mereka butuhkan, 

banyak faktor yang menentukan seseorang menerima dukungan. Pemberian 

dukungan sosial dari seseorang pasti mempunyai alasan tersendiri. Banyak atauy 

sedikitnya dukungan sosial yang diterima tidak bisa terlepas dari interaksi dan 

komunikasi serta kedekatan denga orang lain. 

Menurut Sarafino (dalam Ni’mah: 2014) faktor yang mempengaruhi 

dukungan sosial yaitu: 

2.4.4.1 Penerima Dukungan (Recipients). 

Seseorang tidak mungkin menerima dukungan sosial jika mereka tidak 

ramah, tidak pernah menolong orang lain, dan tidak membiarkan orang 

mengetahui bahwa dia membutuhkan bantuan. Beberapa orang tidak terlalu 

assertive untuk meminta bantuan pada orang lain atau adanya perasaan bahwa 

mereka harus mandiri tidak membebani orang lain atau perasaan tidak nyaman 

menceritakan pada orang lain atau tidak tahu akan bertanya kepada siapa. 
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2.4.4.2 Penyedia Dukungan (Providers). 

Seseorang yang harusnya menjadi penyedia dukungan mungkin saja 

tidak mempunyai sesuatu yang dibutuhkan orang lain atau mungkin mengalami 

stress sehingga tidak memikirkan orang lain atau bisa saja tidak sadar akan 

kebutuhan orang lain. 

2.4.4.3 Faktor komposisi dan Struktur Jaringan Sosial. 

Hubungan yang dimiliki individu dengan orang-orang dalam keluarga 

dan lingkungan. Hubungan ini dapat bervariasi dalam ukuran (jumlah orang yang 

berhubungan dengan individu). Frekuensi hubungan (seberapa sering individu 

bertemu dengan orang-orang tersebut, komposisi (apakah orang-orang tersebut 

keluarga, teman, rekan kerja) dan intimasi (kedekatan hubungan individu dan 

kepercayaan satu sama lain) . 

2.5 Kerangka Berpikir 

2.5.1 Pengaruh Konsep Diri terhadap Kecemasan Menghadapi Ujian 

Nasional 

Konsep diri merupakan cara pandang seseorang mengenai dirinya sendiri  

secara utuh yang meliputi aspek fisik, sosial, psikologis. Berawal dari konsep diri 

inilah yang menjadi salah satu faktor yang membentuk perilaku seseorang. 

Semakin positif konsep diri seseorang akan semakin positif perilaku yang 

ditunjukkan. Sebaliknya, semakin negatif konsep diri akan semakin negatif pula 

perilaku yang ditunjukkan. Perilaku seseorang yang ditunjukkan akan 

menyebabkan kondisi piskis yang berbeda-beda. Kondisi psikis yang muncul 

karena perilaku buruk biasanya ditandai dengan munculnya kecemasan dalam diri 

orang tersebut. 

Pada hakikatnya konsep diri seseorang terbentuk bukan hanya dari 

pemahaman diri semata, melainkan adanya pengaruh dari pengalaman yang 

didapat dengan melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam tugas 

perkembangan manusia lingkungan sosial merupakan suatu hal yang tidak dapat 

dipisahkan, termasuk pada usia remaja. Salah satu aspek yang berkembang pesat 
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pada tugas perkembangan remaja adalah hubungan dengan orang lain atau 

lingkungan sosial.  

Konsep diri didefinisikan secara umum sebagai keyakinan pandangan atau 

penilaian seseorang, perasaan dan pemikiran individu terhadap dirinya yang 

meliputi kemampuan, karakter maupun sikap yang dimiliki individu. Dalam 

membentuk konsep diri yang harus diperhatikan dalam menentukan konsep diri 

agar menjadi baik adalah harus memperhatikan beberapa aspek, aspek tersebut 

menurut Calhoun dan Acocella (dalam Ghufron, 2010:16) mengatakan konsep diri 

terdiri dari tiga dimensi atau aspek, yaitu: Aspek pengetahuan. Aspek harapan. 

Aspek penilaian. Pengaruh konsep diri terhadap perilaku individu seseorang 

sangatlah besar sehingga dapat mempengaruhi mental individu sebelum 

mengerjakan ujian nasional. Konsep diri merupakan salah satu faktor yang bisa 

memicu timbulnya kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional. Artinya 

apabila siswa memiliki konsep diri yang positif, maka kecil kemungkinan akan 

timbulnya kecemasan pada siswa dalam menghadapi ujian nasional. Sebaliknya, 

jika siswa memiliki konsep diri yang negatif, maka besar kemungkinan siswa 

akan mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian nasional. 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konsep diri 

mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku siswa dan sangat 

mempunyai peranan penting untuk menyeimbangkan kondisi psikis dalam diri 

siswa, terutama untuk mencegah munculnya kecemasan dalam menghadapi ujian 

nasional. 

 

2.5.2 Pengaruh Dukungan Sosial terhadap Kecemasan Menghadapi Ujian 

Nasional 

Dukungan sosial adalah kehadiran orang lain yang dapat membuat individu 

percaya bahwa dirinya dicintai, diperhatikan dan merupakan bagian dari 

kelompok sosial, yaitu keluarga, rekan kerja dan teman dekat. 

Dukungan sosial merupakan cara untuk menunjukkan kasih sayang, 

kepedulian, dan penghargaan untuk orang lain. Individu yang menerima dukungan 

sosial akan merasa dirinya dicintai, dihargai, berharga, dan merupakan bagian dari 
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lingkungan sosialnya. Dukungan sosial diperoleh dari hasil interaksi individu 

dengan orang lain dalam lingkungan sosialnya, dan bisa berasal dari siapa saja, 

keluarga, guru, teman, dan lain-lain. 

Dukungan yang positif berhubungan dengan kurangnya kecemasaan 

(Germenzy dan Rutter dalam Sari, 2006). Didukung oleh pendapat Conel (dalam 

Sari, 2006) yang menyatakan bahwa kecemasan akan rendah apabila individu 

memiliki dukungan sosial. Dukungan sosial berkaitan erat dengan hubungan 

dengan keluarga, teman, tetangga, guru dan lain-lain dari signifikansi kepada 

orang yang mencakup empati, perhatian, peduli, cinta, dan kepercayaan. 

Dukungan sosial juga bisa mempengaruhi kondisi psikis dari seorang siswa. 

Salah satunya yaitu kecemasan. Dukungan sosial sering berpengaruh terhadap 

kecemasan dari seorang siswa. Contohnya ketika menghadapi ujian nasional siswa 

mendapatkan dukungan dari keluarga, guru dan teman maka kecil kemungkinan 

siswa akan mengalami kecemasan. Begitu sebaliknya, bila siswa tidak 

mendapatkan dukungan sosial maka siswa akan mengalami kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional.  

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa dukungan sosial 

mempunyai pengaruh terhadap kondisi psikis siswa yaitu kecemasan. Dukungan 

sosial dapat memberikan ketenangan pada siswa saat ujian nasional. Dengan 

artian ketika siswa mendapatkan dukungan sosial maka kecil kemungkinan 

kecemasan akan muncul. 

 

2.5.3 Pengaruh Konsep Diri dan Dukungan Sosial terhadap Kecemasan 

Menghadapi Ujian Nasional 

Kecemasan merupakan sebuah fenomena kognitif, dimana seseorang merasa 

sesuatu akan terjadi diluar kehendak dan tidak bisa diprediksi. Kecemasan akan 

diperparah jika, seseorang merasa tidak sanggup menghadapinya karena 

meragukan kemampuan diri sendiri. Kecemasan yang muncul bisa dipengaruhi 

oleh beberpa faktor, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal. Factor yang 

bisa mempengaruhi kecemasan seseorang yaitu konsep diri dan dukungan sosial. 
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Kecemasan dapat menjadi reaksi emosional yang normal dibeberapa situasi, 

tetapi tidak disituasi lain. Kecemasan sebagai keadaan yang emosional yang 

mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan yang tegang yang tidak 

menyenangkan dan perasaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan 

bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. 

Kecemasan merupakan suatu perasaan takut yang tidak menyenangkan yang 

disertai dengan meningkatnya ketegangan fisiologis. Dalam teori pembelajaran 

dianggap sebaga suatu dorongan yang menjadi perantara antara suatu situasi yag 

mengancam dan perilaku menghindar. Kecemasan dapat diukur denga self 

report, dengan mengukur ketegangan fisiologis, dengan mengamati perilaku yang 

tampak. 

Kecemasan bisa saja terjadi kepada siapapun, semua orang berpotensi 

mengalami kecemasan. Namun kecemasan yang muncul dalam diri individu 

berbeda-beda. Kecemasan yang dialami setiap orang tidak sama karena berbagai 

faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan adalah konsep diri yang 

dimiliki oleh individu tersebut. 

Konsep diri seseorang dinyatakan melalui sikap dirinya yang merupakan 

aktualisasi orang tersebut. Manusia sebagai organisme yang memiliki dorongan 

untuk berkembang yang pada akhirnya menyebabkan ia sadar akan keberadaan 

dirinya. Perkembangan yang berlangsung tersebut kemudian membantu 

pembentukan konsep diri individu yang bersangkutan. Konsep diri belum ada saat 

dilahirkan, tetapi dipelajari dari pengalaman unik melalui eksplorasi diri sendiri, 

hubungan dengan orang dekat dan berarti bagi dirinya. Dipelajari melalui kontak 

sosial dan pengalaman berhubungan dengan orang lain. 

Konsep diri dibagi menjadi dua, yaitu konsep diri yang positif dan konsep 

diri yang negatif. Konsep diri yang positif tentu saja akan memberikan dampak 

bagi sesorang untuk menunjukkan perilaku yang positif pula. Konsep diri yang 

positif bisa mempengaruhi timbulnya reaksi emosional dari seseorang. Salah satu 

reaksi emosional yang dipengaruhi oleh konsep diri adalah kecemasan. 

Kecemasan akan muncul apabila seseorang memiliki konsep diri yang negatif.  

http://belajarpsikologi.com/pengertian-konsep-diri/
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Selain konsep diri, faktor yang dapat mempengaruhi kecemasan dukungan 

sosial. Dukungan sosial adalah kehadiran orang lain yang dapat membuat individu 

percaya bahwa dirinya dicintai, diperhatikan dan merupakan bagian dari 

kelompok sosial, yaitu keluarga, rekan kerja dan teman dekat. 

Salah satu reaksi emosional ketika sesorang mendapatkan dukungan sosial 

adalah meningkatnya ketenangan dan menurunnya tingkat kecemasan yang 

dirasakan oleh sesorang. Dalam artian bila seseorang mendapatkan dukungan 

sosial maka sangat kecil kemungkinan orang tersebut mengalami kecemasan.  

Jadi peranan konsep diri dan dukungan sosial terhadap kecemasan sangat 

berpengaruh dikarenakan konsep diri dan dukungan sosial merupakan faktor yang 

dapat berpengaruh terhadap reaksi emosional dari seorang siswa, yaitu 

kecemasan. Siswa yang memiliki konsep diri positif akan menghasilkan perilaku 

yang baik dan yakin dengan kemampuan dirinya, sehingga reaksi emosional yang 

muncul adalah ketenangan, bukan kecemasan. Sebaliknya, siswa yang memiliki 

konsep diri negatif cenderung tidak percaya dengan kemampuan yang 

dimilikinya. Siswa cenderung sulit mengendalikan reaksi emosional yang negatif 

seperti kecemasan. Terlebih jika siswa sedang menghadapi suatu situasi tertentu. 

Demikian juga siswa yang mendapatkan dukungan sosial akan menjadi lebih 

tenang dan merasa nyaman, sehingga siswa bisa mengendalikan kecemasan dalam 

dirinya. 
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1. Siswa susah untuk tidur karena memikirkan UN 

2. Siswa tidak mau makan karena memikirkan UN 

3. Siswa berkeringat ketika memasuki ruang ujian 

4. Siswa susah berkonsentrasi ketika belajar 

5. Siswa tidak tenang ketika belajar 

6. Siswa susah memahami materi dari guru 

7. Siswa mudah lupa terhadap materi yang dipelajari 
 

Berikut merupakan bagan pengaruh antara konsep diri dan dukungan sosial 

terhadap kecemasan: 

Fenomena di lapangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berpikir tentang Pengaruh Konsep Diri dan Dukungan Sosial 

terhadap Kecemasan menghadapi Ujian Nasional 
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2.6 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau teoritis terhadap rumusan 

masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data (Sugiyono, 2013 : 

96). Bertolak dari kerangka berpikir yang berdasarkan pada deskripsi teoritik, 

maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian: 

(1) Konsep diri yang dimiliki oleh siswa kelas IX di MTs NU 01 

Gringsing tahun ajaran 2016/2017 merupakan konsep diri yang 

termasuk dalam kategori tinggi. 

(2) Dukungan sosial yang diterima oleh siswa IX di MTs NU 01 

Gringsing tahun ajaran 2016/2017 termasuk dalam kategori tinggi. 

(3) Kecemasan menghadapi ujian nasional siswa IX di MTs NU 01 

Gringsing tahun ajaran 2016/2017 termasuk dalam kategori tinggi. 

(4) Konsep diri berpengaruh terhadap kecemasan menghadapi ujian 

nasional siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 

2016/2017. 

(5) Dukungan sosial berpengaruh terhadap kecemasan menghadapi ujian 

nasional siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 

2016/2017.  

(6) Konsep diri dan dukungan sosial berpengaruh terhadap kecemasan 

menghadapi ujian nasional siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing 

tahun ajaran 2016/2017. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.3 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan 

bahwa: 

5.3.1 Konsep diri yang dimiliki oleh siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing 

tahun ajaran 2016/2017 merupakan konsep diri yang termasuk dalam 

kategori tinggi. 

5.3.2 Dukungan sosial yang diterima oleh siswa IX di MTs NU 01 Gringsing 

tahun ajaran 2016/2017 termasuk dalam kategori tinggi. 

5.3.3 Kecemasan menghadapi ujian nasional siswa IX di MTs NU 01 Gringsing 

tahun ajaran 2016/2017 termasuk dalam kategori tinggi. 

5.3.4 Konsep diri berpengaruh terhadap kecemasan menghadapi ujian nasional 

siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 2016/2017. 

5.3.5 Dukungan sosial berpengaruh terhadap kecemasan menghadapi ujian 

nasional siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 2016/2017.  

5.3.6 Konsep diri dan dukungan sosial berpengaruh terhadap kecemasan 

menghadapi ujian nasional siswa kelas IX di MTs NU 01 Gringsing tahun 

ajaran 2016/2017. 

 

5.1 Saran 

Hasil penelitian menemukan bahwa Konsep diri dan dukungan sosial 

berpengaruh terhadap kecemasan menghadapi ujian nasional siswa kelas IX di 

MTs NU 01 Gringsing tahun ajaran 2016/2017, maka dapat disarankan hal 

sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi Kepala Sekolah: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan mengenai persiapan menghadapi ujian nasional. 

5.2.2 Bagi guru Bimbingan dan Konseling: membantu siswa dalam 

meningkatkan kemampuan diri dalam mengelola kecemasan yang muncul 
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akibat adanya tekanan, serta menjalin kerjasama dengan semua pihak 

terkait dari lingkungan sekolah maupun lingkungan keluarga. 

5.2.3 Bagi peneliti lain: melakukan kerjasama yang intensif dengan pihak 

sekolah agar dalam kegiatan pengumpulan data bisa dilakukan dengan 

maksimal. 
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