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ABSTRAK 

Indah Puspitasari, Ari. 2010. Hubungan antara Persepsi Siswa tentang Peran 
Konselor Sekolah dengan Tingkat Penurunan Kecemasan dalam Menghadapi 
Ujian Nasional pada Siswa Kelas IX SMP N 22 Semarang Tahun Ajaran 
2009/2010. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I Prof. Dr. Mungin Eddy 
Wibowo, M.Pd., Kons dan Dosen Pembimbing II Dr. Iman Tadjri, M.Pd. 
 
Kata kunci: persepsi siswa, kecemasan menghadapi ujian nasional 
 

Kecemasan menjadi masalah psikologis yang sering dialami oleh siswa 
menjelang ujian nasional. Kecemasan dapat berdampak negatif bila berlebihan. Siswa 
perlu dibantu untuk mengendalikan kecemasan agar tidak menimbulkan akibat yang 
merugikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana kecemasan 
yang dialami siswa, bagaimana persepsi siswa tentang peran konselor dalam 
menurunkan kecemasan siswa, dan bagaimana hubungan antara persepsi siswa 
tentang peran konselor dengan tingkat penurunan kecemasan menghadapi ujian 
nasional. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara persepsi siswa 
tentang peran konselor dengan tingkat penurunan kecemasan menghadapi ujian 
nasional . 

Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi siswa tentang peran konselor 
sekolah dan tingkat penurunan kecemasan dalam menghadapi ujian nasional. 
Populasi penelitiannya adalah siswa kelas IX SMP N 22 Semarang. Teknik sampling 
yang digunakan adalah simple random sampling, dan diperoleh 39 siswa sebagai 
sampel (responden). Metode pengumpulan data menggunakan angket. Hasil 
penelitian menunjukkan 43.59% siswa memiliki persepsi kurang baik, 41.02% 
berkategori baik, 15.38% berkategori cukup baik, dan tidak ada siswa yang memiliki 
kategori persepsi sangat baik dan tidak baik. Rata-rata persepsi siswa masuk dalam 
kategori cukup baik (62.68%). Sebaran kategori kecemasan siswa adalah sebagai 
berikut: tinggi (53.58%), cukup tinggi (28.20%), sangat tinggi (15.38%), rendah 
(2.56%) dan sangat rendah (0.00%). Rata-rata kecemasan siswa masuk dalam 
kategori tinggi (79.09). Uji normalitas menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang 
peran konselor sekolah dan tingkat penurunan kecemasan dalam menghadapi ujian 
nasional berdistribusi normal. Koefisien korelasi sebesar -0.186, sehingga kategori 
termasuk sangat lemah/rendah. 

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa rata-rata persepsi siswa tentang 
peran konselor sekolah termasuk cukup baik. Namun, kecemasan siswa dalam 
menghadapi ujian nasional masuk kategori tinggi. Korelasi variabel termasuk 
kategori lemah/sangat rendah, dapat dikatakan bahwa peran konselor masih 
dipersepsikan siswa belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
penurunan kecemasan menghadapi ujian nasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, 
diharapkan konselor sekolah lebih meningkatkan perannya dalam mengatasi masalah 
siswa, menjalin hubungan yang lebih baik dengan siswa, serta memaksimalkan 
pelaksanaan pelayanan BK sesuai kode etik profesi bimbingan dan konseling. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan 

kualitas manusia. Sebagai suatu kegiatan yang sadar akan tujuan, maka 

pelaksanaannya berada dalam suatu proses yang berkesinambungan dalam setiap 

jenis dan jenjang pendidikan. Di dalam konteks pendidikan nasional,  keberadaan 

pelayanan bimbingan dan konseling telah memiliki legalitas yang kuat dan 

menjadi bagian yang terpadu dalam Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini terbukti 

dengan diakuinya predikat konselor secara eksplisit di dalam Undang-undang 

Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab I pasal 1 ayat 4 

dinyatakan bahwa “pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai 

guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, 

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

penyelenggaraan pendidikan”.  

Kartadinata (dalam Winkel, 2005:15) menjelaskan bahwa “fokus kegiatan 

pendidikan tidak lagi terletak sebatas kegiatan mengajar dengan mengutamakan 

guru, melainkan dengan sengaja dan terencana melibatkan berbagai profesi 

pendidik, termasuk konselor, untuk menangani ragam aspek perkembangan 

dimensi belajar”. Keberadaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah 

bertujuan agar semua peserta didik mendapat perhatian sebagai seorang pribadi 
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yang sedang berkembang serta mendapat bantuan dalam menghadapi semua 

tantangan, kesulitan, dan masalah yang berkaitan dengan perkembangan mereka. 

Sehubungan dengan hal tersebut, konselor sebagai pihak yang terlibat langsung 

dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah memegang peranan penting 

dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling. Konselor harus memiliki 

kinerja yang baik agar dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara 

profesional. Kinerja konselor yang baik akan mendorong terwujudnya konseling 

yang efektif, efisien, dan berdaya guna bagi peserta didik. 

Slameto (1991:425) mengemukakan bahwa “keberhasilan layanan 

konseling ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya konselor, klien, hubungan 

antara konselor dengan klien, serta masalah yang dihadapi klien”. Sedangkan 

Neni Noviza dalam jurnalnya yang berjudul Komunikasi Dialogis dalam 

Konseling untuk Memudahkan Memahami Klien menyatakan bahwa “keberhasilan 

konseling sangat ditentukan oleh komunikasi di antara partisipan konseling yaitu 

konselor, klien dan pihak lain yang terkait” (www.konselingindonesia.com). 

Dalam hubungan ini, konselor dituntut untuk mampu berkomunikasi dengan 

efektif untuk menunjang konseling. Oleh karena itu, konselor seyogyanya 

memiliki kualifikasi dan kompetensi yang mampu menunjang keefektifan 

konseling. Dalam rangka mewujudkan konseling yang profesional, konselor 

bukan hanya harus melakukan prosesnya secara benar melainkan juga harus 

mengevaluasi kinerjanya dalam setiap pelaksanaan layanan kepada siswa. Jika 

konselor menampilkan kinerja yang baik dalam pelaksanaan konseling berarti 

konselor tersebut telah memahami perannya serta melakukan tanggung jawabnya 
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sebagai konselor yang profesional secara nyata di sekolah. Dalam proses 

konseling, siswa sebagai konseli selain bertujuan agar masalahnya terpecahkan 

atau mendapatkan bimbingan, secara tidak langsung juga akan “menilai” hasil dari 

layanan yang dilakukan dan bagaimana kinerja konselor dalam membantu siswa. 

Penilaian ini akan membuat siswa memiliki persepsi tertentu terhadap konselor 

dan pelaksanaan layanan yang dilakukan. 

Persepsi sendiri menurut Levitt dalam Sobur (2003:445) adalah 

“bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu”. Istilah persepsi 

biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap sesuatu 

benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Sedangkan Rakhmat (2000:51) 

mendefinisikan persepsi sebagai “pengalaman tentang objek, peristiwa atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan makna pesan”. Persepsi melibatkan proses interpretasi berdasarkan 

pengalaman terhadap suatu peristiwa atau objek. Senada dengan yang 

dikemukakan oleh Rakhmat tersebut, Desiderato dalam Rakhmat (2002:51) 

mengartikan persepsi sebagai “pengalaman terhadap objek, peristiwa atau 

hubungan-hubungan yang diperoleh  dengan menyimpulkan informasi dan 

menafsirkan pesan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan cara 

pandang atau pengalaman seseorang terhadap suatu objek, peristiwa atau kejadian 

yang dialami. Pengalaman, objek atau peristiwa tersebut akan menimbulkan 

stimulus atau rangsang terhadap alat indera yang kemudian akan dimaknai dan 

dinilai sehingga menimbulkan persepsi tertentu. Persepsi tersebut 

diinterpretasikan kemudian diwujudkan dalam respon atau reaksi terhadap 
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kejadian yang dialami. Jika stimulus yang diterima positif maka persepsi yang 

dilahirkan juga akan positif, sebaliknya jika stimulus yang diterima negatif maka 

akan melahirkan persepsi negatif pula. 

Reaksi, respon atau tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh persepsinya 

terhadap objek atau kejadian yang dialami. Pemaknaan terhadap stimulus yang 

sama belum tentu menghasilkan interpretasi yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh 

pengalaman, kebutuhan, nilai dan harapan yang ada dalam diri individu. Jika 

dihubungkan dengan penelitian ini, maka yang menjadi objek persepsi adalah 

peran konselor dalam menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi 

ujian nasional. Siswa dapat mempersepsi konselor melalui hal-hal yang nampak 

dari konselor seperti sikap, tingkah laku, pengetahuan, kompetensi, atau 

kepribadian konselor yang tercermin dalam kinerja konselor dalam melaksanakan 

layanan bimbingan dan konseling. Dengan demikian, permasalahan yang perlu 

diperhatikan dalam penelitian ini adalah bagaimana sebenarnya persepsi siswa 

tentang peran konselor khususnya dalam menurunkan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional. Selain itu, perlu didalami pula apakah persepsi siswa 

tersebut mempengaruhi intensitas siswa melakukan konseling. 

Kecemasan dalam menghadapi ujian nasional sendiri merupakan salah 

satu masalah psikologis yang sering dialami oleh siswa. Dalam dunia pendidikan 

fenomena ini dikenal dengan nama test anxiety (kecemasan menghadapi tes). Baik 

media cetak maupun elektronik belakangan begitu ramai memberitakan masalah-

masalah yang dialami siswa menjelang ujian nasional. Daud dalam artikelnya 
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yang berjudul “Ujian Nasional: Polemik yang Terus Berulang” (http://catatan 

pemikiran seorang guru.htm/2010/05/04) mengemukakan bahwa: 

Kebijakan seputar ujian nasional telah menimbulkan polemik 
tersendiri di kalangan masyarakat. Polemik ini misalnya yang 
berkaitan dengan penentuan standar kelulusan yang dinilai terlalu 
tinggi, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah yang memiliki 
keragaman kualitas dan fasilitas. Ujian nasional juga membuat para 
guru, administrator sekolah, siswa, dan orangtua merasa tertekan dan 
dipenuhi rasa cemas dan khawatir jika nanti anak-anak mereka tidak 
lulus ujian nasional. Kekhawatiran tersebut bahkan telah memicu 
munculnya masalah baru, seperti siswa yang terlalu stress menjelang 
ujian nasional, bunuh diri, atau guru serta kepala sekolah yang 
melakukan tindak kecurangan demi meluluskan siswa sekolahnya. 

 

Sementara itu, Tim Universitas Negeri Padang dalam workshop 

“Penyiapan Siswa Mengikuti Ujian Secara Mandiri” yang dilaksanakan pada 

bulan November 2009 (http://yarmis.com/2010/05/10) yang menyatakan bahwa: 

Keberhasilan siswa mengikuti ujian pada umumnya dan Ujian 
Nasional (UN) khususnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah 
satunya adalah kemampuan mengerjakan soal-soal ujian secara tepat 
dan benar. Siswa perlu memiliki kesiapan yang memadai sehingga 
benar-benar merasa mampu secara mandiri mengikuti ujian. Oleh 
karena itu, siswa perlu didorong, dibimbing, diarahkan dan diberi 
kesempatan seluas-luasnya untuk mempersiapkan diri menghadapi 
ujian dengan bekal yang penuh, bergairah dan bersemangat. Kepada 
siswa perlu diperkenalkan dan diajak menempuh langkah-langkah 
kongkrit untuk menghadapi ujian dengan persiapan yang penuh dan 
matang. 

 

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ujian nasional 

pada dasarnya menimbulkan kecemasan tersendiri baik di kalangan guru, orang 

tua, terutama siswa. Stres, tegang, gelisah, panik, khawatir, cemas dan takut 

menghadapi ujian merupakan gejala yang kerap mendominasi hati dan pikiran. 

Beban kecemasan tersebut akan menggejala mulai dari diinformasikannya standar 
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kelulusan, persiapan yang harus dilakukan sebelum ujian, saat pelaksanaannya, 

hingga mempersiapkan kondisi setelah ujian. Kecemasan menurut Nevid 

(2005:163) adalah “suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu 

yang buruk akan segera terjadi”. Siswa yang mengalami kecemasan dalam 

menghadapi ujian pada umumnya merasa khawatir terhadap kemungkinan-

kemungkinan terburuk yang  akan dialaminya nanti, misalnya tidak bisa 

mengerjakan soal, mendapatkan nilai jelek, tidak naik kelas, tidak masuk 

peringkat, tidak lulus, dan sebagainya. Pada umumnya, siswa yang akan 

menghadapi ujian memang mengalami kecemasan, hanya kadarnya yang berbeda 

pada masing-masing individu. Suyanto, Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar 

Menengah Depdiknas (http://indopos.com) mengemukakan bahwa: 

Cemas adalah keniscayaan yang hampir pasti dihadapi semua orang 
jika ia melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya harus mencapai 
kesuksesan. Siswa sebaiknya tidak diajari untuk menghilangkan 
kecemasan tapi mengendalikannya sehingga justru dapat memicu 
motivasi, pembangkit semangat,  dan pelecut cita-cita untuk maju. 
Siswa yang tidak cemas berarti tidak tahu permasalahan yang 
dihadapi, tidak tahu sama sekali apa yang harus dikhawatirkan. Orang 
yang tidak cemas sama sekali dia juga tidak akan berprestasi. 

 

Gejala-gejala sindromatik menjelang ujian, tentu perlu dicermati dan 

diatasi secara tepat, baik oleh diri siswa sendiri, orang tua maupun guru. Dalam 

hal ini, diperlukan kerja sama berbagai pihak, seperti orang tua, guru mata 

pelajaran, konselor sekolah, dan lain-lain dalam rangka membantu siswa 

mengatasi sindrom yang menggejala tersebut. Konselor sekolah sebagai pihak 

yang terlibat langsung dalam pelayanan bimbingan dan konseling dapat berperan 

serta dalam hal ini dengan memaksimalkan pelaksanaan program bimbingan dan 
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konseling. Konselor dapat melaksanakan berbagai macam layanan dalam rangka 

membantu siswa yang memiliki masalah kecemasan dalam menghadapi ujian 

nasional. 

Fenomena mengenai kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional 

ini dapat dijumpai pula di SMP N 22 Semarang. Berdasarkan wawancara terhadap 

konselor di sekolah tersebut, khususnya yang mengampu kelas IX, keluhan 

mengenai kecemasan dalam menghadapi ujian mayoritas datang dari kelas IX. 

Para siswa merasa cemas jika tidak lulus ujian, mendapatkan nilai jelek, tidak bisa 

mengerjakan soal, dan sebagainya. Bahkan, aktivitas sehari-hari mereka cukup 

terganggu karena sangat cemas memikirkan ujian nasional. Mereka menjadi sulit 

konsentrasi belajar, kehilangan selera makan, panik, bahkan berpengaruh terhadap 

kesehatan. Meskipun mereka telah belajar dengan baik, mengikuti berbagai 

macam les dan bimbingan belajar, perasaan cemas tersebut masih terus 

mengganggu. 

Sehubungan dengan adanya keluhan tentang kecemasan dalam 

menghadapi ujian tersebut, pihak sekolah sendiri sebenarnya telah mengantisipasi 

hal ini sejak awal, yaitu ketika siswa kelas IX mulai memasuki tahun ajaran baru. 

Sejak awal semester gasal, sekolah mengadakan jam tambahan setelah siswa 

pulang sekolah. Ketika memasuki semester genap, khususnya pada bulan Februari 

sampai Maret, kegiatan belajar mengajar setiap hari difokuskan pada mata 

pelajaran yang diujikan dalam ujian nasional seperti Bahasa Indonesia, Bahasa 

Inggris, Matematika dan IPA, ditambah jam BK. Tujuannya adalah agar para 

siswa lebih mendalami materi dan lebih siap menghadapi ujian nasional. Baik 



8 

 

guru mata pelajaran maupun guru BK terus-menerus memberikan motivasi pada 

siswa agar belajar maksimal dan tidak cemas berlebihan. Konselor sekolah juga 

melayani konseling jika siswa membutuhkan. 

Menurut konselor di SMP N 22 Semarang yang mengampu kelas IX, 

keluhan cemas menghadapi ujian nasional tersebut muncul baik pada saat 

konselor mengajar jam BK di kelas maupun dalam konseling individu di ruang 

BK. Menjelang pelaksanaan ujian nasional, keluhan tersebut pada umumnya 

cenderung bertambah. Dari mayoritas siswa yang mengeluhkan kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional, kurang lebih ada 29 siswa yang melakukan konseling 

individu. Dari 29 siswa tersebut, hanya ada beberapa saja yang rutin melakukan 

konseling individu, selebihnya adalah “keluhan sekilas”saja dan tidak  dilanjutkan 

dengan konseling. Konselor sendiri menyatakan bahwa siswa yang mengeluhkan 

kecemasan menghadapi ujian terbilang cukup banyak, tapi hanya sebagian kecil 

saja yang rutin melakukan konseling. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa hal 

yang perlu mendapatkan perhatian dalam hal ini, khususnya berkaitan dengan 

latar belakang siswa melakukan konseling serta mengapa masih ada siswa yang 

tidak melakukan konseling padahal mereka memiliki masalah, terutama yang 

berkaitan dengan kecemasan dalam menghadapi ujian nasional.  

Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti menghimpun data dari 

siswa yang dianggap memiliki masalah kecemasan dalam menghadapi ujian 

nasional. Data tersebut lebih dikhususkan mengenai peran konselor sekolah dalam 

pelaksanaan konseling individu untuk mengatasi masalah kecemasan siswa. Dari 

siswa-siswa tersebut, diperoleh keterangan mengenai latar belakang siswa 
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melakukan konseling serta persepsinya terhadap konselor. Siswa yang rutin 

melakukan konseling menyatakan bahwa mereka cukup terbantu dalam 

mengendalikan kecemasan menghadapi ujian nasional. Konselor bersedia 

melakukan konseling kapanpun siswa membutuhkan dan selalu memberi motivasi 

agar berusaha lebih baik untuk menghadapi ujian. Sedangkan siswa yang jarang 

atau tidak pernah melakukan konseling mengemukakan bahwa mereka cukup 

sesekali saja datang melakukan konseling, sekedar untuk mengeluh sekilas dan 

tidak perlu dilanjutkan dengan konseling secara intensif. Ada pula siswa yang 

masih merasa malu untuk terbuka pada konselor tentang masalahnya. 

Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh peneliti, diperoleh pendapat 

yang berbeda dari para siswa mengenai alasan mereka melakukan konseling. Ada 

hal-hal yang perlu dicermati berkaitan dengan perbedaan pendapat ini, apakah hal 

ini dikarenakan masalah kecemasan mereka sudah teratasi, atau dipengaruhi oleh 

hal lain misalnya persepsi siswa tentang peran konselor khususnya dalam 

menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian. Hal inilah yang 

akan didalami lebih lanjut dalam penelitian ini. Menurut konselor, upaya-upaya 

tertentu memang telah dilakukan untuk mengatasi kecemasan siswa dalam 

menghadapi ujian. Sejauh mana upaya-upaya tersebut membawa dampak positif 

bagi siswa dan mempengaruhi intensitas serta motivasi siswa untuk melakukan 

konseling adalah hal yang perlu didalami lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan antara Persepsi 

Siswa tentang Peran Konselor Sekolah dengan Tingkat Kecemasan dalam 
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Menghadapi Ujian Nasional pada Siswa Kelas IX SMP N 22 Semarang Tahun 

Ajaran 2009/2010”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan 

utama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana kecemasan yang dialami siswa dalam menghadapi ujian 

nasional? 

1.2.2 Bagaimana persepsi siswa tentang peran konselor sekolah dalam tingkat 

kecemasan dalam menghadapi ujian nasional? 

1.2.3 Bagaimana hubungan antara persepsi siswa tentang peran konselor sekolah 

dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi ujian nasional? 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui adakah hubungan antara persepsi siswa tentang peran 

konselor sekolah dengan tingkat penurunan kecemasan dalam menghadapi ujian 

nasional pada siswa kelas IX SMP N 22 Semarang tahun ajaran 2009/2010. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.3.2.1 Untuk memperoleh temuan empiris tentang kecemasan yang dialami 

siswa dalam menghadapi ujian nasional. 

1.3.2.2  Untuk memperoleh temuan empiris mengenai persepsi siswa tentang 

peran konselor sekolah dalam tingkat kecemasan menghadapi ujian 

nasional. 

1.3.2.3  Untuk memperoleh temuan empiris mengenai hubungan antara persepsi 

siswa tentang peran konselor sekolah dengan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoretis 

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu 

bimbingan dan konseling, khususnya yang berkaitan dengan persepsi siswa 

tentang peran konselor dalam menurunkan tingkat kecemasan menghadapi ujian 

nasional, yaitu hasil-hasil penelitian baru guna meningkatkan pelayanan 

bimbingan dan konseling khususnya dalam setting sekolah. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.4.2.1  Bagi konselor sekolah, dapat menjadi pedoman dalam pemberian layanan 

bimbingan dan konseling bagi siswa, terutama yang berkaitan dengan 

upaya menurunkan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional. 

1.4.2.2  Bagi sekolah, dapat menjadi pedoman untuk mengoptimalkan peran 

konselor sekolah khususnya dalam upaya menurunkan kecemasan siswa 

dalam menghadapi ujian nasional. 
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1.5 Garis Besar Sistematika Skripsi 

Untuk memberi gambaran yang menyeluruh dalam skripsi ini, maka 

disusun sistematika skripsi. Skripsi ini terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian pokok dan bagian akhir. Berikut adalah penjelasan mengenai garis besar 

sistematika skripsi tersebut: 

1.5.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian ini terdiri atas sampul, lembar berlogo, lembar judul, lembar 

pengesahan, lembar pernyataan keaslian tulisan, lembar motto dan persembahan, 

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

lampiran. 

1.5.2 Bagian Pokok Skripsi 

Bagian ini terdiri dari lima bab yang meliputi : 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi gambaran secara global seluruh isi skripsi. Pada bab ini 

dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

dan sistematika skripsi. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini disajikan tinjauan pustaka yang melandasi penelitian, terdiri 

dari: (1) penelitian terdahulu; (2) persepsi, yang meliputi: pengertian persepsi, 

faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, serta proses terjadinya persepsi; (3) 

kecemasan, yang meliputi: pengertian kecemasan, jenis-jenis kecemasan, gejala-

gejala kecemasan, faktor penyebab kecemasan, proses terjadinya kecemasan, serta 

upaya mengatasi kecemasan; (3) ujian nasional, yang meliputi: pengertian ujian 
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nasional dan tujuan ujian nasional; (4) hubungan antara persepsi siswa tentang 

peran konselor sekolah dengan tingkat penurunan kecemasan dalam menghadapi 

ujian nasional; (5) hipotesis. 

Bab 3 Metodologi Penelitian 

Pada bab ini dijelaskan metode penelitian, antara lain meliputi: (1) jenis 

penelitian; (2) variabel penelitian; (3) populasi, sampel dan teknik sampling; (4) 

metode dan alat pengumpul data; (5) validitas dan reliabilitas instrument; dan (6) 

teknik analisis data. 

Bab 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil dari penelitian yang dilakukan, terdiri dari hasil 

penelitian dan pembahasan masalah penelitian. 

Bab 5 Penutup 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari seluruh penelitian secara garis besar, 

dan saran guna pengembangan lebih lanjut. 

1.5.3 Bagian Akhir Skripsi 

Pada bagian ini terdapat daftar pustaka yang berkaitan dengan penelitian 

dan lampiran yang memuat kelengkapan-kelengkapan dan perhitungan analisis 

data penelitian. 

 

 
 

 



 

14 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan menguraikan tinjauan pustaka yang melandasi penelitian, 

yang meliputi: (1) penelitian terdahulu; (2) persepsi; (3) kecemasan; (4) ujian 

nasional; (5) hubungan antara persepsi siswa tentang peran konselor dengan 

tingkat penuruanan kecemasan dalam mengadapi ujian nasional; (6) hipotesis. 

 
2.1  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelum 

penelitian ini, dengan variabel yang sama. Penelitian tentang kecemasan dalam 

menghadapi ujian pernah dilakukan Kristianingrum (2009) dalam skripsi yang 

berjudul “Mengatasi Kecemasan dalam Menghadapi Ujian melalui Layanan 

Konseling Rational Emotif”. Penelitian tersebut dilakukan pada siswa kelas VIII 

Imersi SMP N 5 Semarang tahun pelajaran 2008/2009. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui gambaran kecemasan siswa dalam menghadapi ujian 

sebelum dan setelah mendapatkan konseling Rational Emotif. Hasil penelitian 

Kristianingrum (2009:107-108) dapat diuraikan sebagai berikut: 

Gambaran kecemasan dalam menghadapi ujian siswa sebelum 
mendapatkan konseling antara lain merasa takut tidak dapat 
mengerjakan soal ujian, takut jika nilainya jelek di bawah teman-
temannya, khawatir jika ikut remidi, merasa kurang percaya diri dengan 
kemampuannya, takut jika dijauhi teman-teman dan dimarahi orang tua, 
pikiran kacau tidak bisa mengerjakan ujian, mudah marah (tidak dapat 
mengendalikan emosi), ketakutan dengan nilai yang diperoleh, lupa 
dengan materi yang dipelajari, sulit menerima dan mengingat materi 
pelajaran, dan takut kalah saingan dengan teman yang mendapat nilai 
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bagus. Sedangkan hasil yang diperoleh setelah siswa mengikuti proses 
konseling yaitu pikiran, perasaan dan perilaku siswa yang irrasional 
berangsur-angsur berkurang. Siswa lebih termotivasi untuk lebih giat 
belajar agar berhasil dalam ujian. 

 

Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa berdasarkan seleksi sampel 

terdapat beberapa siswa yang mengalami masalah kecemasan dalam menghadapi 

ujian. Siswa tersebut yang akan diberi layanan konseling Rational Emotif. Kaitan 

antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah bahwa 

kecemasan merupakan masalah yang cenderung dialami oleh siswa menjelang 

ujian. Hal ini dapat dibuktikan melalui seleksi sampel yang dilakukan oleh 

peneliti. Berdasarkan penelitian tersebut juga dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan siswa dapat diturunkan melalui layanan konseling Rational Emotif. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa konselor memiliki peran dalam upaya 

mengatasi kecemasan siswa dalam menghadapi ujian dengan melakukan layanan 

konseling sesuai dengan permasalahan siswa. 

Penelitian lain dilakukan oleh Sorić dalam jurnalnya yang berjudul  

Anxiety and Coping in the Context of a School Examination 

(http://web.ebscohost.com/vol89.html,[diakses 9 Mei 2010]). Hasil penelitian 

Sorić (1999:319-329) dapat diuraikan sebagai berikut: 

…kecemasan pada umumnya terjadi sebelum ujian sekolah, setelah 
ujian sekolah, dan menjelang pengumuman kelulusan tingkat. 
Kecemasan sebelum dan setelah ujian dipersepsikan sebagai situasi 
yang mengancam dan tidak terkontrol. Berfungsinya strategi tertentu 
untuk mengatasi kecemasan dipengaruhi oleh kepribadian dan 
persepsi terhadap situasi ujian. Penanganan kecemasan dilakukan 
dengan terlebih dahulu mengetahui persepsi siswa mengenai situasi 
dan ekspektasi atau harapan siswa terhadap kesuksesan… 
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Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa kecemasan 

cenderung dialami siswa sebelum dan setelah ujian serta menjelang pengumuman 

kelulusan tingkat, seperti yang disebutkan dalam jurnal yaitu “…anxiety of high 

school students were examined immediately before school examination, 

immediately after the examination and immediately after the announcement of 

grades (one week later)…”. Kaitan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan adalah bahwa penelitian tersebut juga menyatakan bahwa 

kecemasan merupakan masalah yang dialami oleh siswa baik sebelum maupun 

setelah ujian. Penelitian ini juga semakin menunjukkan fenomena adanya masalah 

kecemasan menghadapi ujian yang dialami oleh siswa. Penelitian tersebut 

membahas tentang proses penanganan kecemasan yang dialami siswa, sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada penafsiran atau persepsi 

terhadap pihak yang berperan dalam upaya mengatasi kecemasan siswa. 

Di samping kedua penelitian tersebut, terdapat penelitian lain tentang 

kecemasan yang dilakukan oleh Rachmat (2009) dalam skripsi yang berjudul 

“Kecemasan pada Mahasiswa saat Menghadapi Ujian Skripsi Ditinjau dari 

Kepercayaan Diri”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara kepercayaan diri dengan kecemasan saat menghadapi ujian skripsi. Data 

penelitian diperoleh dengan menggunakan alat ukur berupa skala kecemasan saat 

menghadapi ujian skrispsi dan skala kepercayaan diri. Sedangkan hasil penelitian 

Rachmat (2009: 109-110) dapat diuraikan sebagai berikut: 

…Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang akan 
menghadapi ujian skripsi dan yang sedang mengerjakan skripsi. Hasil 
perhitungan korelasi dengan menggunakan metode SPSS 
menghasilkan nilai r = 0,08 dengan nilai p > 0,01 yang menunjukkan 
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adanya hubungan yang signifikan antara kepercayaan diri dengan 
kecemasan menghadapi ujian skripsi… 

 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan menghadapi ujian skripsi. 

Individu yang mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian cenderung menjadi 

kurang percaya diri. Kaitan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan 

dilakukan adalah penelitian tersebut membuktikan bahwa kecemasan merupakan 

masalah yang cenderung dialami seseorang yang akan menghadapi ujian, baik 

berupa ujian nasional di kalangan siswa maupun ujian skripsi di kalangan 

mahasiswa. Kecemasan tersebut cukup mempengaruhi kepercayaan diri dalam 

menghadapi ujian. Kecemasan yang terkendali akan membuat individu lebih 

percaya diri dan siap menghadapi ujian. 

 
2.2  Persepsi 

Secara umum persepsi diartikan sebagai cara seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu. Dalam teori persepsi siswa tentang peran konselor dalam 

menurunkan tingkat kecemasan dalam menghadapi ujian, terlebih dahulu akan 

dijelaskan tentang pengertian persepsi, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, 

serta proses terjadinya persepsi. 

 
2.2.1  Pengertian Persepsi 

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesuatu benda atau suatu kejadian yang dialami. Persepsi 

menurut Walgito (2003:46) adalah “suatu proses pengorganisasian, 



18 

 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang 

integrated dalam diri individu”. Sebagai aktivitas yang integrated, maka seluruh 

pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam 

persepsi itu. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. 

Penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui 

alat penerima yaitu alat indera. Proses penginderaan terjadi setiap saat, yaitu pada 

waktu individu menerima stimulus yang mengenai dirinya melalui alat indera. 

Alat indera merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. 

Hal senada diungkapkan oleh Pareek dalam Sobur (2003:446) yang 

mendefinisikan persepsi sebagai “proses menerima, menyeleksi, 

mengorganisasikan, mengartikan, menguji dan memberikan reaksi kepada 

rangsangan panca indera atau data”. Dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi 

bisa dikatakan sebagai inti komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) adalah 

inti persepsi. Persepsi disebut inti komunikasi karena jika persepsi tidak akurat, 

maka komunikasi juga tidak akan efektif. Persepsi juga dapat diartikan sebagai 

“proses menyimpulkan informasi dan menafsirkan kesan yang diperoleh  melalui 

alat inderawi kita” (Sugiyo 2005:34). Alat indera tersebut akan menerima 

stimulus, kemudian diteruskan ke pusat susunan syaraf (otak) dan terjadilah 

proses psikologis sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, diraba 

dan sebagainya. Persepsi dapat menjadi mediasi antara kita dengan lingkungan. 

Penerimaan rangsang atau stimulus oleh alat indera disebut juga 

penginderaan atau sensasi. Penginderaan belum dapat menangkap pengertian 
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terhadap dunia sekitar sebelum terjadi interpretasi atau pemaknaan terhadap 

stimulus tersebut. Dalam Rumini (1998:65) disebutkan bahwa “proses 

diterimanya rangsang hingga timbul pengertian dinamakan persepsi”. Tiap-tiap 

individu menggunakan indera yang sama atau sejenis dalam menerima stimulus 

yang sama. Namun, dalam hal persepsi masing-masing individu bisa berbeda 

tergantung pengalaman masa lalu individu. Apa yang dipersepsi pada waktu 

tertentu tidak tergantung stimulus itu sendiri, melainkan pengalaman terdahulu 

yang akan ikut mewarnai pemaknaan pada waktu melakukan persepsi. 

Pengalaman masa lalu termasuk kondisi perasaan pada waktu itu, prasangka, 

keinginan, sikap, dan lain-lain. 

Sedangkan Rakhmat (2005:51) mendefinisikan persepsi sebagai 

“pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh 

dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan”. Persepsi ialah proses 

pemberian makna pada stimuli inderawi (sensory stimuli). Tahap paling awal 

dalam penerimaan informasi adalah sensasi. Sensasi merupakan bagian dari 

persepsi. Meskipun begitu, dalam menafsirkan makna informasi inderawi tidak 

hanya melibatkan sensasi, tetapi juga atensi, ekpektasi, motivasi dan memori. 

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

persepsi adalah proses penginterpretasian seseorang atau kelompok terhadap 

objek, peristiwa atau stimulus dengan melibatkan pengalaman-pengalaman yang 

berkaitan dengan objek tersebut untuk menyimpulkan informasi dan penafsiran 

pesan yang akan membentuk konsep tentang objek tersebut. Persepsi mencakup 

dua proses yang berlangsung secara serempak antara keterlibatan aspek-aspek 



20 

 

dunia luar (stimulus-informasi) dengan dunia dalam diri seseorang (pengetahuan 

yang relevan dan telah disimpan dalam ingatan). Dua proses tersebut disebut 

bottom-up atau aspek stimulus dan top-down atau aspek pengetahuan seseorang 

(Suharnan 2005:23-24). Hasil persepsi seseorang mengenai suatu objek selain 

dipengaruhi oleh penampilan objek itu sendiri juga pengetahuan seseorang 

mengenai objek itu. Dengan demikian, suatu objek dapat dipersepsi berbeda oleh 

dua orang akibat perbedaan pengetahuan yang dimiliki masing-masing orang 

mengenai objek tersebut. 

 
2.2.2  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh 

dinamika yang terjadi dalam diri seseorang dengan melibatkan aspek psikologis 

dan panca inderanya. Persepsi melibatkan proses yang saling melengkapi, bukan 

berjalan sendiri-sendiri. Menurut Suharnan (2005:55), persepsi melibatkan dua 

proses yaitu “bottom-up processing and top-down processing”. Hal ini berarti 

bahwa hasil suatu persepsi atau interpretasi mengenai suatu stimulus akan 

ditentukan oleh kombinasi antara sifat-sifat yang ada pada stimulus yang 

dipersepsi itu (bottom-up) dengan pengetahuan yang tersimpan di dalam ingatan 

seseorang yang relevan dengan stimulus itu (top-down). Berdasarkan keterangan 

tersebut, Suharnan (2005:56-60) mengklasifikasikan hal-hal yang dapat 

mempengaruhi proses persepsi antara lain “informasi, pengetahuan dan 

pengalaman, familiaritas, ukuran, intensitas, serta gerak”. Informasi berkaitan 

dengan apa yang ditampilkan oleh stimulus pada waktu terjadinya proses persepsi. 

Pengetahuan dan pengalaman merupakan sesuatu yang tersimpan dalam ingatan 
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orang yang melakukan persepsi yang relevan dengan objek persepsi. Sedangkan 

familiaritas mengandung arti bahwa objek-objek yang sudah dikenal akrab oleh 

pelaku persepsi maka cenderung lebih mudah dipersepsi daripada objek yang baru 

atau masih asing. Ukuran berarti bahwa objek persepsi yang berukuran lebih besar 

akan lebih mudah dipersepsi atau dikenali daripada objek yang berukuran kecil. 

Faktor ukuran ini umumnya berhubungan dengan objek persepsi yang berwujud 

fisik dengan ukuran yang dapat dilihat oleh pelaku persepsi. Intensitas dan gerak 

juga berhubungan dengan objek yang berwujud fisik. Intensitas mengacu pada 

warna objek persepsi, warna yang tajam atau mencolok lebih mudah dipersepsi. 

Demikian pula dengan gerak, objek yang bergerak juga cenderung lebih mudah 

dipersepsi daripada objek yang diam. 

Sedangkan menurut Sugiyo (2005:38-41), secara garis besar terdapat dua 

faktor yang mempengaruhi kecermatan persepsi antar pribadi, yaitu “faktor 

situasional dan faktor personal”. Faktor situasional berhubungan dengan deskripsi 

verbal, petunjuk proksemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, dan petunjuk 

paralinguistik. Deskripsi verbal berhubungan dengan rangkaian kata sifat yang 

dapat menentukan persepsi seseorang. Petunjuk proksemik berhubungan dengan 

penggunaan jarak/ruang dan waktu dalam menyampaikan pesan. Jarak ini terbagi 

menjadi jarak publik, jarak sosial, jarak personal, dan jarak akrab. Petunjuk 

kinesik berkaitan dengan gerakan, sedangkan petunjuk paralinguistik merupakan 

cara seseorang mengucapkan lambang-lambang verbal. 

Faktor personal terbagi menjadi pengalaman, motivasi, kepribadian, 

intelegensi, kemampuan menarik kesimpulan, dan objektivitas. Faktor personal ini 
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berhubungan dengan orang yang melakukan persepsi. Pengalaman yang banyak 

akan mendorong persepsi semakin cermat. Motivasi yang tinggi terhadap objek 

persepsi akan menyebabkan persepsi menjadi bias atau kurang objektif. 

Kepribadian mengandung arti bahwa orang yang memiliki penilaian bik terhadap 

diri sendiri cenderung memberikan penilaian yang positif pula bagi orang lain. 

Sementara itu, intelegensi, kemampuan menarik kesimpulan dan objektivitas yang 

baik akan memicu persepsi yang baik pula. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Siagian (2004:98-105) yang 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain 

“faktor dari dalam diri orang yang bersangkutan, faktor sasaran persepsi, dan 

faktor situasi”. Faktor dari diri orang yang bersangkutan berarti apabila seseorang 

melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi terhadap apa yang 

dilihatnya, orang tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya, seperti sikap, 

motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan. Faktor sasaran persepsi 

merupakan fokus persepsi terhadap benda, orang maupun peristiwa. Sifat-sifat 

sasaran tersebut biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. 

Faktor situasi berhubungan dengan keadaan dimana persepsi tersebut muncul. 

Krech dan Crutchfield dalam Rakhmat (2005:55-59) menyatakan bahwa 

persepsi dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu “faktor fungsional dan faktor 

struktural). Faktor fungsional merupakan faktor yang berasal dari kebutuhan 

pengalaman masa lalu. Faktor ini juga dikenal dengan faktor personal dimana 

persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk stimulus, melainkan karakteristik 

individu yang memberikan respon pada stimulus tersebut. Objek yang mendapat 
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tekanan dalam persepsi biasanya objek yang memenuhi tujuan individu yang 

melakukan persepsi, yang dipengaruhi pula oleh kebutuhan, kesiapan mental, 

suasana emosional, dan latar belakang budaya tehadap persepsi. Sedangkan faktor 

struktural artinya apabila kita mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai 

suatu keseluruhan. Jika ingin memahami suatu peristiwa, kita tidak dapat meneliti 

suatu fakta secara terpisah melainkan harus memandangnya dalam hubungan 

keseluruhan yaitu konteksnya, lingkungan serta masalah yang dihadapinya. 

Berdasarkan pend,apat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

persepsi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

(1) Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, dalam hal 

ini adalah individu yang melakukan pesepsi. Faktor ini berhubungan dengan 

penginderaan, pengetahuan dan perasaan yang relevan dengan keadaan objek 

yang dipersepsi dan disimpan dalam ingatan individu yang melakukan pesepsi. 

Pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan proses belajar, 

cakrawala, kebutuhan, motivasi, nilai dan harapan yang tersimpan dalam diri 

individu turut berpengaruh terhadap proses persepsi. 

(2) Faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar individu, dalam hal ini 

adalah objek yang dipersepsi. Faktor ini berhubungan dengan apa yang 

ditampilkan oleh objek persepsi. Penampilan objek persepsi inilah yang 

kemudian akan dinilai dan ditarsirkan oleh individu yang melakukan persepsi. 

Selain penampilan objek persepsi, faktor lain yang turut mempengaruhi adalah 

waktu, lingkungan, dan keadaan sosial. 
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Kedua faktor tersebut merupakan proses yang berlangsung secara 

serempak, saling melengkapi dan bukan berjalan sendiri-sendiri. Persepsi tidak 

dapat tejadi hanya berdasarkan satu faktor saja, kedua faktor tersebut saling 

melengkapi dan akhirnya membentuk kesan dan penafsiran tertentu pada diri 

individu mengenai objek persepsi. Sehubungan dengan penelitian ini, individu 

yang melakukan persepsi adalah siswa, sedangkan objek persepsi adalah konselor.  

 
2.2.3  Proses Terjadinya Persepsi 

De Vito dalam Sugiyo (2005:34) mengemukakan bahwa proses persepsi 

melalui tiga tahap yaitu “stimulasi sensori terjadi, stimulasi organisasi 

terorganisasi, dan stimulasi sensori diinterpretasikan”. Stimulasi sensori misalnya 

mendengarkan lagu,mencium bau parfum, dan lain-lain. Stimulasi sensori tersebut 

akan berlanjut dengan proses pemahaman, kemudian apa yang telah diterima akan 

ditafsirkan oleh individu yang melakukan persepsi. Persepsi merupakan bagian 

dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan 

diterapkan kepada manusia. Dari segi psikologi dikatakan bahwa tingkah laku 

seseorang merupakan fungsi dari cara dia memandang. Oleh karena itu, untuk 

mengubah tingkah laku seseorang harus dimulai dengan mengubah persepsinya. 

Sobur (2003:447) menjabarkan komponen utama dalam proses persepsi antara 

lain “seleksi, interpretasi, dan reaksi”. Seleksi adalah proses penyaringan oleh 

indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau 

sedikit. Setelah diseleksi kemudian diorganisasikan atau diinterpretasi, proses ini 

melibatkan pengalaman masa lalu, nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, 
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kecerdasan, dan sebagainya. Selanjutnya, interpretasi dan persepsi tersebut 

diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. 

Proses pertama dalam persepsi adalah menerima rangsangan atau data dari 

berbagai sumber melalui panca indera. Setelah diterima, rangsangan atau data 

diseleksi untuk diproses lebih lanjut. Rangsangan yang diterima selanjutnya 

diorganisasikan dalam suatu bentuk. Setelah rangsangan atau data diterima dan 

diatur, penerima menafsirkan data itu dengan berbagai cara. Proses penafsiran 

inilah yang dinamakan persepsi. Persepsi pada intinya adalah memberikan arti 

pada berbagai data dan informasi yang diterima. Setelah melakukan penafsiran 

atau persepsi maka akan diwujudkan dalam reaksi atau tindakan tertentu terhadap 

objek yang dipersepsi. 

Walgito dalam Sugiyo (2005:35) mengemukakan proses persepsi terbagi 

menjadi tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 

(1) Proses kealaman, dimana objek objek menimbulkan stimulus dan 
stimulus mengenai alat indera atau reseptor. 

(2) Proses fisiologis, merupakan proses dimana stimulus yang 
diterima alat indera diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak. 

(3) Proses psikologis, merupakan proses yang terjadi di otak sebagai 
pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang ia terima 
melalui alat indera sebagai akibat dari stimulus yang 
diterimanya.  

 

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan 

dalam persepsi itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai 

oleh satu stimulus saja, tetapi berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh 

keadaan sekitarnya. Namun, tidak semua stimulus mendapatkan respon individu 

untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon 
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tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Penafsiran terhadap 

stimulus bersifat subjektif sehingga pemaknaan stimulus yang sama belum tentu 

menghasilkan interpretasi yang sama pula. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman, 

kebutuhan, nilai dan harapan yang ada pada diri individu. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa proses 

persepsi berlangsung dalam beberapa tahap. Proses tersebut dimulai dengan 

adanya stimulus yang mengenai alat indera. Stimulus ini berasal dari objek atau 

kejadian yang menjadi pengalaman individu. Stimulus yang diterima akan 

diteruskan oleh syaraf sensoris ke pusat susunan syaraf (otak). Setelah informasi 

sampai ke otak terjadi proses kesadaran, yaitu individu mampu menyadari apa 

yang dilihat, dirasa dan sebagainya. Setelah menyimpulkan dan menafsirkan 

informasi yang diterimanya, individu memunculkan respon sebagai reaksi 

terhadap stimulus yang diterimanya. 

Dalam penelitian ini, objek yang akan dipersepsi oleh siswa adalah peran 

konselor dalam menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian 

nasional. Objek tersebut akan menjadi stimulus yang akan diteruskan oleh syaraf 

sensoris ke otak kemudian ditafsirkan. Proses penafsiran ini dapat berbeda antara 

siswa satu dengan lainnya, hal ini tergantung pengalaman masing-masing siswa 

khususnya yang berkaitan dengan peran konselor dalam menurunkan kecemasan 

dalam menghadapi ujian nasional. Kompetensi dan kepribadian yang ditampilkan 

konselor juga turut mempengaruhi persepsi siswa, selain pengalaman, 

pengetahuan, kebutuhan dan harapan yang ada pada masing-masing siswa. 
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2.3  Kecemasan 

2.3.1  Pengertian Kecemasan 

Setiap individu pernah mengalami perasaan cemas di dalam dirinya. Hal 

itu merupakan bentuk perasaan yang biasanya disebabkan oleh suasana hati yang 

kurang menyenangkan. Kecemasan (anxiety) dapat menjadi reaksi terhadap 

frustrasi yang dapat diamati atau bentuk stres lainnya. Konflik dan bentuk 

frustrasi lainnya merupakan salah satu sumber kecemasan. Ancaman fisik, 

ancaman terhadap harga diri, dan tekanan untuk melakukan sesuatu di luar 

kemampuan, menimbulkan kecemasan. Menurut Atkinson (1981:212) kecemasan 

adalah “emosi yang tidak menyenangkan, yang ditandai dengan istilah-istilah 

seperti kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut, yang kadang-kadang kita alami 

dalam tingkat yang berbeda”. Kecemasan dapat bermula dari rasa prihatin yang 

ringan sampai rasa panik, serta berbagai macam penyebab timbulnya keadaan 

yang tidak menyenangkan dalam diri individu. Individu yang mengalami konflik 

internal seringkali mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya rasa cemas 

dalam diri mereka, meskipun tidak dapat menentukan dengan jelas faktor-faktor 

apa saja yang terlibat. 

Sedangkan Nevid (2005:63) menyatakan bahwa “kecemasan atau anxiety 

adalah suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk akan 

segera terjadi”. Banyak hal yang harus dicemasakan, misalnya kesehatan kita, 

relasi sosial, ujian, karier, relasi internasional, dan kondisi lingkungan adalah 

beberapa hal yang dapat menjadi sumber kekhawatiran. Adalah normal untuk 

sedikit cemas mengenai aspek-aspek tersebut. Kecemasan bermanfaat bila hal 
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tersebut mendorong kita untuk berbuat lebih baik, misalnya dengan melakukan 

pemeriksaan medis atau belajar menjelang ujian. Kecemasan adalah respon yang 

tepat terhadap ancaman, tetapi kecemasan bisa menjadi abnormal bila 

tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman. Dalam bentuknya yang 

ekstrim, kecemasan dapat mengganggu fungsi kita sehari-hari. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Davidoff (1981:61-62) yang 

mendefinisikan kecemasan sebagai “emosi yang ditandai oleh perasaan akan 

bahaya yang diantisipasikan, termasuk juga ketegangan dan stres yang 

menghadang dan oleh bangkitnya sistem syaraf simpatik”. Psikolog perilaku 

meyakini bahwa sebagain besar kecemasan adalah akibat pengkondisian ketika 

sebuah objek dari jenis tertentu dikaitkan maknanya dengan pengalaman yang 

menimbulkan kecemasan. Respon terhadap kecemasan yang sama bisa ringan atau 

berat. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Davidoff (1981:63) 

yakni “meskipun individu dapat memperlihatkan kadar ciri khas kecemasan, tetapi 

respon terhadap suatu peristiwa tertentu amat bergantung pada pikiran dan 

persepsi dari yang bersangkutan sendiri”. 

Sementara itu, para ahli psikologi, seperti yang dinyatakan dalam Sobur 

(2009:345) berpendapat bahwa “kecemasan adalah ketakutan yang tidak nyata, 

suatu perasaan terancam sebagai tanggapan terhadap sesuatu yang sebenarnya 

tidak mengancam”. Kecemasan memiliki hubungan yang erat dengan ketakutan, 

dimana keduanya memiliki objek yang sama yaitu keselamatan yang terancam 

dari manusia dalam eksistensi psikologisnya. Sedangkan perbedaan di antara 

keduanya adalah jika kecemasan bisa saja disebabkan oleh sesuatu yang tidak 
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mengancam, maka ketakutan adalah sesuatu yang memang nyata, atau benar-

benar mengancam. Meskipun berbeda, kecemasan dan ketakutan memiliki 

hubungan yang sangat erat. Keduanya sama-sama disertai reaksi kejiwaan pada 

orang yang mengalaminya. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan adalah gangguan perasaan yang ditandai dengan perasaan 

kekhawatiran yang mendalam, ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang 

tidak jelas asal maupun wujudnya, dimana kondisi tersebut dapat menimbulkan 

stres serta akibat yang dapat dilihat melalui gejala fisiologis, psikologis serta 

sosial pada individu yang mengalaminya. Kecemasan merupakan reaksi atas 

situasi yang dirasa kurang menyenangkan, misalnya cemas akan kondisi 

kesehatan, karier di masa depan, menghadapi ujian, dan lain-lain. Setiap orang 

cenderung pernah mengalami kecemasan sehubungan dengan berbagai macam 

situasi yang tidak menyenangkan yang pernah dialaminya. Kecemasan yang 

teramat sangat pada diri seseorang akan berpengaruh besar pada kehidupan 

individu yang mengalaminya. Kecemasan dapat mempunyai makna negatif karena 

adanya perasaan tidak enak, ketegangan, kekhawatiran yang berlarut-larut, dan 

sebagainya yang disikapi secara berlebihan. Namun, kecemasan bisa juga 

bermakna positif jika justru memotivasi seseorang untuk melawan ketegangan dan 

mengembangkan kepribadian. 

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa setiap orang pasti 

pernah mengalami kecemasan terkait situasi yang dialaminya, begitupun dengan 

siswa. Baik siswa sekolah dasar, sekolah menengah, maupun pada tingkat 
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mahasiswa, semuanya pernah mengalami situasi yang menimbulkan kecemasan, 

misalnya saat memasuki sekolah atau perguruan tinggi baru, menghadapi ujian, 

bertemu guru, dan sebagainya. Masalah kecemasan biasanya lebih sering muncul 

pada saat akan menghadapi ujian. Hal ini sebenarnya wajar karena adanya 

kebutuhan tertentu yang harus dilewati oleh seorang siswa untuk dapat masuk ke 

tahap selanjutnya, misalnya kenaikan kelas, kelulusan, dan sebagainya. 

Kecemasan menjadi tidak wajar dan menimbulkan masalah jika tidak disikapi 

dengan tepat. Apabila siswa dapat merespon kecemasan secara positif maka 

mereka mampu mengambil tindakan dan cara yang tepat untuk mengatasi 

kecemasan yang dialaminya. 

 
2.3.2  Jenis-jenis Kecemasan 

Kecemasan muncul karena seseorang tidak mampu menyesuaikan diri, 

baik terhadap dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungannya. Corey (2007:17) 

mengklasifikasikan kecemasan menjadi tiga jenis, yaitu “kecemasan realistis, 

kecemasan neurotik, dan kecemasan moral”. Kecemasan realistis adalah ketakutan 

terhadap bahaya dari dunia eksternal dan taraf kecemasannya sesuai dengan 

derajat kecemasan yang ada. Kecemasan neurotik, adalah ketakutan terhadap tidak 

terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan seseorang melakukan suatu 

tindakan yang bisa mendatangkan hukuman baginya. Dengan kata lain, individu 

tersebut mengalami ketakutan yang berlebihan terhadap situasi yang dihadapinya. 

Sedangkan kecemasan moral adalah ketakutan terhadap hati nurani sendiri. Orang 

yang hati nuraninya berkembang dengan baik cenderung merasa berdosa apabila 

ia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kode moral yang dimilikinya. 
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Sedangkan menurut Nevid (2005:196) tipe-tipe gangguan kecemasan 

antara lain “gangguan panik, gangguan kecemasan menyeluruh, fobia, obsesif-

kompulsif, dan stres traumatis”. Serangan panik umumnya disertai dengan simtom 

fisiologis yang kuat, pikiran-pikiran tentang bahaya yang segera datang atau 

melapetaka yang akan tiba, dan dorongan untuk melarikan diri. Gangguan 

kecemasan menyeluruh merupakan kecemasan yang persisten yang tidak terbatas 

pada suatu situasi tertentu. Gangguan fobia adalah ketakutan yang berlebihan 

terhadap objek atau situasi tertentu. Sedangkan gangguan obsesif-kompulsif 

adanya obsesi berulang (pikiran intrusif berulang) dan/atau kompulsi (tingkah 

laku repetitif yang dirasakan sebagai sesuatu yang harus dilakukan). Sedangkan 

gangguan stres traumatis merupakan reaksi maladaptif akut yang segera timbul 

setelah peristiwa traaumatis (gangguan stres akut) atau reaksi maladaptif 

berkelanjutan terhadap suatu perisitiwa traumatis (gangguan pasca traumatis). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Freud dalam Atkinson (1983:212-213) 

yang membedakan kecemasan menjadi “kecemasan objektif dan kecemasan 

neurotik”. Freud memandang kecemasan objektif sebagai respon yang relistis 

terhadap bahaya eksternal, yang maknanya sama dengan rasa takut. Sedangkan 

kecemasan neurotis timbul dari konflik tak sadar dalam diri individu, dan karena 

konflik itu tidak disadari maka individu tidak mengetahui alasan kecemasannya. 

Kecemasan dapat bermula dari rasa prihatin yang ringan sampai rasa panik, bisa 

juga terdapat berbagai macam tingkat kesadaran tentang penyebab timbulnya 

keadaan yang tidak menyenangkan dalam diri individu. Orang yang mengalami 

konflik internal seringkali mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya rasa 
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cemas dalam diri mereka, meskipun mereka tidak dapat menentukan dengan jelas 

faktor-faktor apa saja yang terlibat. 

Berdasarkan jenis-jenis kecemasan yang dijelaskan tersebut, kecemasan 

siswa dalam menghadapi ujian termasuk kecemasan objektif karena siswa 

merasakan kecemasan terhadap “bahaya-bahaya” yang berasal dari luar dirinya, 

bukan akibat dari konflik tak sadar dalam diri siswa. Kecemasan tersebut 

bersumber pada konflik yang disadari sehingga siswa mengetahui apa yang 

menjadi alasan kecemasannya, yaitu karena menghadapi ujian nasional. 

Kecemasan dalam menghadapi ujian nasional ini dapat membuat siswa 

mempunyai pikiran-pikiran yang negatif terhadap ujian tersebut, sehingga bisa 

jadi berpengaruh pula terhadap hasil ujian. Hal senada diungkapkan oleh Davidoff 

yang menerangkan tentang “Efek Kecemasan pada Belajar”. Menurut Davidoff 

(1981:64-65) individu yang penuh kecemasan cenderung menunjukkan perilaku 

sebagai berikut: 

…pada saat ujian seolah-oleh tidak dapat mengingat pelajaran apapun 
yang sudah dipelajari sebelumnya. Kecemasan juga dapat 
mempengaruhi belajar, sampai pada tahap-tahap tertentu. Individu juga 
selalu merasa tertekan, khususnya bila menghadapi ujian yang 
menentukan. Selain itu, ia juga mengalami kesulitan dalam penyesuaian 
diri… 

 

Dengan demikian, kecemasan siswa dalam menghadapi ujian merupakan 

suatu masalah yang perlu mendapatkan perhatian, terutama jika kecemasan 

tersebut sudah berlebihan dan tidak disikapi dengan tepat. Hal ini tentu saja dapat 

menimbulkan serangkaian dampak negatif yang merugikan siswa sendiri. Oleh 

karena itu, siswa hendaknya dibantu dalam mengendalikan kecemasan yang 
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dialaminya. Konselor sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling 

dapat berperan dalam hal ini. Berbagai program bimbingan dan layanan konseling 

dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah kecemasan yang dialami 

oleh siswa. 

 
2.3.3  Gejala-gejala Kecemasan 

Menurut Nevid (2005:164-165) menguraikan gejala-gejala kecemasan 

yaitu “gejala fisik, gejala behavioral, dan gejala kognitif”. Ciri-ciri masing-masing 

gejala tersebut diuraikan sebagai berikut: 

(1) Gejala fisik, antara lain kegelisahan, kegugupan, tangan atau 

anggota tubuh yang bergetar atau gemetar, banyak berkeringat, telapak 

tangan yang berkeringat, pening atau pingsan, mulut atau kerongkongan 

kering, sulit berbicara, sulit bernapas, jantung berdebar kencang, suara 

yang bergetar, anggota tubuh menjadi dingin, merasa lemas, terdapat 

gangguan sakit perut atau mual, panas dingin, sering buang air kecil, 

wajah memerah, serta merasa sensitif atau “mudah marah”. 

(2) Gejala behavioral, antara lain perilaku menghindar, perilaku 

melekat dan dependen, dan perilaku terguncang. 

(3) Gejala kognitif, antara lain khawatir tentang sesuatu, perasaan 

terganggu akan ketakutan terhadap yang terjadi di masa depan, keyakinan 

bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi tanpa ada penjelasan 

yang jelas, merasa terancam oleh orang atau peristiwa yang normalnya 

hanya sedikit atau tidak mendapat perhatian, ketakutan akan kehilangan 

kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan mengatasi masalah, berpikir 
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bahwa semuanya tidak lagi bisa dikendalikan, khawatir terhadap hal-hal 

yang sepele, berpikir tentang hal yang mengganggu, serta sulit 

berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran. 

Menurut Atkinson orang yang menderita gangguan kecemasan setiap hari 

hidup dalam keadaan tegang. Dia selalu merasa serba salah atau khawatir dan 

cenderung memberi reaksi yang berlebihan pada stres yang ringan. Keluhan fisik 

yang lazim antara lain adalah “tidak dapat tenang, tidur terganggu, kelelahan, 

macam-macam sakit kepala, kepeningan, dan jantung berdebar-debar” (Atkinson 

1983:249-250). Di samping itu, individu tersebut terus-menerus mengkhawatirkan 

segala macam masalah yang mungkin terjadi dan sulit sekali berkonsentrasi atau 

mengambil keputusan. Jika individu tersebut akhirnya mengambil keputusan, hal 

ini akan menghasilkan kekhawatiran lebih lanjut. 

Sedangkan dalam Hawari (1997:62-63) menyatakan bahwa “sebagian dari 

komponen kecemasan menjelma dalam bentuk gangguan panik, bahkan karena 

begitu memuncaknya kecemasan pada diri seseorang seringkali dirasakan sebagai 

suatu serangan panik”. Gangguan atau serangan panik termasuk kelompok 

gangguan cemas (neurosis cemas). Lebih lanjut Hawari menerangkan gejala 

kecemasan berdasarkan kriteria sebagai berikut: 

…manifestasi serangan panik berupa periode-periode jelas dari 
kecemasan atau ketakutan., dan sekurang-kurangnya terdapat empat 
dari gejala-gejala berikut ini yang muncul pada setiap serangan: 
sesak nafas, jantung berdebar-debar, nyeri atau rasa tidak enak di 
dada, rasa tercekik atau sesak, pusing, vertigo, atau perasaan 
melayang, perasaan seakan-akan diri atau lingkungan tidak realistik, 
kesemutan, rasa ada aliran panas dan dingin, berkeringat banyak, 
rasa akan pingsan, menggigil atau gemetar, serta khawatir akan 
melakukan suatu tindakan secara tak terkendali selama serangan… 
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Dari sudut pandang psikopatologi, panik merupakan suatu keadaan 

kecemasan (state of anxiety) sedemikian rupa sehingga terjadi disorganisasi fungsi 

ego. Panik bukanlah semata-mata ketakutan yang memuncak. Panik merupakan 

suatu ketakutan yang didasari pada ketegangan yang berkepanjangan yang 

kemudian mencapai puncaknya. Gejala-gejala yang ditunjukkan antara lain rasa 

takut yang amat sangat, rasa tidak aman dan tidak terlindung yang amat sangat, 

kecurigaan yang berlebihan dan kecenderungan terjadinya disorganisasi fungsi 

ego dan proyeksi kepada dunia luar. Terjadinya serangan panik sering 

dilatarbelakangi oleh kecemasan terhadap objek tertentu. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Peplau dan Fontaine (1991) seperti yang 

dijabarkan dalam skripsi Hidayat (2008:13-14) yang menyatakan bahwa 

kecemasan dibagi dalam empat tingkatan yaitu kecemasan tingkat ringan, sedang, 

berat dan panik. Gejala dari masing-masing tingkat kecemasan tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

(1) Kecemasan ringan, merupakan suatu kehidupan yang normal yang 

terjadi pada kehidupan sehari-hari. Kecemasan ringan berkaitan dengan 

ketegangan sehari-hari. Gejalanya adalah peningkatan kewaspadaan 

dalam segala hal dan meningkatnya motivasi. Pada kecemasan ringan 

tidak perlu bantuan orang lain, individu dapat mengatasinya sendiri. 

(2) Kecemasan sedang, adalah kecemasan yang menimbulkan gejala. 

Individu yang mengalami kecemasan cenderung berfokus pada pusat 

kecemasannya, gejala penerimaan terhadap rangsang menurun, muntah-

muntah, sakit kepala, keringat berlebihan, tekanan darah meningkat. 
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Pada tingkat ini untuk menanggulangi dibutuhkan pengarahan dan 

bantuan orang lain. 

(3) Kecemasan berat, dapat mengakibatkan lapangan persepsi sangat 

menyempit, dimana individu tidak dapat berpikir secara rasional dan 

perilakunya mulai terganggu. Pada tingkat ini, untuk mengatasi 

kecemasan sangat dibutuhkan bantuan orang lain. 

(4) Panik, merupakan suatu keadaan kecemasan yang timbul secara 

mendadak dan sukat diantisipasi. Gejalanya yaitu individu tidak dapat 

bertindak secara rasional, tidak mampu berkomunikasi, pikiran sangat 

kacau, aktivitas motorik meningkat, kehilangan kontrol diri sehingga 

dapat membahayakan diri dan orang lain.pada tingkat ini dapat 

menyebabkan kerusakan emosi, merusak hubungan psikososial, bahkan 

dapat mengarahkan tingkah laku bunuh diri. 

 
Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah dijelaskan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kecemasan dapat dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu 

kecemasan ringan, sedang, berat, dan panik. Orang yang mengalami kecemasan 

ringan pada umumnya mengalami peningkatan kewaspadaan dalam segala hal dan 

meningkatkan motivasi. Sedangkan orang yang mengalami kecemasan sedang 

pada umumnya sudah menunjukkan gejala yang nampak, biasanya penerimaan 

terhadap rangsangnya menurun. Pada kecemasan berat, seseorang sudah mulai 

berpikir tidak rasional dan perilakunya mulai terganggu. Selanjutnya yaitu panik, 

apabila seseorang sudah mengalami panik biasanya tidak dapat bertindak rasional, 

tidak mampu berkomunikasi, pikiran kacau dan kehilangan kontrol. 
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Kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional bisa masuk ke dalam 

jenis kecemasan ringan, sedang, berat atau panik. Hal ini tergantung kondisi 

masing-masing siswa serta penyikapannya terhadap kecemasan yang dialami. 

Kecemasan menghadapi ujian nasional bisa menjadi kecemasan ringan jika 

disikapi dengan tepat oleh siswa, atau siswa tersebut memiliki ketahanan pribadi 

yang baik. Sebaliknya, kecemasan tersebut juga bisa menjadi kecemasan berat 

jika siswa mempersepsi demikian. Berdasarkan pendapat-pendapat yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka gejala-gejala kecemasan yang dialami siswa 

dalam menghadapi ujian dapat diuraikan sebagai berikut: 

(1) Gejala fisik (fisiologis), meliputi tangan atau anggota tubuh gemetar, dingin 

pada anggota tubuh, sakit kepala atau pusing, perut terasa sakit atau mual, 

panas dingin, sering buang air kecil, wajah terasa memerah, diare, susah tidur, 

banyak berkeringat, mulut atau kerongkongan terasa kering, telapak tangan 

berkeringat, sulit bernafas, jantung berdetak keras. 

(2) Gejala perilaku (behavioral), meliputi gelisah, ketegangan fisik, gugup, bicara 

cepat, sulit berbicara, kurang koordinasi, perilaku terguncang. 

(3) Gejala pemikiran (kognitif), meliputi khawatir tentang sesuatu, perasaan 

terganggu akan ketakutan terhadap apa yang terjadi di masa depan, 

memikirkan bahaya secara berlebihan, menganggap diri tidak mampu 

mengatasi masalah,khawatir dan berpikir tentang hal-hal yang buruk, tidak 

dapat berkonsentrasi, berpikir bahwa semuanya terasa sangat membingungkan 

tanpa bisa diatasi. 
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(4) Gejala suasana hati atau perasaan (afeksi), meliputi suasana hati yang tidak 

menyenangkan, kurang percaya diri terhadap kemampuan yang dimiliki. 

(5) Gejala sosial, dapat berupa cenderung menghindar pada saat terlibat 

pembicaraan tentang ujian nasional, menarik diri dari hubungan interpersonal, 

lari dari masalah, dan menghindari situasi. 

 
2.3.4  Faktor Penyebab Kecemasan 

Kecemasan merupakan proses psikologis yang tidak terjadi begitu saja. 

Terjadinya kecemasan dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya faktor kognitif, 

perilaku, afektif, dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut bisa saling berkaitan dalam 

menimbulkan kecemasan, bisa pula salah satu atau beberapa saja yang dominan. 

Hal ini tergantung keadaan fisik dan psikologis individu yang mengalami 

kecemasan. Nevid (2005:180-185) mengungkapkan bahwa kecemasan 

dipengaruhi oleh beberapa faktor di antaranya adalah “faktor kognitif, faktor 

biologis, dan faktor kausal”. Adapun penjelasan dari masing-masing faktor 

tersebut adalah sebagai berikut: 

2.3.4.1  Faktor Kognitif 

Fokus dari perspektif kognitif adalah pada peran dari cara pikir yang 

terdistorsi dan disfungsional yang mungkin memegang peran pada 

pengembangan gangguan-gangguan kecemasan. Berikut adalah gaya 

berpikir yang dikaitkan dengan gangguan kecemasan: 

(1) Prediksi berlebihan terhadap rasa takut, orang dengan gangguan 

kecemasan seringkali memprediksi secara berlebihan tentang seberapa 
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besar ketakutan atau kecemasan yang akan mereka alami dalam situasi-

situasi pembangkit kecemasan. 

(2) Keyakinan self-defeating atau irasional, pikiran-pikiran self-defeating 

dapat meningkatkan dan mengekalkan gangguan kecemasan dan fobia. 

(3) Sensitivitas yang berlebihan terhadap ancaman, suatu sensitivitas 

berlebih terhadap sinyal ancaman adalah ciri utaman dari gangguan 

kecemasan. 

(4) Sensitivitas kecemasan, biasanya didefinisikan sebagai ketakutan 

terhadap kecemasan dan simtom-simton yang terkait dengan 

kecemasan. Orang dengan taraf sensitivitas tinggi terhadap kecemasan 

mempunyai ketakutan terhadap ketakutan itu sendiri. 

(5) Self-efficacy yang rendah, bila individu percaya jika dia tidak punya 

kemampuan untuk menanggulangi tantangan-tantangan yang penuh 

stres yang dihadapi dalam hidup, ia akan merasa makin cemas bila 

berhadapan dengan tantangan itu. 

2.3.4.2 Faktor Biologis 

(1) Faktor-faktor genetik, mempunyai peran penting dalam perkembangan 

gangguan-gangguan kecemasan, termasuk gangguan panik, gangguan 

kecemasan menyeluruh, gangguan obsesif-kompulsif, dan gangguan-

gangguan fobia. Peneliti telah mengkaitkan suatu gen dengan 

neurotisme, suatu trait kepribadian yang mugkin mendasari kemudahan 

untuk berkembangnya gangguan kecemasan. 
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(2) Neurotransmiter, sejumlah neurotransmiter berpengaruh terhadap reaksi 

kecemasan, termasuk Gamma Aminobutyric Acid (GABA). GABA 

adalah neurotransmiter yang inhibitori, yang berarti meredakan 

aktivitas berlebih dari sistem syaraf dan membantu untuk meredam 

respon-respon stres. Bila GABA tidak adekuat, neuron-neuron dapat 

berfungsi berlebihan, kemungkinan dapat menyebabkan kejang-kejang. 

(3) Aspek-aspek biokomia pada gangguan panik, kerusakan dalam sistem 

alarm respiratori otak menyebabkan individu mudah panik, cenderung 

untuk menunjukkan reaksi tubuh yang berlebihan terhadap sinyal-sinyal 

kekurangan udara (suffocation) yang barangkali terjadi karena ada 

sedikit perubahan pada taraf karbondioksida dalam darah. 

2.3.4.3 Faktor-faktor kausal (gangguan kecemasan merefleksikan saling 

keterkaitan antara berbagai macam penyebab. 

(1) Faktor-faktor biologis: predisposisi genetik, iregularitas dalam fungsi 

neurotransmiter, abnormalitas dalam jalur otak yang memberi sinyal 

bahaya atau yang menghambat tingkah laku repetitif. 

(2) Faktor-faktor sosial: pemaparan terhadap suatu peristiwa yang 

mengancam atau traumatis, mengamati respon takut pada orang lain, 

kurangnya dukungan sosial. 

(3) Faktor-faktor behavioral: kurangnya kesempatan untuk pemenuhan 

(extinction) karena penghindaran terhadap objek atau situasi yang 

ditakuti. 
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(4) Faktor-faktor kognitif dan emosional: konflik psikologis yang tidak 

terselesaikan dan adanya faktor-faktor kognitif. 

 
Sedangkan Davidoff (1981:24) menyatakan bahwa faktor penyebab 

kecemasan adalah “frustrasi, pengalaman yang tidak menyenangkan, penilaian 

yang kurang baik terhadap dirinya sendiri, harga diri yang rendah, kurang percaya 

pada diri dan lingkungan”. Pendapat lain dikemukakan oleh Maher dalam 

bukunya “Principles of Psychotherapy: an Experimental Approach” (1996) 

seperti yang dikutip oleh Sobur (2009:346) yang menguraikan tiga komponen dari 

reaksi kecemasan yang kuat yaitu: 

(1) Emosional: ketakutan yang amat sangat dan secara sadar. 
(2) Kognitif: ketakutan yang meluas dan sering berpengaruh terhadap 

kemampuan berpikir jernih, memecahkan masalah, dan mengatasi 
tuntutan lingkungan. 

(3) Psikologis: tanggapan tubuh terhadap rasa takut berupa pengerasan 
diri untuk bertindak, baik tindakan itu dikehendaki atau tidak.  

 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor penyebab kecemasan yaitu sebagai berikut: 

(1) Faktor biologis, misalnya adanya gen yang memungkinkan individu memiliki 

kepribadian yang mendasari kemudahan berkembangnya kecemasan, serta 

aspek biokomia pada gangguan panik yang menyebabkan individu mudah 

panik. 

(2) Faktor sosial-lingkungan, misalnya lingkungan tempat tinggal yang 

mempengaruhi cara berpikir, adanya pengalaman tidak menyenangkan atau 

traumatis, mengamati respon takut atau cemas pada orang lain, kurangnya 



42 

 

dukungan sosial dan sebagainya. Kecemasan dapat muncul bila individu 

merasa tidak aman terhadap lingkungan. 

(3) Faktor kognitif, berhubungan dengan cara berpikir individu. Pemicunya antara 

lain prediksi yang berlebihan terhadap ketakutan, adanya keyakinan yang 

irasional, sensitivitas yang berlebihan terhadap ancaman atau kecemasan, self 

efficacy yang rendah, dan kurang percaya diri. 

(4) Faktor emosional, misalnya adanya emosi yang ditekan, sebagai contoh rasa 

marah, frustrasi, dan sebagainya. 

 
Kecemasan merupakan kondisi psikologis dengan sebab yang beragam. 

Faktor-faktor tersebut berkaitan satu sama lain sehingga dapat menimbulkan 

kondisi tertentu pada diri individu. Demikian pula kecemasan menghadapi ujian 

yang dialami siswa. Kecemasan tersebut tidak timbul begitu saja, melainkan telah 

melalui suatu proses sehingga akhirnya muncul menjadi masalah yang perlu 

mendapatkan perhatian. Faktor penyebab kecemasan dalam menghadapi ujian 

antara siswa satu dengan lainnya tidak sama. Hal ini bergantung pada pengalaman 

dan kondisi yang dialami masing-masing siswa. 

Konselor sebagai pihak yang beperan dalam pelayanan bimbingan dan 

konseling diharapkan dapat memahami faktor-faktor penyebab kecemasan dalam 

menghadapi ujian yang dialami oleh siswa. Pemahaman antara siswa satu dengan 

lainnya tidak bisa disamaratakan. Setiap siswa membutuhkan penanganan yang 

berbeda sesuai dengan karakteristik masalahnya. Mengingat kecemasan dapat 

berdampak negatif jika tidak disikapi dengan tepat, maka konselor perlu 

melakukan upaya maksimal untuk membantu siswa. Kecemasan siswa dalam 
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menghadapi ujian perlu dikendalikan agar tidak berlebihan dan justru akan 

merugikan siswa sendiri. 

 
2.3.5 Proses Terjadinya Kecemasan 

Sundari (2005:51) menyatakan bahwa “kecemasan terjadi karena individu 

tidak mampu mengadakan penyesuaian terhadap diri sendiri dan lingkungan pada 

umumnya”. Kecemasan timbul karena manifestasi perpaduan bermacam-macam 

faktor penyebab dan proses emosi, misalnya individu sedang mengalami frustrasi 

atau konflik. Kecemasan seringkali didahului oleh rasa kekhawatiran atau 

ketakutan yang berasal dari pikiran atau harapan yang terepresi serta hilangnya 

kepercayaan diri dalam mengatasi suatu masalah. Kecemasan berlangsung dalam 

intensitas dan waktu tertentu. Individu mengalami cemas karena adanya reaksi 

terhadap suatu masalah yang sulit dipecahkan. Selanjutnya tekanan dalam 

masalah tersebut membuat individu menjadi frustrasi karena menyangka akan 

terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan dan tidak mampu menyelesaikan 

masalah dengan baik. Hal ini dapat menimbulkan ketakutan atau kecemasan 

terhadap dirinya sendiri sehingga dapat mempengaruhi kepribadiannya. 

Siswa yang memiliki masalah kecemasan dalam menghadapi ujian 

nasional dapat dikatakan mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan 

diri dan lingkungannya. Setiap siswa tentu saja memiliki penyebab kecemasan 

yang berbeda. Hal ini tergantung pada situasi yang dialami masing-masing siswa. 

Kecemasan ini timbul karena manifestasi berbagai macam faktor penyebab dan 

proses emosi. Siswa mengalami kekhawatiran atau kecemasan terhadap situasi 
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yang dialami. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan diri dalam 

mengatasi masalah. 

Kecemasan merupakan reaksi terhadap suatu masalah yang sulit 

dipecahkan. Tekanan yang timbul dari masalah tersebut dapat membuat siswa 

frustrasi dan berpikir tentang sesuatu yang tidak menyenangkan yang akan terjadi. 

Intensitas dan lamanya kecemasan pada tiap siswa berlangsung dalam waktu yang 

tidak sama. Hal ini tergantung kondisi individu yang bersangkutan. Ada siswa 

yang sanggup mengatasi kecemasan yang dialami secara mandiri karena 

kecemasannya masih berada pada taraf ringan, atau karena siswa tersebut 

memiliki ketahanan pribadi dan kemampuan mengatasi masalah yang baik. 

Namun, ada pula siswa yang mengalami kecemasan berat bahkan panik dengan 

faktor penyebab dan gejalanya masing-masing, tergantung kondisi dan 

kepribadian siswa. 

 
2.3.6 Upaya untuk Mengatasi Kecemasan 

Masing-masing perspektif teoretis telah menciptakan berbagai pendekatan 

untuk menangani gangguan-gangguan kecemasan. Pendekatan-pendekatan 

psikologis mungkin berbeda satu sama lain dalam teknik dan tujuannya, tetapi 

masing-masing bertujuan sama yaitu membantu individu untuk menghadapi 

kecemasan yang dialami. Penanganan gangguan kecemasan menurut Nevid 

(2005:187-188) terbagi menjadi beberapa pendekatan, seperti “psikodinamika, 

humanistik, biologis, dan kognitif-behavioral”. Pendekatan-pendekatan tersebut 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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(1) Pendekatan-pendekatan psikodinamika 

Dari perspektif ini kecemasan disimbolkan sebagai konflik yang 

berasal dari dalam diri individu. Adanya simbolisasi ini membuat ego 

dibebaskan dari menghabiskan energi untuk melakukan represi, dengan 

demikian ego dapat memberi perhatian kepada tugas-tugas yang lebih kreatif 

dan member peningkatan. Individu didorong untuk mendapatkan wawasan 

mengenai konflik yang melandasi yang disimbolkan melalui simtom-simtom 

kecemasan. 

(2) Pendekatan-pendekatan humanistik 

Menurut perspektif humanistik, kecemasan individu berasal dari 

represi sosial diri individu yang sesungguhnya. Individu merasakan bahwa 

sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi tidak mampu untuk mengartikan apa 

itu karena bagian diri yang tidak diakui secara langsung diekspresikan dalam 

kesadaran. Terapis humanistik bertujuan membantu individu memahami dan 

mengekspresikan bakat dan perasaan mereka yang sesungguhnya. Individu 

menjadi bebas menemukan dan menerima diri sendiri, dan tidak bereaksi 

dengan kecemasan bila perasaan mereka yang sesungguhnya dan kebutuhan 

mereka munculke permukaan. 

(3) Pendekatan-pendekatan biologis 

Terapi ini menggunakan berbagai obat-obatan untuk mengatasi 

gangguan kecemasan. Obat anti depresi mempunyai efek anti kecemasan dan 

anti panik. Obat ini bekerja membantu melawan kecemasan dengan 
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menormalkan aktivitas neurotransmiter di otak (mengendalikan simtom-

simtom kecemasan). 

(4) Pendekatan-pendekatan kognitif-behavioral 

Inti dari pendekatan ini adalah usaha untuk membantu individu 

menjadi lebih efektif dalam menghadapi objek-objek atau situasi yang 

menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Tujuan terapi ini adalah 

mengembangkan cara berpikir yang lebih adaptif. 

Kecemasan merupakan salah satu bentuk emosi yang tidak menyenangkan. 

Pada umumnya, individu termotivasi untuk melakukan tindakan guna mengatasi 

keadaan yang tidak menyenangkan itu. Selama hidupnya individu 

mengembangkan berbagai macam cara untuk mengatasi situasi yang 

menimbulkan kecemasan dan perasaan cemas itu sendiri. Dalam Atkinson 

(1983:214-215) dijelasakan tentang dua cara utama untuk menanggulangi 

kecemasan yaitu sebagai berikut: 

(1) Menitikberatkan pada masalahnya, individu menilai situasi yang 
menimbulkan kecemasan dan kemudian melakukan sesuatu untuk 
mengubah tau menghindarinya. 

(2) Menitikberatkan pada emosinya, individu berusaha mereduksi 
perasaan cemas melalui berbagai macam cara dan tidak secara 
langsung menghadapi masalah yang menimbulkan kecemasan itu. 

 
Setiap orang akan menghadapi situasi yang menekan dengan caranya 

sendiri. Dalam proses tersebut, individu seringkali menggunakan penggabungan 

cara yang menitikberatkan emosi dengan cara yang menitikberatkan masalah. 

Dalam banyak hal, pemecahan masalah merupakan cara yang lebih baik. Tetapi 

tidak semua masalah dapat dipecahkan dengan mudah. Dalam situasi ini, individu 
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perlu mempertahankan dirinya terhadap kecemasan bila dia ingin menanggulangi 

masalah tersebut. 

Sedangkan menurut Wiramihardja (2005:172) upaya untuk mengatasi 

kecemasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

(1) Melatih (coaching), adalah memberi petunjuk yang berulang-
ulang mengenai apa yang harus dilakukan individu ketika 
menghadapi masalah-masalah yang tidak mampu ia tanggulangi. 

(2) Bimbingan (guidance), adalah memberi petunjuk serta 
mendampingin klien dalam memecahkan masalahnya. 

(3) Konseling, adalah usaha bantuan yang titik beratnya adalah 
“menemani” klien sampai timbulnya pemahaman emosional 
(emotional insight) dalam diri individu atas permasalahnya dan 
kemampuannya untuk memecahkan masalahnya sendiri. 

(4) Pemberian nasehat, adalah memberitahukan mengenai keadaan 
atau cara yang dapat ditempuh mengenai masalah yang dialami 
klien. 

(5) Perlakuan (treatment), adalah setiap tindakan yang diberikan 
seorang ahli kepada individu dengan maksud untuk menolong 
individu agar terlepas dari keadaan terganggu atau terlilit 
masalah. 

(6) Pengubahan perilaku (behavior modification), adalah setiap 
tindakan yang diarahkan pada perilaku yang salah dari individu 
sehingga ia dapat berfungsi optimal. 
 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat diketahui bahwa konseling 

dapat menjadi salah satu cara membantu individu dalam mengatasi kecemasan. 

Individu membutuhkan konseling di saat ia merasa tidak dapat mengatasi 

masalahnya seorang diri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dalam bukunya 

yang berjudul “Counseling for Anxiety Problems”, Sanders (2003:13-14) 

menyatakan bahwa “…many clients come directly to us for help with anxiety 

problems. Others come for help because of difficult life events, which they see as 

their main problems. They may describe themselves as stressed, burned out or 

unable to cope…”. Dengan kata lain, banyak klien segera datang pada konselor 
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untuk bantuan masalah kecemasan. Beberapa yang lain datang karena mengalami 

kejadian yang sulit dalam hidup, ketika mereka bertemu dengan masalah. Mereka 

mengatakan bahwa diri mereka stres, tertekan dan tidak bisa mengatasinya. 

Konseling merupakan interaksi yang bersifat terapeutik dimana di 

dalamnya berlangsung proses yang bertujuan membantu individu mengatasi 

masalahnya. Oleh karena itu, konseling memiliki tahap-tahap tertentu yang 

masing-masing saling berhubungan satu sama lain sehingga menjadi proses 

konseling yang efektif dan efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam 

proses konseling untuk membantu klien yang mengalami masalah kecemasan 

menurut Sanders (2003:50-51) antara lain “empathy, taking the client's problems 

seriously while exploring alternatives, and maintaining respect for the client”. 

Jadi konselor harus memiliki empati terhadap permasalahan klien, melihat 

masalah klien dengan serius dengan benar-benar mengeksplorasi alternatif 

pemecahan masalah, serta memelihara rasa hormat terhadap klien. 

Sehubungan dengan masalah kecemasan siswa dalam menghadapi ujian 

nasional, konselor sekolah juga diharapkan dapat menunjukkan sikap-sikap 

tersebut dalam proses konseling yang dilakukan. Konselor harus berempati 

terhadap siswa, benar-benar memahami masalah siswa dan berusaha mencari 

pemecahan masalah bersama siswa, serta menghormati dan menerima siswa 

(klien) apa adanya. Pemahaman faktor-faktor penyebab kecemasan siswa juga 

perlu dilakukan agar penanganan masalah dapat dilakukan dengan efektif dan 

efisien. Tidak semua siswa dapat memandang kecemasan sebagai masalah yang 

biasa, oleh karena itu konselor harus benar-benar memahami situasi yang dialami 
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siswa. Setiap siswa dapat memiliki kadar kecemasan yang berbeda sehingga 

penanganannya pun tidak bisa disamaratakan. 

 
2.4  Ujian Nasional 

2.4.1  Pengertian Ujian Nasional 

Ujian baik yang berbentuk ulangan harian, ujian akhir semester, maupun 

ujian nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi dalam bidang pendidikan. 

Evaluasi diartikan sebagai “suatu tindakan berdasarkan petimbangan-

pertimbangan yang arif dan bijaksana untuk menentukan nilai sesuatu, baik secara 

kuantitatif maupun secara kualitatif” Djamarah (2005:246). Bila penilaian 

(evaluasi) digunakan dalam dunia pendidikan, maka penilaian pendidikan berarti 

suatu tindakan untuk mementukan segala sesuatu dalam dunia pendidikan. 

Sebagai alat penilaian hasil pencapaian tujuan dalam pengajaran, evaluasi harus 

dilakukan terus-menerus. Evaluasi tidak hanya sekadar menentukan angka 

keberhasilan belajar, tetapi yang lebih penting adalah sebagai dasar untuk umpan 

balik (feed back) dari proses interaksi edukatif yang dilaksanakan. Sedangkan 

Sudijono (1996:2) mengartikan evaluasi sebagai berikut: 

(1) Proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan, 
dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan; 

(2) Usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (feed 
back) bagi penyempurnaan pendidikan. 

 

Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah 

suatu tindakan menentukan nilai atau segala sesuatu dalam dunia pendidikan 

berdasarkan pertimbangan, waktu dan mekanisme tetentu dengan maksud untuk 

memperoleh informasi dan menentukan kemajuan pendidikan sesuai dengan 
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tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Ujian sendiri diartikan sebagai “alat ukur 

yang banyak digunakan untuk menentukan taraf keberhasilan sebuah proses 

belajar mengajar (the teaching learning process) atau untuk menentukan taraf 

keberhasilan sebuah program pembelajaran atau penyampaian materi dan 

kenaikan kelas” (Syah 2006:196). Dalam rangka mengetahui hasil belajar siswa, 

setiap sekolah mengadakan ujian pada akhir proses belajar atau akhir semester 

ganjil dan genap. Dengan adanya ujian tersebut, maka sekolah dapat mengetahui 

kemampuan siswa selama mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu 

tertentu. Hasil ujian tersebut digunakan sebagai tolak ukur tingkat keberhasilan 

atau kualitas pendidikan di suatu wilayah.  

Di Indonesia, dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan disusunlah 

standar nasional pendidikan sebagai perubahan mendasar dalam bidang 

pendidikan. Standar Nasional Pendidikan meliputi “standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar 

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar 

penilaian pendidikan” (Mulyasa 2009:21). Standar penilaian pendidikan adalah 

standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan 

instrumen hasil belajar peserta didik. 

Garis besar tentang standar penilaian pendidikan ini dijabarkan oleh 

Mulyasa (2009:43 – 44) antara lain sebagai berikut: 

(1) Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri 

atas: (a) penilaian hasil belajar oleh pendidik, (b) penilaian hasil belajar 

oleh satuan pendidikan, dan (c) penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. 
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(2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk penilaian 

harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester dan penilaian 

kenaikan kelas. 

(3) Penilaian oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar 

kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Penilaian hasil belajar 

tingkat sekolah atau satuan pendidikan identik dengan Ujian Berbasis 

Sekolah (UBS) yang dilakukan setiap akhir jenjang sekolah untuk 

mendapatkan gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai 

ketuntasan belajar peserta didik dalam satuan waktu tertentu dan 

keberhasilan sekolah secara keseluruhan. 

(4) Penilaian hasil belajar tingkat nasional dilakukan oleh Pemerintah untuk 

menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata 

pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional (UN). 

(5) Ujian nasional dilakukan secara objektif, berkeadilan dan akuntabel, serta 

diadakan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya dua kali 

dalam satu tahun pelajaran. 

 
Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ujian nasional adalah suatu tindakan pengukuran hasil belajar siswa yang 

dilakukan oleh Pemerintah dengan maksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan 

atau kualitas suatu proses belajar mengajar dan menilai pencapaian kompetensi 

lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kurun waktu yang 
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telah ditetapkan. Ujian nasional merupakan kebijakan Pemerintah dalam bidang 

pendidikan untuk menentukan standar mutu pendidikan. 

 
2.4.2  Tujuan Ujian Nasional 

Evaluasi adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Kegiatan 

evaluasi dilakukan dengan tujuan memperoleh kepastian mengenai keberhasilan 

belajar anak didik dan memberikan mesukan kepada guru mengenai proses 

pembelajaran yang dilakukan. Djamarah (2005:247) mengungkapkan bahwa 

tujuan evaluasi adalah sebagai berikut: 

(1) Memperbaiki cara belajar mengajar, mengadakan perbaikan dan 
pengayaan bagi anak didik pada situasi belajar mengajar yang 
lebih tepat sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimilikinya. 

(2) Memperbaiki atau mendalami dan memperluas pelajaran. 
(3) Memberitahukan atau melaporkan kepada para orang tua/wali 

anak didik mengenai penentuan kenaikan kelas dan penentuan 
kelulusan anak didik. 
 

Pendapat lain dikemukakan oleh Sudijono (1996:17) yang menyatakan 

bahwa tujuan kegiatan evaluasi dalam pendidikan adalah: 

(1) Untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh 
program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak mungkin 
timbul rangsangan pada diri peserta didik untuk memperbaiki  dan 
meningkatkan prestasinya masing-masing. 

(2) Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab 
keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti 
program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan 
keluar atau cara perbaikannya.  

 

Sedangkan Mulyasa (2009:203-205) menjabarkan tujuan ujian nasional 

adalah “untuk menentukan standar mutu pendidikan, menegakkan akuntabilitas 

pengelola dan penyelenggara pendidikan terhadap pihak-pihak yang 
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berkepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta quality control terhadap 

sistem pendidikan”. Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tujuan ujian nasional adalah untuk menentukan dan menilai 

kompetensi lulusan pada suatu jenjang pendidikan, mengetahui standar mutu atau 

kualitas pendidikan dalam jenjang dan waktu tertentu, serta memberitahukan atau 

melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik tentang penentuan kelulusan dan 

pencapaian peserta didik. 

Hampir seluruh tenaga kependidikan sepakat akan perlunya ujian nasional 

untuk mengetahui keefektifan berbagai upaya yang dilakukan dalam proses 

pendidikan, apakah telah membuahkan hasil yang memuaskan atau belum. 

Namun, karena Pemerintah menetapkan nilai UN minimal yang harus dicapai 

peserta didik dalam kelulusan, telah menimbulkan beberapa masalah teknis yang 

dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Dalam Mulyasa (2009:204) disebutkan 

masalah-masalah tersebut antara lain “bidang kajian yang di-UN-kan dianggap 

lebih penting dari mata pelajaran lain karena sifatnya nasional, sehingga sebagain 

besar upaya sekolah hanya ditujukan untuk mengantarkan keberhasilan peserta 

didik dalam UN”. Permasalahan yang lain dikemukakan oleh Daud dalam 

artikelnya yang berjudul “Ujian Nasional: Polemik yang Terus Berulang” 

(http://catatan pemikiran seorang guru.htm/2010/05/04) dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

Kebijakan seputar ujian nasional telah menimbulkan polemik 
tersendiri di kalangan masyarakat. Polemik ini misalnya yang 
berkaitan dengan penentuan standar kelulusan yang dinilai terlalu 
tinggi, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah yang memiliki 
keragaman kualitas dan fasilitas. Ujian nasional juga membuat para 
guru, administrator sekolah, siswa, dan orangtua merasa tertekan dan 



54 

 

dipenuhi rasa cemas dan khawatir jika nanti anak-anak mereka tidak 
lulus ujian nasional. Kekhawatiran tersebut bahkan telah memicu 
munculnya masalah baru, seperti siswa yang terlalu stress menjelang 
ujian nasional, bunuh diri, atau guru serta kepala sekolah yang 
melakukan tindak kecurangan demi meluluskan siswa sekolahnya.  

 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan ujian 

nasional, timbul berbagai polemik dan masalah baik dalam penentuan batas 

kelulusan, fasilitas sekolah yang berbeda dan tidak merata satu sama lain, atau 

situasi psikologis yang dihadapi siswa menjelang ujian nasional. Meskipun 

menimbulkan berbagai polemik, bukan berarti ujian nasional dipandang tidak 

perlu dilaksanakan. Ujian nasional cukup baik digunakan sebagai indikator 

keberhasilan sistem pendidikan dan kompetensi lulusan, hanya saja perlu adanya 

evaluasi terus-menerus dalam pelaksanaannya. Khususnya dalam hal penyikapan 

situasi psikologis yang dihadapi siswa menjelang ujian nasional. Tidak sedikit 

siswa yang mengeluhkan masalah kecemasan, tidak percaya diri, kurangnya 

konsentrasi belajar, sakit, dan berbagai keluhan lainnya. Masalah ini tidak bisa 

lagi dipandang sepele karena dapat berakibat kurang baik pada siswa. Kecemasan 

yang berlebihan dan tidak disikapi dengan tepat justru akan berbalik merugikan 

siswa. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk mengatasi hal 

ini, khususnya konselor sekolah sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan 

konseling. Konselor merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan 

dengan siswa, sehingga konselor diharapkan bisa menunjukkan peran yang 

optimal dalam hal membantu siswa mengatasi kecemasan menjelang ujian 

nasional. 
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2.5 Hubungan antara Persepsi Siswa tentang Peran Konselor 

Sekolah dengan Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi 

Ujian Nasional 

Secara umum persepsi diartikan sebagai cara seseorang memandang atau 

mengartikan sesuatu. Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan 

tentang pengalaman terhadap sesuatu benda atau suatu kejadian yang dialami. 

Persepsi menurut Walgito (2003:46) adalah “suatu proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang 

integrated dalam diri individu”. Sebagai aktivitas yang integrated, maka seluruh 

pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam 

persepsi itu. Persepsi juga dapat diartikan sebagai “proses menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan kesan yang diperoleh melalui alat inderawi kita” 

(Sugiyo 2005:34). Persepsi dapat menjadi mediasi antara individu dengan 

lingkungan.  

Berdasarkan pengertian persepsi yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka peneliti berusaha merumuskan pengertian persepsi siswa tentang peran 

konselor dalam menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian 

nasional. Pengertian persepsi siswa tentang peran konselor dalam menurunkan 

tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional adalah proses 

penginterpretasian siswa terhadap peran atau kinerja konselor dalam hal 

membantu siswa menurunkan tingkat kecemasan dalam menghadapi ujian 

nasional. Penginterpretasian tersebut melibatkan pengalaman siswa yang 
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berkaitan dengan peran konselor yang akhirnya akan disimpulkan dan ditafsirkan 

oleh siswa. Penginterpretasian ini akan membentuk konsep tentang peran konselor 

terutama dalam hal menurunkan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian 

nasional. 

Objek dalam penelitian ini adalah peran konselor sekolah dalam 

menurunkan tingkat kecemasan dalam menghadapi ujian nasional. Objek tersebut 

akan menimbulkan rangsang atau stimulus terhadap alat indera. Alat indera akan 

menangkap kinerja konselor sekolah untuk kemudian dimaknai dan dinilai oleh 

siswa sehingga menimbulkan persepsi tentang peran konselor dalam menurunkan 

tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional. Siswa dapat 

mempersepsi konselor melalui hal-hal yang tampak dari konselor, seperti sikap, 

tingkah laku, pengetahuan, dan kemampuan serta kepribadian yang tercermin 

dalam kinerja konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. 

Dengan kata lain, siswa akan mempersepsi konselor berdasarkan pengalaman dan 

pengetahuan siswa mengenai konselor, khususnya yang berkaitan dengan peran 

konselor dalam menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian 

nasional. 

Reaksi, respon atau tindakan seseorang dapat dipengaruhi oleh persepsinya 

terhadap objek atau kejadian yang dialami. Pemaknaan terhadap stimulus yang 

sama belum tentu menghasilkan interpretasi yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh 

pengalaman, kebutuhan, nilai dan harapan yang ada dalam diri individu. Jika 

dihubungkan dengan penelitian ini, maka yang menjadi objek persepsi adalah 

peran konselor dalam menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi 



57 

 

ujian nasional. Siswa dapat mempersepsi konselor melalui hal-hal yang nampak 

dari konselor seperti sikap, tingkah laku, pengetahuan, kompetensi, atau 

kepribadian konselor yang tercermin dalam kinerja konselor dalam melaksanakan 

layanan bimbingan dan konseling. Selain itu, siswa juga akan mempersepsi 

konselor berdasarkan pengalaman yang dimiliki siswa, kebutuhan, nilai dan 

harapan yang ada pada masing-masing siswa. 

Persepsi siswa terhadap konselor tersebut bisa berbeda satu sama lain, hal 

ini dapat dipengaruhi oleh penampilan atau kinerja konselor itu sendiri serta 

pengetahuan dan pemahaman siswa tentang peran konselor dalam menurunkan 

tingkat kecemasan dalam menghadapi ujian nasional. Sebagai contoh, ada siswa 

yang berpendapat bahwa konselor berperan cukup baik dalam menurunkan tingkat 

kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional, ada pula yang berpendapat 

sebaliknya. Hal ini dapat mempengaruhi respon atau sikap yang ditunjukkan siswa 

terhadap konselor. Misalnya, siswa yang memiliki persepsi baik menjadi rajin 

datang untuk konseling karena menurut siswa konselor dapat membantunya 

mengatasi masalah. Sebaliknya, siswa yang memiliki persepsi kurang baik 

menjadi malas melakukan konseling meskipun sebenarnya mereka mengalami 

masalah. 

Kejadian tersebut merupakan hal yang lazim terjadi. Tak dapat dipungkiri, 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih tedapat beberapa kelemahan 

dalam pelaksanan pelayanan bimbingan dan konseling oleh konselor. Ada 

konselor yang kurang bisa memahami cara melakukan konseling yang 

profesional. Ada pula konselor yang belum menunjukkan peranan seorang 
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konselor yang sebenarnya sehingga hal ini dapat menimbulkan persepsi negatif 

dari siswa. Hal inilah yang perlu menjadi bahan evaluasi oleh konselor pada 

khususnya dan pihak sekolah pada umumnya. Jika data di lapangan menunjukkan 

bahwa siswa yang mengalami masalah cukup banyak sedangkan yang melakukan 

konseling hanya beberapa saja, tentu ada hal yang perlu mendapatkan perhatian 

dalam hal ini.  

Fenomena semacam itu juga dapat dijumpai di SMP N 22 Semarang, 

khususnya yang berhubungan dengan masalah kecemasan siswa dalam 

menghadapi ujian nasional. Berdasarkan wawancara terhadap konselor di sekolah 

tersebut, khususnya yang mengampu kelas IX, keluhan mengenai kecemasan 

dalam menghadapi ujian mayoritas datang dari kelas IX. Para siswa merasa cemas 

jika tidak lulus ujian, mendapatkan nilai jelek, tidak bisa mengerjakan soal, dan 

sebagainya. Bahkan, aktivitas sehari-hari mereka cukup terganggu karena sangat 

cemas memikirkan ujian nasional. Meskipun mereka telah belajar dengan baik, 

mengikuti berbagai macam les dan bimbingan belajar, perasaan cemas tersebut 

masih terus mengganggu. 

Menurut konselor, keluhan cemas menghadapi ujian nasional tersebut 

muncul baik pada saat konselor mengajar jam BK di kelas maupun dalam 

konseling individu di ruang BK. Menjelang pelaksanaan ujian nasional, keluhan 

tersebut pada umumnya cenderung bertambah. Dari mayoritas siswa yang 

mengeluhkan kecemasan dalam menghadapi ujian nasional, kurang lebih ada 29 

siswa yang melakukan konseling individu. Dari 29 siswa tersebut, hanya ada 

beberapa saja yang rutin melakukan konseling individu, selebihnya adalah 
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“keluhan sekilas” saja dan tidak  dilanjutkan dengan konseling. Konselor sendiri 

menyatakan bahwa siswa yang mengeluhkan kecemasan menghadapi ujian 

terbilang cukup banyak, tapi hanya sebagian kecil saja yang rutin melakukan 

konseling. Mengapa bisa demikian? Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan 

perhatian dalam hal ini, khususnya berkaitan dengan latar belakang siswa 

melakukan konseling serta mengapa masih ada siswa yang tidak melakukan 

konseling padahal mereka memiliki masalah, terutama yang berkaitan dengan 

kecemasan dalam menghadapi ujian nasional. 

Berdasarkan keterangan yang dihimpun oleh peneliti, diperoleh pendapat 

yang berbeda dari para siswa mengenai alasan mereka melakukan konseling. Ada 

hal-hal yang perlu dicermati berkaitan dengan perbedaan pendapat ini, apakah hal 

ini dikarenakan masalah kecemasan mereka sudah teratasi, atau dipengaruhi oleh 

hal lain misalnya persepsi siswa tentang peran konselor khususnya dalam 

menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian. Hal inilah yang 

akan didalami dalam penelitian ini. Menurut konselor, upaya-upaya tertentu 

memang telah dilakukan untuk mengatasi kecemasan siswa dalam menghadapi 

ujian. Sejauh mana upaya-upaya tersebut membawa dampak positif bagi siswa 

dan mempengaruhi intensitas serta motivasi siswa untuk melakukan konseling 

adalah hal yang perlu didalami lebih lanjut. Sehubungan dengan hal ini, maka 

penelitian ini akan difokuskan untuk mencari data dan keterangan mengenai peran 

konselor dalam menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian 

nasional, persepsi siswa tentang peran konselor tersebut, serta pengaruh persepsi 

siswa terhadap motivasi dan intensitas siswa dalam melakukan konseling 



60 

 

individu. Hal ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi baik bagi konselor 

serta pihak terkait guna mewujudkan pelayanan bimbingan dan konseling yang 

lebih baik, efektif dan efisien. 

 
2.6  Hipotesis 

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah “terdapat hubungan antara 

persepsi siswa tentang peran konselor sekolah dengan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi Ujian Nasional pada siswa kelas IX SMP N 22 Semarang tahun 

ajaran 2009/2010”. Hubungan antar variabel tersebut adalah hubungan korelasi 

negatif atau menunjukkan arah yang berlawanan. Apabila persepsi siswa tentang 

peran konselor sekolah baik, diharapkan kecemasan siswa dalam menghadapi 

ujian nasional akan menurun. Sebaliknya, apabila persepsi siswa kurang baik, 

maka kecemasan dalam menghadapi ujian nasional cenderung tinggi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian merupakan suatu langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ilmiah untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran 

suatu pengetahuan. Metode penelitian yang digunakan harus disesuaikan dengan 

objek penelitian dan tujuan yang akan dicapai, sehingga penelitian dapat terarah 

dan berjalan dengan baik dan sistematis. Pada bab ini akan disajikan uraian 

tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, variabel penelitian, 

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

reliabilitas instrument, serta teknik analisis data. 

 
3.1  Jenis Penelitian 

Penelitian adalah suatu proses yang merupakan rangkaian langkah-langkah 

yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan 

masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu (Suryabrata 

2006:76). Isaac dan Michel dalam Azwar (2005:6) mengelompokkan jenis-jenis 

penelitian berdasarkan kategori fungsionalnya menjadi “penelitian deskriptif, 

penelitian perkembangan, studi kasus atau penelitian lapangan, penelitian 

korelasional, penelitian kausal-komparatif, penelitian eksperimen murni, dan 

penelitian semi eksperimental”. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah penelitian deskriptif korelasional. Menurut Whitney dalam Nazir 

(2005:63-64) penelitian deskriptif adalah “pencarian fakta dengan interpretasi 



62 

 

yang tepat”. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam situasi-situasi tertentu, termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu 

fenomena. 

Tujuan penelitian deskriptif menurut Azwar (2005:7) adalah 

“menggambarkan secara sistematik dan akurat fakta dan karakteristik mengenai 

populasi atau mengenai bidang tertentu”. Sedangkan Suryabrata (2006:75) 

mengemukakan bahwa “tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat 

pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-

sifat populasi atau daerah tertentu. Berdasarkan pengertian dan tujuan penelitian 

deskriptif yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis, akurat dan objektif mengenai variabel yang 

menjadi fokus penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

korelasional, sehingga tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara 

persepsi siswa tentang peran konselor sekolah dengan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional. 

 
3.2 Variabel Penelitian 

3.2.1 Identifikasi Variabel 

Variabel merupakan salah satu komponen yang penting dalam penelitian. 

Sugiono (2006:61) mendefinisikan variabel sebagai “suatu atribut atau sifat atau 

nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. 

Sedangkan Arikunto (2006:118) menyebutkan bahwa “variabel adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Berdasarkan 

pengertian tersebut, maka yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah 

persepsi siswa tentang peran konselor sekolah dan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional. 

 
3.2.2 Hubungan antar Variabel 

Variabel dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu variabel 

bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi 

variabel lain. Variabel terikat adalah variabel yang timbul sebagai akibat dari 

variabel lain (dipengaruhi oleh variabel bebas). Dalam penelitian ini ada dua 

variabel yang akan diteliti, yaitu variabel persepsi siswa tentang peran konselor 

dan variabel tingkat kecemasan dalam menghadapi ujian nasional. Persepsi siswa 

tentang peran konselor menjadi variabel bebas (X) dan tingkat  kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional menjadi variabel terikat (Y). 

Azwar (2005:63) mengemukakan bahwa “dalam penelitian korelasional 

hubungan yang terjadi antara variabel seringkali merupakan hubungan timbal-

balik”. Dalam penelitian ini hubungan antar variabel adalah hubungan/korelasi 

negatif. Artinya, hubungan dua variabel menunjukkan arah yang berbeda. Jika 

variabel X mengalami kenaikan, maka variabel Y akan mengalami penurunan, 

begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, semakin baik persepsi siswa tentang 

peran konselor sekolah, maka kecemasan menghadapi ujian nasional menurun. 

Sebaliknya, jika persepsi siswa tentang peran konselor sekolah kurang baik atau 
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buruk, maka kecemasan menghadapi ujian nasional akan meningkat. Dengan 

demikian, dapat dikatakan bahwa sifat hubungan variabel dalam penelitian ini 

adalah hubungan timbal-balik/korelasi negatif.  

 
3.2.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah “suatu definisi yang diberikan kepada suatu 

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikasikan 

kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

konstrak atau variabel tersebut” (Nazir 2005:126). Sedangkan Azwar (2005:74) 

mengartikan definisi operasional sebagai “suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik dari variabel tersebut yang 

diamati”. Berikut adalah definisi operasional yang dapat dikemukakan dalam 

penelitian ini: 

3.2.3.1 Persepsi Siswa tentang Peran Konselor Sekolah 

Persepsi siswa tentang peran konselor sekolah merupakan interpretasi 

siswa terhadap peran konselor, meliputi segala tingkah laku serta kepribadian 

yang ditampilkan oleh konselor dalam melaksanakan pelayanan BK sesuai dengan 

posisi dan tugas konselor tersebut. Penginterpretasian ini melibatkan pengalaman 

siswa yang berkaitan dengan peran konselor yang akan disimpulkan dan 

ditafsirkan oleh siswa. Interpretasi ini akan membentuk konsep pada diri siswa 

tentang peran konselor terutama dalam hal menurunkan kecemasan siswa dalam 

menghadapi ujian nasional. Persepsi siswa ini dipengaruhi oleh faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri siswa 

yang melakukan persepsi, berhubungan dengan penginderaan, pengetahuan dan 
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perasaan mengenai keadaan objek persepsi (konselor sekolah) dan disimpan 

dalam ingatan siswa. Faktor internal berkaitan dengan pengetahuan, pengalaman, 

kebutuhan, motivasi, dan harapan yang tersimpan dalam diri siswa terhadap peran 

konselor. 

Faktor yang berasal dari luar siswa atau faktor eksternal, berhubungan 

dengan apa yang ditampilkan konselor sekolah. Penampilan konselor dalam hal 

ini berhubungan dengan sikap, perilaku, serta kepribadian yang ditampilkan 

konselor. Selain penampilan konselor, faktor lain yang turut mempengaruhi 

adalah waktu, lingkungan, dan keadaan sosial di sekitar siswa. Penafsiran siswa 

dapat berbeda satu sama lain, hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal 

pada masing-masing siswa. Faktor-faktor inilah yang akan digunakan sebagai 

pengamatan untuk mengetahui persepsi siswa tentang peran konselor sekolah. 

 
3.2.3.2 Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Ujian Nasional 

Kecemasan dalam menghadapi ujian nasional adalah gangguan perasaan 

yang dialami siswa ditandai dengan adanya kekhawatiran yang mendalam, 

ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi ujian nasional. 

Kecemasan dapat menjadi reaksi siswa atas situasi yang dirasa kurang 

menyenangkan. Situasi ini dapat menimbulkan stres dan menimbulkan berbagai 

akibat yang merugikan siswa jika tidak disikapi dengan benar. Kecemasan yang 

dialami oleh siswa dapat diamati melalui gejala-gejala tertentu seperti gejala fisik, 

gejala perilaku, gejala pemikiran, gejala suasana hati atau perasaan, serta gejala 

sosial. 
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Kecemasan dalam menghadapi ujian nasional dapat menimbulkan dampak 

positif maupun negatif, hal ini tergantung penyikapan siswa terhadap hal tersebut. 

Untuk menghindari dampak negatif maka kecemasan perlu dikendalikan atau 

diturunkan. Oleh karena itu, siswa membutuhkan bantuan konselor sekolah 

sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling. Hal inilah yang akan 

digali dalam penelitian ini. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui tingkat 

kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional serta peran konselor sekolah 

didalamnya. Peran konselor dapat dilihat melalui pelayanan bimbingan dan 

konseling yang dilaksanakan oleh konselor. 

 
3.3 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

3.3.1 Populasi 

Populasi yaitu “keseluruhan subjek penelitian” (Arikunto 2006: 130). 

Sedangkan menurut Sugiyono (2006: 117) populasi “adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Populasi juga dapat diartikan sebagai “sekelompok subjek yang 

hendak dikenai generalisasi hasil penelitian” (Azwar 2005:77). Berdasarkan 

pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 

keseluruhan subjek penelitian yang akan diteliti atau diselidiki yang mempunyai 

karakteristik atau ciri-ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas IX SMP N 22 Semarang tahun ajaran 2009/2010. Pemilihan populasi 

ini berdasarkan rekomendasi konselor sekolah khususnya yang mengampu kelas 

IX. Adapun ciri-ciri dari populasi penelitian adalah sebagai berikut: 
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(1) Siswa yang masih aktif bersekolah. 

(2) Siswa yang akan menghadapi ujian nasional. 

(3) Siswa yang mengalami kecemasan, kegelisahan dan kekhawatiran yang 

berlebihan, serta tidak percaya diri dalam menghadapi ujian nasional. 

Gambaran populasi siswa dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.1 
Populasi Siswa Kelas IX SMP N 22 Semarang 

 
Kelas Jumlah Siswa 

IX A 34 

IX B 34 

IX C 34 

IX D 33 

IX E 32 

IX F 32 

IX G 32 

IX H 32 

Jumlah 263 

 
 
3.3.2 Sampel 

Sampel adalah ”sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut” (Sugiyono 2006: 56). Sedangkan menurut Azwar (2005: 79) 

sampel adalah ”sebagian dari populasi, karena ia merupakan bagian dari populasi, 

tentu harus memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh populasinya”. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang dikenai 

penyelidikan yang dapat mewakili populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas IX SMP N 22 Semarang yang sudah dipilih untuk memberikan 
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persepsinya tentang peran konselor sekolah dalam tingkat penurunan kecemasan 

dalam menghadapi ujian nasional. Karakteristik sampel penelitian antara lain 

siswa yang mengalami ketegangan fisik, kegelisahan dan kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional, memiliki kekhawatiran yang berlebihan, kurang 

percaya pada kemampuan diri, konsentrasi belajar terganggu, serta cenderung 

menarik diri dari hubungan interpersonal. 

 
3.3.3 Teknik Sampling 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini mengunakan teknik 

simple random sampling, karena pengambilan anggota sampel dari populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 

(Sugiono 2006:120). Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Sugiarto, dkk 

(2003:46) yaitu: 

Metode pengambilan sampel acak sederhana adalah metode yang 
digunakan untuk memilih sampel dari populasi dengan cara sedemikian 
rupa sehingga setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama 
besar untuk diambil sebagai sampel. Ini berarti semua anggota populasi 
menjadi anggota dari kerangka sampel. 

 

Cara demikian dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen. 

Teknik simple random sampling dapat digambarkan sebagai berikut: 

Bagan 3.1 
Teknik Simple Random Sampling 

 

    Diambil secara 

 random    

Populasi 

homogen/relatif 

homogen 

Sampel 

yang 

representati
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Sampel penelitian ditarik dengan memilih bebas subjek yang akan menjadi 

sampel dan sesuai dengan jumlah sampel yang diinginkan. Pengambilan sampel 

dengan teknik ini menurut Azwar (2005:81) diuraikan sebagai berikut: 

Pengambilan sampel secara random sederhana dilakukan dengan 
undian, yaitu mengundi nama-nama subjek dalam populasi. Cara ini 
diawali dengan membuat daftar lengkap nama/nomor subjek yang 
memenuhi karakteristik sebagai populasi. Nama atau nomor tersebut 
kemudian diundi untuk mengambil sampel sebanyak yang diperlukan. 
Pengundian ini dapat dilakukan dengan lebih dahulu menulis nama-
nam subjek satu persatu pada kertas gulung yang ditempatkan dalam 
sebuah kotak dan gulungan nama tadi diambil satu persatu tanpa 
memilih. 

 

Teknik sampling ini disebut random karena di dalam pengambilan 

sampelnya, peneliti “mencampur” subjek-subjek di dalam populasi sehingga 

semua subjek dianggap sama. Dengan demikian, maka peneliti memberi hak yang 

sama kepada setiap subjek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. 

Dalam Arikunto (2006:134) dijelaskan cara-cara pengambilan sampel secara 

random atau acak yaitu sebagai berikut: 

Apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua 
sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika 
jumlah subjeknya besar, dapat diambil antara 10 – 15% atau 20 – 
25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari: 
(1) Kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga, dan dana. 
(2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek,karena 

hal ini menyangkut banyak sedikitnya data. 
(3) Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti, untuk 

penelitian yang resikonya besar tentu saja jika sampelnya besar, 
hasilnya akan lebih baik.  
 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka langkah-langkah pengambilan 

sampel adalah sebagai berikut: 
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(1) Menentukan subyek populasi, yaitu semua siswa kelas IX SMP N 22 

Semarang tahun ajaran 2009/2010, seluruhnya berjumlah 263 siswa. 

(2) Menentukan besarnya sampel yaitu 15% dari jumlah populasi, dengan 

demikian jumlah sampel yang akan diteliti adalah 15% x 263 = 39,45 

dibulatkan menjadi 39, sehingga jumlah sampelnya menjadi 39 siswa. 

(3) Setelah diketahui jumlah sampel yang akan diwakili, kemudian tiap kelas 

diambil sesuai dengan perbandingan masing-masing. 

(4) Untuk menentukan siswa pada tiap kelas yang akan dijadikan sampel 

penelitian, digunakan teknik random sampling dengan cara undian. Undian 

dilakukan dengan langkah-langkah di bawah ini: 

(a) Menuliskan nomor urut siswa pada secarik kertas kecil untuk tiap 

kelasnya. 

(b) Kertas-kertas yang sudah diberi nomor kemudian digulung dan 

dimasukkan ke dalam kaleng tertutup yang telah diberi lubang di atasnya. 

(c) Kaleng dikocok dan melalui lubang kecil gulungan kertas tersebut 

dikeluarkan satu persatu hingga memenuhi jumlah sampel yang 

ditentukan. 

(d) Nomor-nomor yang keluar kemudian dicatat. 

(e) Kegiatan mengocok dihentikan setelah mendapatkan jumlah siswa yang 

dikehendaki, kemudian dilanjutkan ke kelas yang lain. 

Adapun perincian sampelnya adalah sebagai berikut: 

Kelas IX A  = 34 x 15%  = 5,10 dibulatkan menjadi 6 

Kelas IX B  = 34 x 15%  = 5,10 dibulatkan menjadi 6 
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Kelas IX C  = 34 x 15%  = 5,10 dibulatkan menjadi 6 

Kelas IX E  = 32 x 15%  = 4,80 dibulatkan menjadi 6 

Kelas IX F  = 32 x 15%  = 4,80 dibulatkan menjadi 5 

Kelas IX G = 32 x 15%  = 4,80 dibulatkan menjadi 5 

Kelas IX H = 32 x 15%  = 4,80 dibulatkan menjadi 5 

Jadi, jumlah sampelnya sebanyak 39 siswa. 

 
3.4 Metode dan Alat Pengumpul Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam penelitian 

ilmiah. Arikunto (2006:149) mengemukakan bahwa “di dalam penelitian, cara 

memperoleh data dikenal sebagai metode pengumpulan data”. Mengumpulkan 

berarti mengamati variabel yang akan diteliti dengan metode atau teknik 

pengumpulan data tertentu. Menurut Sugiono (2006:194) “teknik pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuesioner (angket), 

observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya”. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini menggunakan skala psikologi. Skala psikologi adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur atribut afektif. Skala psikologi ini bertujuan 

untuk mengungkap dan memperoleh data mengenai persepsi siswa tentang peran 

konselor sekolah dan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional.  

Sebagai alat ukur, skala psikologi memiliki karakteristik khusus yang 

membedakannya dari berbagai bentuk alat pengumpul data yang lain seperti 

angket, daftar isian, inventori, dan lain-lain. Berikut ini adalah karakteristik skala 

psikologi menurut Azwar (2006:4): 
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1. Stimulusnya berupa pertanyaan atau pernyataan yang tidak 
langsung mengungkap atribut yang hendak diukur, melainkan 
mengungkap indikator perilaku dari atribut yang bersangkutan. 
Meskipun subjek yang diukur memahami pertanyaan atau 
pernyataannya namun tidak mengetahui arah jawaban yang 
dikehendaki oleh pertanyaan yang diajukan sehingga jawaban yang 
diberikan akan tergantung pada interpretasi subjek terhadap 
pertanyaan tersebut dan jawabannya lebih bersifat proyektif, yaitu 
berupa proyeksi dari perasaan atau kepribadiannya. 

2. Dikarenakan atribut psikologis diungkap secara tidak langsung 
lewat indikator-indikator perilaku sedangkan indikator perilaku 
diterjemahkan dalam bentuk item-item, maka skala psikologi selalu 
berisi banyak item. Jawaban subyek terhadap satu item baru 
merupakan sebagian dari banyak indikasi mengenai atribut yang 
diukur, sedangkan kesimpulan akhir sebagai suatu diagnosis baru 
dapat dicapai bila semua item telah direspon. 

3. Respon subjek tidak diklasifikasikan sebagai jawaban “benar” atau 
“salah”. Semua jawaban dapat diterima sepanjang diberikan secara 
jujur dan bersungguh-sungguh. Hanya saja jawaban yang berbeda 
akan diinterpretasikan berbeda pula. 

 

3.4.1 Alat Pengumpul Data 

Jenis instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data-data penelitian 

adalah skala psikologi karena aspek yang diukur merupakan aspek psikologi yaitu 

persepsi dan kecemasan. Alat untuk memperoleh data tentang persepsi siswa 

tentang peran konselor disebut skala persepsi, sedangkan skala kecemasan 

digunakan untuk mengetahui situasi psikologis siswa khususnya yang berkaitan 

dengan munculnya kecemasan dalam menghadapi ujian nasional. Skala psikologi 

dirumuskan dalam bentuk pernyataan dan diberikan secara langsung kepada 

responden dengan alasan: 

(1) Menghindari manipulasi jawaban oleh pihak lain. 
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(2) Supaya dapat berhadapan langsung dengan responden, sehingga apabila 

terjadi kekurangjelasan butir pernyataan dapat diterangkan peneliti secara 

jelas. 

(3) Dapat memberikan motivasi kepada responden agar menjawab dengan jujur 

dan sungguh-sungguh. 

 
Sedangkan prosedur penyusunan instrument dapat diuraikan sebagai berikut: 

Bagan 3.2 
Prosedur penyusunan instrumen 

 
     

   

 

 

 

 

Bagan tersebut merupakan langkah-langkah menyusun instrument, 

yaitu menyusun kisi-kisi instrument yang terdiri dari variabel, komponen dan 

nomor soal, menyusun pertanyaan atau pernyataan, instrumen jadi berupa skala, 

selanjutnya direvisi dan instrumen jadi. Pengukuran persepsi siswa tentang peran 

konselor menggunakan Skala Likert. Dalam Sugiono (2006:134) disebutkan 

bahwa “skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang tentang fenomena sosial”. Skala menurut Likert berbentuk pernyataan-

pernyataan tertutup dan diberikan secara langsung. Pernyataan tertutup yang 

dimaksud adalah bentuk pernyataan dimana responden tingal memilih jawaban 

kisi-kisi 
pengembangan 

instrumen penelitian 
(1) 

instrumen
(2) 

revisi 
(4) 

uji coba 
(3) 

instrumen 
jadi 
(5) 
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dari alternatif-alternatif jawaban yang telah disediakan sesuai dengan dirinya. 

Dengan demikian, skala yang digunakan untuk mengukur persepsi siswa tentang 

peran konselor dalam menurunkan kecemasan dalam menghadapi ujian nasional 

merupakan pernyataan tertutup dalam bentuk pilihan dengan jawaban yang sudah 

disediakan. Pernyataan dalam skala psikologi digunakan sebagai stimulus guna 

memancing jawaban yang berupa refleksi dari keadaan responden. Pernyataan 

yang diajukan dirancang untuk mengumpulkan indikasi dari aspek kepribadian. 

Dalam skala Likert variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk 

menyusun item-item instrument yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. 

Menurut Sugiono (2006:135) jawaban setiap item instrument yang menggunakan 

skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif yang 

dapat berupa kata-kata antara lain: 

a. Sangat setuju    a. Sangat positif 

b. Setuju     b. Positif 

c. Ragu-ragu     c. Negatif 

d. Tidak setuju     d. Sangat negatif 

e. Sangat tidak setuju 

 

a. Sangat positif    a. Selalu 

b. Positif     b. Sering 

c. Negatif     c. Kadang-kadang 

d. Sangat negatif    d. Tidak pernah 

 

Sedangkan untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi 

skor, misalnya: 
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1) Setuju/selalu/sangat positif diberi skor    : 5 

2) Setuju/sering/positif diberi skor     : 4  

3) Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor   : 3 

4) Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif diberi skor  : 2 

5) Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi skor   : 1 

 
Instrumen penelitian yang akan digunakan bertujuan menghasilkan 

data kuantatif yang akurat, sehingga setiap instrumen harus mempunyai skala. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka jawaban dari angket disusun dalam bentuk 

tingkatan yang berisi alternatif pilihan jawaban sebagai berikut: 

(1) Untuk mengukur persepsi siswa tentang peran konselor, pilihan jawabannya 

adalah sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), kurang setuju (KS), setuju 

(S) dan sangat setuju (SS). 

(2) Untuk mengukur kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional, pilihan 

jawabannya adalah sangat tidak sesuai (STS), tidak sesuai (TS), kurang 

sesuai (KS), sesuai (S) dan sangat sesuai (SS). 

Berikut adalah kisi-kisi uji coba skala persepsi siswa tentang peran 

konselor sekolah dan skala kecemasan dalam menghadapi Ujian Nasional: 

 
Tabel 3.2 

Kisi-kisi Pengembangan Instrumen 
Skala Persepsi Siswa tentang Peran Konselor Sekolah 

 
 

Variabel 
 

Indikator 
 

Deskriptor 
Item  

Jml + - 

Persepsi 

siswa 

1. Faktor 

internal 

1.1 Pengetahuan siswa tentang pelayanan 

bimbingan dan konseling secara umum 

1,2,3, 

 

4,5,6 

 

6 
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tentang 

peran 

konselor 

sekolah 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Pengalaman siswa mengikuti kegiatan 

bimbingan dan konseling 

1.3 Kebutuhan siswa akan bimbingan dan 

konseling 

1.4 Motivasi siswa mengikuti pelayanan 

bimbingan dan konseling 

1.5 Harapan siswa terhadap kegiatan 

bimbingan dan konseling 

7,8,9 

 

13,14,15 

 

19,20,21 

 

25,26,27 

 

10,11,12 

 

16,17,18 

 

22,23,24 

 

28,29,30 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

2. Faktor 

eksternal 

2.1 Kepribadian konselor di mata siswa 

2.2 Kinerja konselor dalam mengatasi 

masalah siswa 

2.3 Lingkungan di sekitar siswa 

31,32,33 

37,38,39 

 

43,44,45 

34,35,36 

40,41,42 

 

46,47,48 

6 

6 

 

6 

 

Tabel 3.3 
Kisi-kisi Pengembangan Instrumen 

Skala Kecemasan dalam Menghadapi Ujian Nasional 
 

Variabel Indikator Deskriptor Item Jumlah 

Kecemasan 

dalam 

menghadapi 

ujian 

nasional 

 

 

1. Gejala fisik 

(fisiologis) 

 

1.1 Merasa sakit pada anggota tubuh tertentu 

1.2 Ketegangan fisik 

1.3 Adanya gangguan pada fungsi organ 

tubuh tertentu 

 

 

1,2,3 

4,5,6 

7.8.9 

3 

3 

3 

2. Gejala 

perilaku 

(behavioral) 

2.1 Perilaku terguncang 

2.2 Kurang koordinasi 

10,11,12 

13,14,15 

3 

3 

3. Gejala 

pemikiran 

(kognitif) 

3.1 Perasaan terganggu karena ketakutan 

terhadap apa yang akan terjadi 

3.2 Berpikir tentang hal-hal buruk secara 

berlebihan 

16,17,18 

 

19,20,21 

3 

 

3 
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4. Gejala 

perasaan 

(afeksi) 

4.1 Suasana hati tidak menyenangkan 

4.2 Tidak percaya diri dengan kemampuan 

yang dimiliki 

22,23,24 

25,26,27 

3 

3 

5. Gejala sosial 5.1 Menarik diri dari hubungan interpersonal 

5.2 Melarikan diri dari masalah 

28,29,30 

31,32,33 

3 

3 

 

 
Adapun kategori jawaban untuk skala persepsi dan skala kecemasan 

adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3.4 

Kategori Jawaban Instrumen Penelitian 
 

 

3.5  Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1  Validitas 

Validitas adalah “suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrument” (Arikunto 2006:168). Menurut 

Sugiono (2006:173) valid berarti “instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur”. Sebuah instrument dikatakan valid jika 

mampu mengukur apa yang diinginkan dan mengungkap variabel yang diteliti 

 

No. 

Pernyataan positif  

No. 

Pernyataan negatif 

Jawaban Nilai Jawaban Nilai 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SS 

S 

KS 

TS 

STS 

5 

4 

3 

2 

1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

SS 

S 

KS 

TS 

STS 

1 

2 

3 

4 

5 
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secara tepat. Instrument yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi, 

sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. 

Dalam Arikunto (2006: 169-172) disebutkan bahwa “ada dua macam 

validitas sesuai dengan cara pengujiannya, yaitu validitas eksternal dan validitas 

internal”. Penjelasan mengenai uji validitas dapat diuraikan sebagai berikut: 

(1) Validitas eksternal, yaitu instrumen yang dicapai apabila data 
yang dihasilkan dari instrumen tersebut sesuai dengan data atau 
informasi lain yang mengenai variabel penelitian yang dimaksud.  

(2) Validitas internal, dicapai apabila terdapat kesesuaian antara 
bagian-bagian instrumen dengan instrumen secara keseluruhan. 

 

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan uji validitas internal, 

karena setiap bagian instrumen mendukung misi instrumen secara keseluruhan, 

yaitu mengungkap data dari variabel yang dimaksud. Sedangkan untuk mencari 

item-item yang memenuhi syarat validitas, peneliti menggunakan analisis butir 

atau validitas butir, yaitu mengkorelasikan skor per item dengan skor total skala 

menggunakan rumus Product Moment oleh Pearson seperti yang dikemukakan 

oleh Arikunto (2006:170) yaitu sebagai berikut: 

rxy  = 
( )( )

( )( ) ( )( )2222 ∑∑∑∑
∑ ∑∑

−−

−

YYNXXN

YXXYN
 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi antara skor item dan skor validitas 

N : jumlah subyek 

∑X  : jumlah skor item 

∑Y  : jumlah skor total 

∑ XY  : jumlah perkalian skor item dengan skor total 
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∑ 2X  : jumlah kuadrat skor item 

∑ 2Y  : jumlah kuadrat skor total 

 
Harga rxy menunjukkan indeks korelasi antara dua variabel yang 

dikorelasikan. Untuk mengetahui apakah masing-masing soal dalam kuesioner 

yang digunakan valid atau tidak, maka r yang telah diperoleh (rhitung) 

dikonsultasikan dengan rtabel Product Moment dengan taraf signifikan 5%. Apabila 

r hitung > r tabel maka item soal instrumen dikatakan valid. Sebaliknya, apabila         

r hitung < r tabel maka item soal instrumen dikatakan tidak valid. 

 
3.5.2  Reliabilitas 

Reliabilitas adalah suatu instrumen cukup dapat dipercaya sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen itu cukup baik (Arikunto 2006: 178). Suatu alat 

ukur disebut memiliki reliabilitas atau dapat dipercaya jika alat ukur itu mantap 

dan stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Teknik yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas instrumen adalah menggunakan rumus Alpha Cronbach’s 

dengan alasan hasil yang diperoleh lebih teliti (Azwar 1999:75). Rumusnya adalah 

sebagai berikut: 

α  = ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
− )1(k
k

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
− ∑

totS
Sx

k 2

2

 

 

Keterangan: 

α  :  reliabilitas instrument Alpha Cronbach’s 

k  : banyaknya butir pertanyaan atau butir soal 
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∑ 2Sx    : jumlah varian butir 

S2tot       : varian total 

 
Untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan reliabel atau tidak, 

maka r yang telah diperoleh (rhitung) dikonsultasikan dengan rtabel Product Moment 

dengan taraf signifikan 5%. Apabila r hitung > r tabel maka item soal instrumen 

dikatakan reliabel. Sebaliknya, apabila r hitung < r tabel maka item soal instrumen 

dikatakan tidak reliabel. 

 
3.5.3  Hasil Uji Coba Instrument 

3.5.3.1  Uji Validitas 

Skala persepsi terdiri dari 48 item pernyataan dan skala kecemasan terdiri 

dari 33 item pernyataan. Setelah diujicobakan kepada 33 responden kemudian 

dianalisis dengan menggunakan rumus Product Moment, terdapat 7 item yang 

tidak valid untuk angket persepsi, yaitu item nomor 5, 11, 14, 18, 21, 43, dan 44. 

Sedangkan pada skala kecemasan terdapat 4 item yang tidak valid, yaitu item 

nomor 19, 20, 26 dan 32. Koefisien korelasi dari 11 item tersebut lebih kecil dari 

rtabel = 0,344 untuk ά = 5% dengan N = 33. Selanjutnya untuk keperluan 

penelitian, item-item yang tidak valid dan sudah mewakili dibuang dan yang valid 

diurutkan kembali penomorannya. Jumlah item untuk skala persepsi menjadi 41 

item dan skala kecemasan menjadi 29 item. Total jumlah item menjadi 70. 
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3.5.3.2  Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas menggunakan rumus Alpha, diperoleh 

koefisien skala persepsi sebesar 0,857 dan angket kecemasan sebesar 0,874 pada 

taraf kesalahan 5% dengan N = 33, diperoleh harga rtabel = 0,344. Karena 

koefisien reliabilitas lebih besar dari nilai rtabel, dapat dinyatakan bahwa skala 

persepsi dan skala kecemasan tersebut reliabel. 

 
3.6  Teknik Analisis Data 

Analisis data bermaksud untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisi data dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Sugiono (2006:207) menyebutkan 

bahwa “terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam 

penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial”. Statistik deskriptif 

adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara 

mendeskripsikan atau mengambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis statistik. Statistik 

menurut Hadi (1993:272) adalah “cara ilmiah yang dipersiapkan untuk 

mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menganalisis data penelitian yang 

berwujud angka”. Lebih dari itu, penelitian diharapkan dapat menyediakan dasar-

dasar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menarik kesimpulan yang benar 

dan mengambil putusan yang baik. 
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3.6.1  Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif persentase digunakan untuk memberikan gambaran 

fenomena penelitian, yaitu mengenai persepsi siswa tentang peran konselor dan 

kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional. Data atau skor dari jawaban 

responden diperoleh dari alternatif jawaban yang disediakan kemudian 

dimasukkan ke dalam tabel skor. Rumus yang digunakan untuk memperoleh 

persentase adalah sebagai berikut: 

100×=
N
nP %  

Keterangan 

P = persentase 

n  = skor yang diperoleh 

N = jumlah seluruh skor  (Ali 1997: 186) 

Dalam mendeskripsikan tingkat persepsi dan kecemasan yang memiliki 

rentang skor 1–5, dibuat interval kriteria persepsi dan kecemasan yang ditentukan 

dengan cara sebagai berikut: 

Persentase skor maksimal :   
5
5  x 100% = 100% 

Persentase skorminimal :   
5
1 x 100% = 20 % 

Rentang persentase  :   100% - 20% = 80% 

Panjang kelas interval  :   
5
%80   = 16% 

 
Berdasarkan panjang kelas interval tersebut, maka kategori tingkat 

persepsi dan kecemasan dapat disusun sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 
Kategori Persepsi Siswa tentang Peran Konselor Sekolah  

dan Kecemasan Siswa Menghadapi Ujian Nasional 
 

Interval Kriteria persepsi siswa Kriteria kecemasan siswa

84 < % ≤ 100% 

68 < % ≤ 84% 

52 < % ≤ 68% 

36 < % ≤ 52% 

20 < % ≤ 36% 

Sangat baik 

Baik 

Cukup baik 

Kurang baik 

Tidak baik 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Cukup tinggi 

Rendah 

Sangat rendah 

 

3.6.2  Analisis Statistik 

3.6.2.1  Uji Normalitas 

Sebelum data dianalisis tersebih dahulu dilakukan uji normalitas data 

untuk mengetahui variabel dalam penelitian berdistribusi normal atau tidak. Untuk 

menguji kenormalannya, digunakan teknik chi-kuadrat dengan rumus: 

=  

Keterangan: 

X  : harga chi-kuadrat (banyaknya kelas interval) 

Oi : frekuensi observasi 

Ei : frekuensi harapan 

 
3.6.2.2  Analisis Korelasi 

Untuk menganalisis data yang diperoleh menggunakan rumus korelasi 

Product Moment yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 

siswa tentang peran konselor dengan tingkat penurunan kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional. Apabila terdapat hubungan, apakah termasuk 
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hubungan yang kuat, cukup atau lemah. Keuntungannya adalah langkah yang 

ditempuh lebih pendek, bilangan yang diperoleh bukan desimal sehingga 

memperkecil resiko kesalahan. Rumus yang digunakan adalah Product Moment 

dari Pearson: 

 rxy  = 
( )( )

( )( ) ( )( )2222 ∑∑∑∑
∑ ∑∑

−−

−

YYNXXN

YXXYN
 

 

Keterangan: 

rxy : koefisien korelasi antara skor item dan skor validitas 

N : jumlah subyek 

∑X  : jumlah skor item 

∑Y  : jumlah skor total 

∑ XY  : jumlah perkalian skor item dengan skor total 

∑ 2X  : jumlah kuadrat skor item 

∑ 2Y  : jumlah kuadrat skor tota 

Untuk memberikan interpretasi terhadap Angka Indeks Korelasi “r” 

Product Moment (rxy), pada umumnya digunakan pedoman Guilford (Sudijono, 

2000:180) sebagai berikut: 

Tabel 3.6 
Interpretasi Besarnya r Product Moment 

 
Besarnya “r” 

Product Moment 
Interpretasi 

0,00 – 0,20 
 

Antara variabel X dan Y memang terdapat korelasi, akan 
tetapi korelasi itu sangat lemah/rendah sehingga 
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0,20 – 0,40 
 
0,40 – 0,70 
 
0,70 – 0,90 
 
0,90 – 1,00 

korelasi itu diabaikan (dianggap tidak ada). 
Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang 
lemah/rendah. 
Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang 
sedang/cukup. 
Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang 
kuat/tinggi. 
Antara variabel X dan Y terdapat korelasi yang sangat 
kuat/sangat tinggi. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Suatu penelitian diharapkan akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan dalam penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitian 

dan pembahasan tentang “Hubungan Persepsi Siswa tentang Peran Konselor 

Sekolah dengan Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Ujian Nasional pada 

Siswa Kelas IX SMP N 22 Semarang Tahun Ajaran 2009/2010”. 

 
4.1 Hasil Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, pada bagian ini akan dipaparkan hasil 

penelitian yang meliputi persepsi siswa tentang peran konselor sekolah, 

kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional, dan hubungan antara persepsi 

siswa tentang peran konselor sekolah dengan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional. 

 
4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif 

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa tentang Peran Konselor 

Sekolah 

4.1.1.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Keseluruhan 

Deskripsi mengenai persepsi siswa tentang peran konselor sekolah dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.1 
Deskripsi Persepsi Siswa tentang Peran Konselor Sekolah 

 
Indikator Deskriptor Skor rata -

rata 
Persentase Kriteria 

Faktor 
internal 

1.Pengetahuan siswa tentang pelayanan 
bimbingan dan konseling secara umum 

17,9 71,5% Baik 

2.Pengalaman siswa mengikuti kegiatan 
bimbingan dan konseling 

16,5 65,9% Cukup baik 

3.Kebutuhan siswa akan bimbingan dan 
konseling 

12,8 62% Cukup baik 

4.Motivasi siswa mengikuti pelayanan 
bimbingan dan konseling 

15,7 62,9% Cukup baik 

5.Harapan siswa terhadap kegiatan 
bimbingan dan konseling 

18,4 61,5% Cukup baik 

Faktor 
eksternal 

1.Kepribadian konselor di mata siswa 
 

17,6 58,6% Cukup baik 

2.Kinerja konselor dalam mengatasi 
masalah siswa 

18 60,1% Cukup baik 

3.Lingkungan di sekitar siswa 
 

11,5 55,6% Cukup baik 

Rata-rata 128,4 62,68% Cukup baik 
 

Berdasarkan analisis deskriptif persentase, diperoleh hasil bahwa persepsi 

siswa tentang peran konselor secara keseluruhan memiliki rata-rata skor sebesar 

128,4 dengan persentase skor 62,68% dan termasuk dalam kriteria cukup baik. 

Persepsi siswa tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal meliputi pengalaman, kebutuhan, motivasi, dan harapan siswa 

sehubungan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. Pengalaman siswa 

memiliki persentase sebesar 65,9%, hal ini berarti selama ini keikutsertaan siswa 

dalam kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah cukup baik. Kebutuhan 

memiliki persentase sebesar 62%, hal ini berarti kebutuhan siswa akan pelayanan 

bimbingan dan konseling untuk mengatasi masalahnya juga cukup baik. Motivasi 

memiliki persentase sebesar 62,9%, artinya dorongan dari dalam diri siswa untuk 

mengikuti atau terlibat dalam kegiatan bimbingan dan konseling yang 
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diselenggarakan oleh konselor termasuk dalam kategori cukup baik. Harapan 

memiliki persentase sebesar 61,5%, hal ini berarti siswa memiliki harapan yang 

cukup baik terhadap keberadaan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. 

Sedangkan pengetahuan memiliki persentase sebesar 71,5%, artinya pengetahuan 

yang dimiliki siswa tentang pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah 

termasuk baik.  

Pada faktor eksternal, hal-hal yang mempengaruhi persepsi siswa meliputi 

kepribadian konselor, kinerja konselor, dan lingkungan sekitar siswa. Kepribadian 

yang ditampilkan konselor dipersepsikan cukup baik oleh siswa dengan persentase 

sebesar 58,6%. Kinerja konselor memiliki persentase sebesar 60,1%, hal ini 

berarti kinerja yang ditunjukkan konselor selama ini dipersepsikan cukup baik 

oleh siswa. Sedangkan lingkungan sekitar siswa memberikan pengaruh cukup 

baik bagi persepsi tentang peran konselor sekolah dengan persentase sebesar 

55,6%. Distribusi frekuensi persepsi siswa tentang peran konselor sekolah dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.2 
Distribusi Frekuensi Persepsi Siswa tentang Peran Konselor Sekolah 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % ≤ 100% Sangat baik 0 0.00% 
68 < % ≤ 84% Baik 16 41.02% 
52 < % ≤ 68% Cukup baik 6 15.38% 
36 < % ≤ 52% Kurang baik 17 43.59% 
20 < % ≤ 36% Tidak baik 0 0.00% 

Σ 39 100% 
 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

sampel penelitian memiliki persepsi tentang peran konselor sekolah dengan 

kategori kurang baik. Persentase persepsi tersebut sebesar 43,59% dari 
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keseluruhan jumlah sampel 39 siswa. Peran konselor sekolah dipersepsikan baik 

oleh 16 siswa dengan persentase sebesar 41,02%. Sedangkan 6 siswa memiliki 

persepsi cukup baik dengan persentase sebesar 15,38% Tidak ada siswa yang 

memiliki persepsi dengan kategori sangat baik dan tidak baik. Lebih jelasnya, 

hasil analisis persepsi tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut ini: 

 
Diagram 4.1. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Persepsi Siswa  

tentang Peran Konselor 
 
4.1.1.1.2 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Tiap Deskriptor Faktor 

Internal 

(1) Pengetahuan Siswa tentang Pelayanan BK secara Umum 

Deskripsi mengenai pengetahuan siswa tentang pelayanan bimbingan dan 

konseling dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.3 
Distribusi Frekuensi Pengetahuan Siswa tentang Pelayanan BK 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % ≤ 100% Sangat baik 3 7.69% 
68 < % ≤ 84% Baik 24 61.54% 
52 < % ≤ 68% Cukup baik 7 17.95% 
36 < % ≤ 52% Kurang baik 4 10.26% 
20 < % ≤ 36% Tidak baik 1 2.57% 

Σ 39 100% 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar 

sampel penelitian memiliki pengetahuan yang baik mengenai pelayanan 

bimbingan dan konseling di sekolah. Pengetahuan siswa tentang bimbingan dan 

konseling secara umum misalnya berhubungan dengan keberadaan pelayanan BK 

di sekolah, serta manfaatnya bagi para siswa. Persentase sampel yang berada 

dalam kategori ini sebesar 61.54% dari 39 siswa. Sebanyak 7 siswa atau setara 

17.95% dari keseluruhan sampel memiliki pengetahuan cukup baik. Siswa yang 

memiliki pengetahuan tentang BK dengan kriteria kurang baik sebesar 10.26%. 

Sedangkan siswa yang memiliki pengetahuan dengan kategori sangat baik dan 

tidak baik masing-masing sebesar 7.69% dan 2.57%. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada diagram berikut ini: 

  
Diagram 4.2. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pengetahuan Siswa tentang 

Pelayanan BK secara Umum 
 

(2) Pengalaman Siswa Mengikuti Kegiatan Bimbingan dan Konseling 

Deskripsi mengenai pengalaman siswa mengikuti kegiatan bimbingan dan 

konseling dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Pengalaman Siswa Mengikuti Kegiatan BK 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84 < % ≤ 100% Sangat baik 3 7.69% 
68 < % ≤ 84% Baik 14 35.89% 
52 < % ≤ 68% Cukup baik 16 41.03% 
36 < % ≤ 52% Kurang baik 4 10.26% 
20 < % ≤ 36% Tidak baik 2 5.13% 

Σ 39 100% 
 

Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar sampel memiliki pengalaman 

mengikuti kegiatan BK dengan kategori cukup baik, persentasenya sebesar 

41.03% dari ekseluruhan sampel. Pengalaman siswa ini berhubungan dengan 

keikutsertaan dalam kegiatan BK yang diselenggarakan oleh konselor. 

Keikutsertaan ini misalnya aktif mengikuti layanan baik yang bersifat klasikal, 

kelompok maupun individu. Dari 39 siswa, terdapat 35.89% yang memiliki 

pengalaman dengan kategori baik dan 10.26% dengan kategori kurang baik. Siswa 

dengan keaktifan sangat baik sebesar 7.69%, dan 5.13% siswa memiliki kriteria 

tidak baik atau tidak aktif terlibat dalam kegiatan BK di sekolah. Persentase 

masing-masing kategori tersebut lebih jelas dapat dilihat pada diagram berikut: 

 
Diagram 4.3. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Pengalaman Siswa 

Mengikuti Kegiatan BK 
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(3) Kebutuhan siswa akan bimbingan dan konseling 

Deskripsi mengenai kebutuhan siswa akan bimbingan dan konseling dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.5 
Distribusi Frekuensi Kebutuhan Siswa akan BK 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84 < % ≤ 100% Sangat baik 5 12.82% 
68 < % ≤ 84% Baik 11 28.21% 
52 < % ≤ 68% Cukup baik 10 25.64% 
36 < % ≤ 52% Kurang baik 9 23.08% 
20 < % ≤ 36% Tidak baik 4 10.26% 

Σ 39 100% 
 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa yang memiliki 

kebutuhan akan BK dengan kategori baik sebesar 28.21%. Persentase ini adalah 

yang tertinggi dibandingkan yang lain. Artinya, sebagian besar sampel 

menganggap bahwa BK memang dibutuhkan untuk mengatasi masalah mereka. 

Terdapat 25.64% siswa yang kebutuhannya akan BK memiliki kategori cukup 

baik dan 23.08% dengan kategori kurang baik. Hanya 12.82% siswa saja yang 

kebutuhannya akan BK masuk dalam kategori sangat baik, sementara yang 

memiliki kategori tidak baik sebesar 10.26%. Diagramnya adalah sebagai berikut: 

 
Diagram 4.4. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Kebutuhan Siswa  

akan Bimbingan dan Konseling 
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(4) Motivasi siswa mengikuti pelayanan bimbingan dan konseling 

Deskripsi mengenai motivasi siswa mengikuti pelayanan bimbingan dan 

konseling dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.6 
Distribusi Frekuensi Motivasi Siswa Mengikuti Pelayanan BK 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84 < % ≤ 100% Sangat baik 1 2.57% 
68 < % ≤ 84% Baik 15 38.46% 
52 < % ≤ 68% Cukup baik 12 30.77% 
36 < % ≤ 52% Kurang baik 9 23.08% 
20 < % ≤ 36% Tidak baik 2 5.13% 

Σ 39 100% 
 
Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan 

motivasi siswa mengikuti pelayanan BK di sekolah termasuk baik, karena 

persentase-persentase tertinggi berada pada kriteria tersebut. Kriteria sangat baik 

memiliki persentase sebesar 2.57%, kriteria baik memiliki persentase sebesar 

38.46% dan kriteria cukup baik sebesar 30.77%. Meskipun begitu, masih terdapat 

siswa yang motivasinya berada dalam kriteria kurang baik dan tidak baik. 

Persentase siswa yang motivasinya berada dalam kriteria kurang baik cukup besar 

yaitu 23.08%. Dalam hal ini diperlukan kajian lebih lanjut mengenai hal-hal apa 

yang membuat siswa kurang atau tidak termotivasi mengikuti kegiatan BK. 

Sedangkan siswa yang motivasinya berada dalam kriteria tidak baik sebesar 

5.13%. Motivasi siswa mengikuti kegiatan BK antara lain berhubungan dengan 

anggapan atau penilaian siswa terhadap kegiatan BK itu sendiri. Jika menurut 

siswa kegiatan BK benar-benar bermanfaat, maka motivasi siswa cenderung kuat 

untuk terlibat atau mengikuti kegiatan-kegiatan BK begitu pula sebaliknya. 
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Hasil persentase siswa tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut ini: 

 
Diagram 4.5. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Motivasi Siswa  

Mengikuti Kegiatan BK 
 

(5) Harapan siswa terhadap kegiatan bimbingan dan konseling 

Deskripsi mengenai harapan siswa terhadap kegiatan bimbingan dan 

konseling dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.7 
Distribusi Frekuensi Harapan Siswa terhadap Kegiatan BK 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84 < % ≤ 100% Sangat baik 1 2.57% 
68 < % ≤ 84% Baik 16 41.03% 
52 < % ≤ 68% Cukup baik 11 28.21% 
36 < % ≤ 52% Kurang baik 10 25.64% 
20 < % ≤ 36% Tidak baik 1 2.57% 

Σ 39 100% 
 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum, siswa 

memiliki harapan yang baik terhadap kegiatan bimbingan dan konseling. Hal ini 

ditunjukkan dengan persentase harapan siswa tertinggi sebesar 41.03% berada 

dalam kriteria baik, kemudian diikuti kriteria cukup baik dengan persentase 

sebesar 28.21%. Dengan kata lain, menurut siswa konselor sekolah diharapkan 

dapat membantu mengatasi masalah mereka dan pelayanan BK benar-benar 
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memberikan manfaat yang baik bagi siswa. Sebanyak 25.64% siswa memiliki 

harapan yang kurang baik terhadap kegiatan BK. Artinya, siswa tersebut 

beranggapan bahwa kegiatan BK kurang bisa membantu mengatasi masalah 

siswa. Siswa dengan kriteria harapan sangat baik persentasenya sebesar 2.57%, 

demikian juga pada kriteria tidak baik yang memiliki persentase sama. Meskipun 

secara umum harapan siswa dapat dikatakan baik, kriteria kurang baik tidak bisa 

diabaikan begitu saja. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi konselor sekolah. 

Diagram seluruh persentasenya adalah sebagai berikut: 

 
Diagram 4.6. Hasil Analisis Deskriptif Persentase Harapan Siswa 

terhadap Kegiatan BK 
 
 

4.1.1.1.3 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Tiap Deskriptor Faktor 

Eksternal 

(1) Kepribadian konselor di mata siswa 

Deskripsi mengenai kepribadian konselor di mata siswa dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 4.8 
Distribusi Frekuensi Kepribadian Konselor di mata Siswa 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % ≤ 100% Sangat baik 0 0.00% 
68 < % ≤ 84% Baik 13 33.33% 
52 < % ≤ 68% Cukup baik 11 28.21% 
36 < % ≤ 52% Kurang baik 11 28.21% 
20 < % ≤ 36% Tidak baik 4 10.26% 

Σ 39 100% 
 

Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa kepribadian konselor 

dipersepsikan baik oleh sebagain besar siswa dengan persentase sebesar 33.33%. 

Sedangkan siswa yang mempersepsikan kepribadian konselor dengan kategori 

cukup baik dan kurang baik memiliki persentase sama, yaitu masing-masing 

28.21%. Sementara itu, terdapat 10.26% siswa yang memiliki persepsi dengan 

kategori tidak baik, dan tidak ada siswa yang memiliki persepsi dengan kategori 

sangat baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum kepribadian 

konselor dipersepsikan baik oleh siswa. Kepribadian konselor di sini misalnya 

berhubungan dengan keramahan konselor, kesan siswa terhadap konselor, dan 

hubungan yang terbangun antara siswa dengan konselor di sekolah. 

 
Diagram 4.7. Hasil Analisis Deskriptif 
Kepribadian Konselor di mata Siswa 
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(2) Kinerja konselor dalam mengatasi masalah siswa 

Deskripsi mengenai kepribadian konselor di mata siswa dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.9 
Distribusi Frekuensi Kinerja Konselor dalam 

Mengatasi Masalah Siswa 
 

Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % ≤ 100% Sangat baik 4 10.26% 
68 < % ≤ 84% Baik 12 30.77% 
52 < % ≤ 68% Cukup baik 6 15.38% 
36 < % ≤ 52% Kurang baik 14 35.89% 
20 < % ≤ 36% Tidak baik 3 7.69% 

Σ 39 100% 
 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja konselor 

dalam mengatasi masalah siswa dipersepsikan kurang baik oleh sebagian besar 

siswa dengan persentase sebesar 35.89%. Sedangkan siswa yang memiliki 

persepsi dengan kriteria sangat baik persentasenya sebesar 10.26%. Sebanyak 

30.77% siswa memiliki persepsi dengan kriteria baik, 15.38% dengan kriteria 

cukup baik, dan 7.69% dengan kriteria tidak baik. Dengan kata lain, mayoritas 

siswa masih mempersepsikan bahwa konselor memiliki kinerja kurang baik dalam 

mengatasi masalah siswa. Hal ini perlu mendapat perhatian tersendiri meskipun 

berbeda tipis dengan kriteria persepsi baik. Kinerja konselor misalnya berkaitan 

dengan bagaimana konselor mengatasi masalah siswa, kompetensi (kemampuan) 

konselor dalam mengatasi masalah dan menjalin hubungan baik dengan para 

siswa, kesan yang terbentuk pada diri siswa, dan lain-lain.  Hasil persentase 

tersebut dapat digambarkan dalam diagram berikut ini: 
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Diagram 4.8. Hasil Analisis Deskriptif 

Kinerja Konselor dalam Mengatasi Masalah Siswa 
 

(3) Lingkungan di sekitar siswa 

Deskripsi mengenai lingkungan di sekitar siswa dapat dilihat dalam tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.10 
Distribusi Frekuensi Lingkungan di Sekitar Siswa 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % ≤ 100% Sangat baik 2 5.13% 
68 < % ≤ 84% Baik 12 30.77% 
52 < % ≤ 68% Cukup baik 9 23.03% 
36 < % ≤ 52% Kurang baik 5 12.82% 
20 < % ≤ 36% Tidak baik 11 28.21% 

Σ 39 100% 
 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut sebagian 

besar siswa, lingkungan sekitar memberikan pengaruh baik terhadap persepsi 

siswa dengan persentase sebesar 30.77%. Terdapat 5.13% siswa yang memiliki 

kriteria persepsi sangat baik, 23.03% dengan kriteria cukup baik, 12.82% dengan 

kriteria kurang baik, dan 28.21% dengan kriteria tidak baik. Dengan demikian, 

secara umum lingkungan sekitar siswa memberikan pengaruh positif bagi persepsi 

siswa. Lingkungan sekitar antara lain berhubungan dengan teman-teman siswa, 
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guru pembimbing, dan guru mata pelajaran. Diagram hasil persepsi siswa tersebut 

adalah sebagai berikut: 

 

Diagram 4.9. Hasil Analisis Deskriptif 
Lingkungan di sekitar Siswa 

 
4.1.1.2 Analisis Deskriptif Persentase Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi 

Ujian Nasional 

4.1.1.2.1 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Keseluruhan 

Deskripsi mengenai kecemasan menghadapi ujian nasional dapat dilihat 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 
Deskripsi Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional 

 
Variabel Indikator Skor 

rata-rata 
Persentase Kriteria 

Kecemasan 

menghadapi 

ujian 

nasional 

1.Gejala fisik (fisiologis) 37.08 82.39% Sangat tinggi 

2.Gejala perilaku (behavioral) 23.25 77.52% Tinggi 

3.Gejala pemikiran (kognitif) 14.56 72.82% Tinggi 

4.Gejala perasaan (afeksi) 20.46 81.85% Tinggi 

5.Gejala sosial 19.33 77.33% Tinggi 

Rata-rata 144.69 79.09% Tinggi 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum siswa 

mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian nasional. Dari rata-rata seluruh 

gejala kecemasan diperoleh persentase sebesar 62.68%, sehingga kecemasan 

siswa masuk dalam kriteria tinggi. Siswa paling banyak mengalami gejala 

kecemasan fisik (fisiologis) dengan persentase sebesar 82.39%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kecemasan yang dialami siswa paling besar ditunjukkan 

melalui gejala fisiknya, seperti ketegangan fisik, adanya gangguan pada fungsi 

organ tubuh tertentu, serta merasa sakit pada anggota tubuh tertentu. Selain gejala 

fisik, siswa juga mengalami gejala perasaan (afeksi) dengan kriteria tinggi, 

persentasenya sebesar 81.85%. Hal ini ditandai dengan adanya suasana hati yang 

tidak menyenangkan, dan tidak adanya ketegangan fisik percaya diri dengan 

kemampuan yang dimiliki. Gejala lain yang menunjukkan adanya kecemasan 

pada siswa adalah gejala perilaku, gejala pemikiran, dan gejala sosial. Ketiganya 

masuk dalam kriteria tinggi dengan persentase masing-masing sebesar 77.52%, 

72.82% dan 77.33%. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam diagram berikut ini: 

 
Diagram 4.10. Hasil Analisis Deskriptif 
Kecemasan Menghadapi Ujian Nasional 

4.1.1.2.2 Hasil Analisis Deskriptif Persentase Tiap Indikator 

(1) Gejala fisik (fisiologis) 
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Deskripsi mengenai gejala fisik (fisiologis) kecemasan menghadapi ujian 

nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.12 
Distribusi Frekuensi Gejala Fisik 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % ≤ 100% Sangat tinggi 17 43.59% 
68 < % ≤ 84% Tinggi 21 53.85% 
52 < % ≤ 68% Cukup tinggi 1 2.56% 
36 < % ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20 < % ≤ 36% Sangat rendah 0 0.00% 

Σ 39 100% 
 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

mengalami kecemasan fisik kategoti tinggi dengan persentase sebesar 53.85%. 

Sedangkan siswa dengan kategori kecemasan fisik sangat tinggi persentasenya 

sebesar 43.59%. Adapun siswa yang mengalami kecemasan fisik cukup rendah 

hanya 2.56%, dan tidak ada siswa yang memiliki kecemasan fisik kategori rendah 

dan sangat rendah. Secara umum, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa 

mengalami kecemasan fisik dengan gejala merasa sakit pada anggota tubuh 

tertentu, mengalami ketegangan fisik, dan adanya gangguan pada fungsi organ 

tubuh tertentu. Kecemasan yang dialami oleh siswa paling banyak ditunjukkan 

melalui gejala-gejala fisik. Gejala kecemasan fisik ini contohnya dalah merasa 

pusing, mengalami diare, susah tidur, lemas dan gemetar saat menghadapi ujian 

nasional. Gejala-gejala tersebut ada yang mulai tampak sejak awal dan cenderung 

meningkat ketika pelaksanaan ujian nasional semakin dekat. Hasil analisis gejala 

kecemasan fisik dapat digambarkan dalam diagram berikut: 
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Diagram 4.11. Hasil Analisis Deskriptif 

Gejala Fisik (Fisiologis) 

(2) Gejala perilaku (behavioral) 

Deskripsi mengenai gejala perilaku (behavioral) kecemasan menghadapi 

ujian nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.13 
Distribusi Frekuensi Gejala Perilaku 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % ≤ 100% Sangat tinggi 8 20.51% 
68 < % ≤ 84% Tinggi 25 64.10% 
52 < % ≤ 68% Cukup tinggi 6 15.38% 
36 < % ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20 < % ≤ 36% Sangat rendah 0 0.00% 

Σ 39 100% 
 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

menunjukkan gejala perilaku kecemasan dengan kategori tinggi, persentasenya  

sebesar 64.10%. Sedangkan siswa yang memiliki kategori gejala perilaku 

kecemasan sangat tinggi persentasenya sebesar 20.51%, dan 15.38% siswa 

memiliki gejala dalam kategori cukup tinggi. Tidak ada siswa dengan kategori 

gejala perilaku rendah atau sangat rendah. Gejala perilaku kecemasan meliputi 
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antara lain adanya perilaku terguncang dan kurang koordinasi. Hal ini ditandai 

dengan perilaku seperti kehilangan selera makan, gugup, menjadi lebih sensitif 

(mudah marah), atau melakukan sesuatu secara berulang-ulang tanpa disadari. 

Diagram dari gejala perilaku adalah sebagai berikut: 

 
Diagram 4.12. Hasil Analisis Deskriptif 

Gejala Perilaku (Behavioral) 

 
(3) Gejala pemikiran (kognitif) 

Deskripsi mengenai gejala pemikiran (kognitif) kecemasan menghadapi 

ujian nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.14 
Distribusi Frekuensi Gejala Pemikiran 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84 < % ≤ 100% Sangat tinggi 6 15.38% 
68 < % ≤ 84% Tinggi 21 53.85% 
52 < % ≤ 68% Cukup tinggi 11 28.20% 
36 < % ≤ 52% Rendah 1 2.56% 
20 < % ≤ 36% Sangat rendah 0 0.00% 

Σ 39 100% 
 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa gejala kognitif 

kecemasan yang dialami siswa termasuk dalam kategori tinggi dengan persentase 
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sebesar 53.85%. Terdapat 15.38% siswa dengan kategori gejala kecemasan kognitif 

sangat tinggi, dan 28.20% dengan kategori cukup tinggi. Hanya ada satu siswa atau 

2.56% dengan kategori kecemasan kognitif rendah. Tidak ada siswa dengan kategori 

kecemasan kognitif sangat rendah. Gejala kecemasan kognitif antara lain ditandai 

dengan takut terhadap apa yang akan terjadi, serta berpikir tentang hal-hal buruk secara 

berlebihan. Diagram hasil analisis gejala kognitif kecemasan adalah sebagai berikut: 

 
Diagram 4.13. Hasil Analisis Deskriptif 

Gejala Pemikiran (Kognitif) 

 
(4) Gejala perasaan (afeksi) 

Deskripsi mengenai gejala perasaan (afeksi) kecemasan menghadapi ujian 

nasional dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.15 
Distribusi Frekuensi Gejala Perasaan 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 
84 < % ≤ 100% Sangat tinggi 11 28.20% 
68 < % ≤ 84% Tinggi 25 64.10% 
52 < % ≤ 68% Cukup tinggi 3 7.69% 
36 < % ≤ 52% Rendah 0 0.00% 
20 < % ≤ 36% Sangat rendah 0 0.00% 

Σ 39 100% 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa gejala afeksi 

kecemasan yang dialami oleh siswa masuk dalam kategori tinggi dengan 

persentase sebesar 64.10%. Kemudian diikuti dengan kategori sangat tinggi 

sebesar 28.20%, dan cukup tinggi dengan persentase sebesar 7.69%. Tidak ada 

siswa yang memiliki kecemasan afeksi dengan kategori rendah dan sangat rendah. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa merasakan 

suasana hati yang tidak menyenangkan serta kurang percaya diri dengan 

kemampuan yang dimiliki. Siswa merasa gelisah menjelang ujian nasional dan 

pesimis bisa mengerjakan soal-soal ujian nasional dengan baik. Diagram analisis 

gejala efeksi ini adalah sebagai berikut: 

 
Diagram 4.14. Hasil Analisis Deskriptif 

Gejala Perasaan (Afeksi) 

(5) Gejala sosial 

Deskripsi mengenai gejala sosial kecemasan menghadapi ujian nasional 

dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.16 
Distribusi Frekuensi Gejala Sosial 

 
Kelas Interval Kriteria Frekuensi Persentase 

84 < % ≤ 100% Sangat tinggi 1 2.56% 
68 < % ≤ 84% Tinggi 16 41.02% 
52 < % ≤ 68% Cukup tinggi 11 28.20% 
36 < % ≤ 52% Rendah 10 25.64% 
20 < % ≤ 36% Sangat rendah 1 2.56% 

Σ 39 100% 
 

Berdasarkan tabel tersebur dapat disimpulkan bahwa gejala sosial 

kecemasan yang dialami sebagian besar siswa berada dalam kategori tinggi 

dengan persentase sebesar 41.02%. Terdapat 2.56% siswa dengan kategori gejala 

sosial sangat tinggi, 28.20% siswa dengan kategori cukup tinggi, 25.64% dengan 

kategoti rendah, dan 2.56% dengan kategori sangat rendah. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa seluruh siswa yang menjadi sampel mengalami gejala 

sosial kecemasan menghadapi ujian nasional, hanya kategori kecemasannya yang 

berbeda satu sama lain. Siswa yang mengalami gejala sosial kecemasan umumnya 

cenderung menarik diri dari hubungan interpersonal, dalam hal ini adalah teman-

teman sebaya, serta melarikan diri dari masalah. Mereka menghindari 

pembicaraan tentang ujian nasional, bahkan berpikir untuk tidak mengikuti ujian 

nasional, atau memilih untuk tidak peduli terhadap hasil dari ujian nasionalnya 

kelak. Hasil analisis gejala sosial kecemasan ini dapat digambarkan secara 

sederhana dalam diagram berikut: 

 



107 

 

 
Diagram 4.15. Hasil Analisis Deskriptif 

Gejala Sosial 

 
4.1.1.3 Analisis Deskriptif Persentase Total Persepsi Siswa tentang Peran 

Konselor Sekolah dan Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Ujian 

Nasional  

Penyebaran angket dalam penelitian ini bertujuan untuk menjaring data 

tentang persepsi siswa tentang peran konselor sekolah dan data tentang tingkat 

penurunan kecemasan dalam menghadapi ujian nasional. Berikut akan disajikan 

deskripsi persentase total hasil analisis angket persepsi dan kecemasan: 

Tabel 4.17 
Deskripsi total angket persepsi dan kecemasan siswa 

 

No Kode 
Resp. 

PERSEPSI SISWA KECEMASAN SISWA 
Skor % Kriteria Skor % Kriteria

1 R-1 105 51.22 kurang baik 123 84.83 sangat tinggi 
2 R-2 134 66.82 cukup baik 108 74.48 tinggi 
3 R-3 147 71.71 Baik 113 77.93 tinggi 
4 R-4 159 77.57 Baik 129 88.96 sangat tinggi
5 R-5 134 65.37 cukup baik 120 82.76 tinggi 
6 R-6 104 50.73 kurang baik 114 78.62 tinggi 
7 R-7 156 76.1 Baik 111 76.55 tinggi 
8 R-8 151 73.66 Baik 107 73.79 tinggi 
9 R-9 104 50.73 kurang baik 100 68.97 tinggi 
10 R-10 98 47.8 kurang baik 130 89.66 sangat tinggi
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11 R-11 147 71.71 Baik 105 72.41 tinggi 
12 R-12 154 75.12 Baik 107 73.79 tinggi 
13 R-13 100 48.78 kurang baik 133 91.74 sangat tinggi
14 R-14 138 67.32 cukup baik 99 68.27 tinggi 
15 R-15 101 49.27 kurang baik 98 67.59 cukup tinggi 
16 R-16 134 65.36 cukup baik 120 82.76 tinggi 
17 R-17 74 36.1 kurang baik 125 86.21 sangat tinggi
18 R-18 159 77.56 Baik 111 76.55 tinggi 
19 R-19 100 48.78 kurang baik 114 78.62 tinggi 
20 R-20 161 78.54 Baik 117 80.67 tinggi 
21 R-21 102 49.76 kurang baik 122 84.14 sangat tinggi
22 R-22 106 51.71 kurang baik 104 71.72 tinggi 
23 R-23 139 67.8 cukup baik 120 82.76 tinggi 
24 R-24 150 73.17 Baik 106 73.1 tinggi 
25 R-25 104 50.73 kurang baik 105 72.41 tinggi 
26 R-26 160 78.05 Baik 120 82.76 tinggi 
27 R-27 139 67.8 cukup baik 118 81.39 tinggi 
28 R-28 102 49.76 kurang baik 102 70.34 tinggi 
29 R-29 156 76.09 Baik 112 77.24 tinggi 
30 R-30 157 76.59 Baik 106 73.1 tinggi 
31 R-31 103 50.24 kurang baik 117 80.67 tinggi 
32 R-32 101 49.27 kurang baik 128 88.27 sangat tinggi
33 R-33 149 72.68 Baik 115 79.31 tinggi 
34 R-34 150 73.17 Baik 116 80 tinggi 
35 R-35 106 51.7 kurang baik 110 75.86 tinggi 
36 R-36 160 78.05 Baik 116 80 tinggi 
37 R-37 158 77.07 Baik 110 75.86 tinggi 
38 R-38 102 49.76 kurang baik 125 86.21 sangat tinggi 
39 R-39 104 50.73 kurang baik 137 94.48 sangat tinggi 
Rata-rata 128.4 62.68 Cukup baik 114.69 79.09 79.0969

Distribusi frekuensi jawaban responden 
Sangat baik 0 Sangat rendah 0 
Baik 16 Rendah 1 
Cukup baik 6 Cukup tinggi 11 
Kurang baik 17 Tinggi 21 
Tidak baik 0 Sangat Tinggi 6 

Distribusi persentase jawaban responden 
Sangat baik 0.00% Sangat rendah 0.00% 
Baik 41.02% Rendah 2.56% 
Cukup baik 15.38% Cukup tinggi 28.20% 
Kurang baik 43.59% Tinggi 53.85% 
Tidak baik 0,00% Sangat Tinggi 15.38% 

 
Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara umum 

persepsi siswa tentang peran konselor sekolah dapat dikatakan kurang baik. 
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Persepsi yang kurang baik ini cederung mempengaruhi kecemasan siswa yang 

berdasarkan tabulasi tersebut termasuk dalam kategori tinggi. Jika persepsi siswa 

baik, maka kecemasan menghadapi ujian nasional pun cenderung rendah. Siswa 

yang memiliki persepsi cukup baik, kategori kecemasannya cukup tinggi pula. 

Tidak ada siswa yang mempersepsikan peran konselor sekolah dengan kategori 

tidak baik, namun kecemasan mereka termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

 
4.1.2 Hasil Analisis Statistik 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Perhitungan data dilakukan secara manual dengan bantuan komputer 

menggunakan program Excel. Dari hasil perhitungan dapat diketahui hasil uji 

normalitas yang dilakukan menggunakan rumus chi-kuadrat. Uji normalitas 

dilakukan untuk mengetahui distribusi persepsi siswa tentang peran konselor 

sekolah dan tingkat penurunan kecemasan dalam mnghadapi ujian nasional. Pada 

skala persepsi siswa tentang peran konselor sekolah, setelah dilakukan 

perhitungan normalitas dengan taraf signifikansi 5% diperoleh data bahwa 

X²hitung = 7.6894 < X²tabel = 9.49. Hal ini berarti bahwa persepsi siswa tentang 

peran konselor sekolah di SMP N 22 Semarang tahun ajaran 2009/2010 

berdistribusi normal. 

Pada skala kecemasan menghadapi ujian nasional, berdasarkan hasil uji 

normalitas dengan taraf signifikansi 5% diperoleh data bahwa X²hitung = 2.4074 < 

X²tabel = 9.49 (harga dikonsultasikan pada tabel chi-kuadrat). Hal ini berarti 

bahwa tingkat penurunan kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional 

berdistribusi normal. 
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4.1.2.2 Analisis Korelasi 

Dalam penelitian ini, akan dicari hubungan antara persepsi siswa tentang 

peran konselor sekolah dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi ujian 

nasional. Oleh sebab itu, dilakukan analisis korelasi dengan menggunakan rumus 

Product Moment. Analisis korelasi ini untuk menjawab hipotesis kerja (Ha) yang 

diajukan yaitu “terdapat hubungan yang signifikan antara pesepsi siswa tentang 

peran konselor sekolah dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi ujian 

nasional di SMP N 22 Semarang tahun 2009/2010”. Hipotesis kerja tersebut diuji 

dengan analisis korelasi Product Moment yang menghasilkan rhitung sebesar = -

0.186. 

Bila dibandingkan dengan rtabel dengan taraf signifikansi 5% dan N = 39, 

maka diperoleh harga rtabel = 0.316 dan termasuk dalam kategori sangat 

lemah/rendah. Harga rhitung < rtabel, yaitu -0.186 < 0.316, maka dapat disimpulkan 

bahwa koefisien korelasi tersebut termasuk dalam kategori sangat lemah/rendah. 

Dengan demikian, uji hipotesis nihil (Ho) yang berbunyi “tidak ada hubungan 

antara persepsi siswa tentang peran konselor sekolah dengan tingkat kecemasan 

dalam menghadapi ujian nasional pada siswa kelas IX SMP N 22 Semarang” 

diterima. Sedangkan hipotesis kerja (Ha) yang berbunyi “ada hubungan antara 

persepsi siswa tentang peran konselor sekolah dengan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional pada siswa kelas IX SMP N 22 Semarang” ditolak. 
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4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Tahap akhir dalam penelitian adalah pembahasan hasil penelitian. 

Penelitian ini menjelaskan mengenai persepsi siswa tentang peran konselor 

sekolah, kecemasan dalam menghadapi ujian nasional, dan hubungan antara 

persepsi siswa tentang peran konselor sekolah dengan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional pada siswa kelas IX SMP N 22 Semarang tahun ajaran 

2009/2010. 

 
4.2.1 Persepsi Siswa tentang Peran Konselor Sekolah 

Istilah persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang 

pengalaman terhadap sesuatu benda atau suatu kejadian yang dialami. Persepsi 

menurut Walgito (2003:46) adalah “suatu proses pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang 

integrated dalam diri individu”. Sebagai aktivitas yang integrated, maka seluruh 

pribadi, seluruh apa yang ada dalam diri individu ikut aktif berperan dalam 

persepsi itu. Persepsi juga dapat diartikan sebagai “proses menyimpulkan 

informasi dan menafsirkan kesan yang diperoleh melalui alat inderawi kita” 

(Sugiyo 2005:34). Alat indera tersebut akan menerima stimulus, kemudian 

diteruskan ke pusat susunan syaraf (otak) dan terjadilah proses psikologis 

sehingga individu menyadari apa yang dilihat, didengar, diraba dan sebagainya.  

Persepsi merupakan cara pandang atau pengalaman seseorang terhadap 

suatu objek, peristiwa atau kejadian yang dialami. Pengalaman, objek atau 

peristiwa tersebut akan menimbulkan stimulus atau rangsang terhadap alat indera 



112 

 

yang kemudian akan dimaknai dan dinilai sehingga menimbulkan persepsi 

tertentu. Persepsi merupakan reaksi terhadap stimulus, hal ini senada dengan yang 

diungkapkan oleh Pareek dalam Sobur (2003:446) yang menyatakan bahwa 

persepsi sebagai “reaksi kepada rangsangan panca indera atau data”. Persepsi 

tersebut diinterpretasikan kemudian diwujudkan dalam respon atau reaksi 

terhadap kejadian yang dialami. Jika stimulus yang diterima positif maka persepsi 

yang dilahirkan juga akan positif, sebaliknya jika stimulus yang diterima negatif 

maka akan melahirkan persepsi negatif pula. Reaksi, respon atau tindakan 

seseorang dapat dipengaruhi oleh persepsinya terhadap objek atau kejadian yang 

dialami. 

Tiap-tiap individu menggunakan indera yang sama atau sejenis dalam 

menerima stimulus yang sama. Namun, dalam hal persepsi masing-masing 

individu bisa berbeda tergantung pengalaman individu. Persepsi tersebut 

berhubungan dengan “pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan 

pesan” (Rakhmat 2005:51). Pemaknaan terhadap informasi atau stimulus yang 

sama belum tentu menghasilkan interpretasi yang sama. Dalam penelitian ini, 

yang menjadi objek persepsi adalah peran konselor dalam menurunkan tingkat 

kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional. Siswa dapat mempersepsi 

konselor berdasarkan pengalaman, informasi yang diperoleh selama ini, atau 

kesan yang terdapat pada diri siswa tentang konselor. Hal ini berkaitan dengan 

kebutuhan, motivasi atau harapan yang ada pada diri siswa. Selain itu, siswa dapat 

pula mempersepsi konselor melalui hal-hal yang nampak dari konselor seperti 
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sikap, tingkah laku, pengetahuan, kompetensi, atau kepribadian konselor yang 

tercermin dalam kinerja konselor dalam melaksanakan layanan BK. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui hasil analisis persepsi siswa 

tersebut jika dirata-rata termasuk dalam kategori cukup baik dengan persentase 

sebesar 62.68%. Secara lengkap, analisis data menunjukkan bahwa dari 39 siswa 

terdapat 16 siswa atau 41.02% yang memiliki persepsi tentang peran konselor 

dengan kategori baik. Sedangkan siswa yang mempersepsikan peran konselor 

dengan kategori cukup baik sebanyak 6 siswa atau 15.38%. Tidak ada siswa yang 

mempersepsikan peran konselor dengan kategori sangat baik dan tidak baik. 

Meskipun rata-rata persepsi siswa cukup baik, sebagian besar siswa justru 

memiliki persepsi dengan kategori kurang baik. Terdapat 17 siswa atau 43.59% 

yang termasuk dalam kategori ini. Hal ini perlu mendapatkan perhatian tersendiri 

serta digali lebih lanjut faktor apa yang mempengaruhinya. Seperti yang telah 

dikemukakan sebelumnya, bahwa persepsi siswa tidak terbentuk dalam waktu 

singkat, melainkan berproses berdasarkan apa yang dialami siswa. Oleh karena 

itu, cukup penting mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi siswa 

tentang peran konselor sekolah. 

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh 

dinamika yang terjadi dalam diri seseorang dengan melibatkan aspek psikologis 

dan panca inderanya. Persepsi melibatkan proses yang saling melengkapi, bukan 

berjalan sendiri-sendiri. Menurut Suharnan (2005:55), persepsi melibatkan dua 

proses yaitu “bottom-up processing and top-down processing”. Hal ini berarti 

hasil suatu persepsi atau interpretasi mengenai suatu stimulus ditentukan oleh 
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kombinasi antara sifat-sifat yang ada pada stimulus yang dipersepsi itu (bottom-

up) dengan pengetahuan yang tersimpan di dalam ingatan seseorang yang relevan 

dengan stimulus itu (top-down). Dengan kata lain, persepsi dipengaruhi oleh hal-

hal dari dalam dan luar individu. Hal-hal dari dalam individu oleh Sugiyo 

(2005:38-41) disebut sebagai faktor personal, yang terdiri dari “pengalaman, 

motivasi, kepribadian, intelegensi, kemampuan menarik kesimpulan, dan 

objektivitas”. Sedangkan hal-hal dari luar individu menurut Siagian (2004:98-105) 

berkaitan dengan “sasaran persepsi dan situasi”. 

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi siswa 

tentang peran konselor sekolah dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan siswa, pengalaman siswa, 

kebutuhan, motivasi dan harapan yang semuanya berhubungan dengan pelayanan 

BK di sekolah, khususnya untuk mengatasi masalah-masalah yang dialami siswa. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, pengetahuan siswa tentang pelayanan BK 

secara umum termasuk dalam kategori baik. Sebanyak 24 siswa atau 61.54% 

berada dalam kategori ini. Terdapat 10.26% dan 2.57% siswa yang 

pengetahuannya termasuk dalam kategori kurang baik dan tidak baik. Artinya, 

masih ada siswa yang menganggap bahwa tugas konselor sekolah sama saja 

dengan guru piket, serta memberi sanksi bagi siswa yang melakukan pelanggaran. 

Pengalaman siswa mengikuti kegiatan BK termasuk cukup baik dengan 

persentase sebesar 41.03%. Kebutuhan siswa akan pelayanan BK termasuk baik 

dengan persentase sebesar 28.21%. Dalam mengikuti kegiatan BK, motivasi siswa 

tergolong baik, hal ini ditunjukkan dengan persentase sebesar 38.46%. Harapan 
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siswa bahwa konselor dapat membantu mengatasi masalahnya juga termasuk baik. 

Persentase siswa yang berada dalam katagori ini sebesar 41.03%. Secara 

keseluruhan, faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa memberikan 

pengaruh cukup baik dengan persentase sebesar 65.76%. 

Faktor eksternal persepsi meliputi kepribadian konselor, kinerja konselor, 

dan lingkungan sekitar siswa. Kepribadian konselor dipersepsikan mayoritas 

siswa dengan kategori baik, persentasenya sebesar 33.33%. Lingkungan sekitar 

siswa pun dinilai memberikan pengaruh baik bagi persepsi siswa dengan 

persentase sebesar 30.77%. Sedangkan kinerja konselor dalam mengatasi masalah 

siswa dipersepsikan oleh sebagian besar siswa dengan kategori kurang baik, 

persentasenya sebesar 35.89%. Masih ada siswa yang menilai bahwa konselor 

seperti polisi sekolah yang lebih sering memberi sanksi bagi siswa yang 

melakukan pelanggaran daripada membantu mengatasi masalah siswa. Selain itu, 

siswa juga menganggap bahwa konselor terkesan kurang serius dalam mengatasi 

masalah siswa, serta kurang memiliki hubungan yang harmonis dan baik dengan 

para siswa. 

Kenyataan bahwa masih ada konselor di lapangan yang lebih sering 

“mengurusi” pelanggaran siswa daripada melaksanakan pelayanan BK dengan 

efektif dan efisien memang tidak dapat dipungkiri. Kesan sebagai “polisi sekolah” 

memang tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja karena sudah terlanjur 

melekat pada siswa. Meskipun tugas untuk mengurus pelanggaran umumnya 

diserahkan kepada guru piket, tetap saja konselor menjadi pihak yang “wajib” 

terlibat di dalamnya. Hal seperti ini tentu saja tidak bisa dihilangkan begitu saja, 
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atau setidaknya memerlukan waktu lama dan keaktifan berbagai pihak untuk 

terlibat. Alangkah baiknya jika dalam menangani pelanggaran siswa, konselor 

memasukkan unsur BK di dalamnya. Konselor dapat melakukan pendekatan dan 

membina hubungan baik dengan siswa, atau melaksanakan layanan tertentu yang 

berhubungan dengan pelanggaran yang dilakukan siswa. Pendekatan yang baik 

secara personal akan lebih efektif dampaknya daripada sekedar memberi hukuman 

berulang-ulang. 

Selain sebagai “polisi sekolah”, konselor juga dipersepsikan kurang serius 

dalam menangani masalah siswa serta kurang memiliki hubungan yang harmonis 

dengan para siswa. Penilaian kurang serius ini tentu saja harus menjadi evaluasi 

tersendiri. Siswa mempersepsikan demikian karena memang begitulah adanya 

atau hanya penilaian sepihak saja tanpa dilandasi pengetahuan yang baik dan 

benar. Bagi konselor sekolah, hal ini bisa menjadi masukan khususnya dalam 

melaksanakan pelayanan BK secara optimal. Kenyataan di lapangan menunjukkan 

bahwa konselor sekolah memang memiliki kesibukan ekstra baik dalam tugasnya 

sebagai konselor maupun di luar itu. Tugas sebagai konselor memang tidak 

sepenuhnya ditinggalkan, namun porsi waktunya kadang tersita untuk tugas-tugas 

lain sehingga pelaksanaan pelayanan BK pun menjadi kurang optimal. Hal ini 

perlu disikapi dengan bijak oleh konselor supaya esensi dari pelayanan BK itu 

tidak hilang dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh siswa.  

Hubungan baik antara konselor dengan siswa juga perlu terus dibina. 

Pembinaan hubungan baik ini sebaiknya tidak hanya berlangsung saat 

pelaksanaan pelayananan BK saja, tetapi juga di luar itu. Konselor diharapkan 
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memiliki keterampilan untuk menjalin hubungan interpersonal yang baik dengan 

para siswa baik pada saat memberikan layanan maupun dalam interaksi sehari-

hari dengan siswa. Jika siswa memiliki kedekatan yang baik dengan konselor, hal 

ini tentu saja mempengaruhi persepsinya terhadap konselor sekolah. 

 
4.2.2 Kecemasan dalam Menghadapi Ujian Nasional 

Setiap individu pernah mengalami perasaan cemas di dalam dirinya. Hal 

itu merupakan bentuk perasaan yang biasanya disebabkan oleh suasana hati yang 

kurang menyenangkan. Menurut Atkinson (1981:212) kecemasan adalah “emosi 

yang tidak menyenangkan, yang ditandai dengan istilah-istilah seperti 

kekhawatiran, keprihatinan, dan rasa takut, yang kadang-kadang kita alami dalam 

tingkat yang berbeda”. Kecemasan dapat bermula dari rasa prihatin yang ringan 

sampai rasa panik, serta berbagai macam penyebab timbulnya keadaan yang tidak 

menyenangkan dalam diri individu. Individu yang mengalami konflik internal 

seringkali mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya rasa cemas dalam diri 

mereka, meskipun tidak dapat menentukan dengan jelas faktor-faktor apa saja 

yang terlibat. Sedangkan Nevid (2005:63) menyatakan bahwa “kecemasan atau 

anxiety adalah suatu keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang 

buruk akan segera terjadi”. Kecemasan sebenarnya merupakan sesuatu yang 

normal dialami oleh setiap orang asalkan tidak berlebihan. 

Kecemasan ditandai dengan perasaan kekhawatiran yang mendalam, 

ketakutan atau kehilangan kepercayaan diri yang tidak jelas asal maupun 

wujudnya, dimana kondisi tersebut dapat menimbulkan stres serta akibat yang 

dapat dilihat melalui gejala fisiologis, psikologis serta sosial pada individu yang 
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mengalaminya. Kecemasan merupakan reaksi atas situasi yang dirasa kurang 

menyenangkan, misalnya cemas akan kondisi kesehatan, karier di masa depan, 

menghadapi ujian, dan lain-lain. Setiap orang cenderung pernah mengalami 

kecemasan sehubungan dengan berbagai macam situasi yang tidak menyenangkan 

yang pernah dialaminya. Kecemasan dapat mempunyai makna negatif karena 

adanya perasaan tidak enak, ketegangan, kekhawatiran yang berlarut-larut, dan 

sebagainya yang disikapi secara berlebihan. Namun, kecemasan bisa juga 

bermakna positif jika justru memotivasi seseorang untuk melawan ketegangan dan 

mengembangkan kepribadian. 

Akibat positif dan negatif kecemasan ini tergantung pada persepsi masing-

masing individu terhadap kecemasan yang dialami. Hal tersebut senada dengan 

yang disampaikan oleh Davidoff (1981:63) yakni “meskipun individu dapat 

memperlihatkan kadar ciri khas kecemasan, tetapi respon terhadap suatu peristiwa 

tertentu amat bergantung pada pikiran dan persepsi dari yang bersangkutan 

sendiri”. Jadi, apabila siswa menganggap kecemasan sebagai pendorong motivasi, 

maka kecemasan itu akan berakibat positif. Namun, jika siswa menganggap 

kecemasan sebagai beban mental maka akibat yang ditimbulkan pun akan 

merugikan siswa itu sendiri. 

Kecemasan muncul karena seseorang tidak mampu menyesuaikan diri, 

baik terhadap dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungannya. Freud dalam 

Atkinson (1983:212-213) membedakan kecemasan menjadi “kecemasan objektif 

dan kecemasan neurotik”. Freud memandang kecemasan objektif sebagai respon 

yang relistis terhadap bahaya eksternal. Sedangkan kecemasan neurotis timbul 
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dari konflik tak sadar dalam diri individu, dan karena konflik itu tidak disadari 

maka individu tidak mengetahui alasan kecemasannya. Kecemasan siswa dalam 

menghadapi ujian termasuk kecemasan objektif karena siswa merasakan 

kecemasan terhadap “bahaya-bahaya” yang berasal dari luar dirinya, bukan akibat 

dari konflik tak sadar dalam diri siswa. Kecemasan tersebut bersumber pada 

konflik yang disadari sehingga siswa mengetahui apa yang menjadi alasan 

kecemasannya, yaitu karena menghadapi ujian nasional. 

Kecemasan dalam menghadapi ujian nasional sendiri merupakan salah 

satu masalah psikologis yang sering dialami oleh siswa. Seperti yang diungkapkan 

oleh Afrianto Daud dalam artikelnya yang berjudul “Ujian Nasional: Polemik 

yang Terus Berulang” (http://catatan pemikiran seorang guru.htm/2010/05/04) 

yaitu  “ujian nasional membuat para guru, administrator sekolah, siswa, dan 

orangtua merasa tertekan dan dipenuhi rasa cemas dan khawatir jika nanti anak-

anak mereka tidak lulus ujian nasional”. Beban kecemasan tersebut pada 

umumnya akan menggejala mulai dari diinformasikannya standar kelulusan, 

persiapan yang harus dilakukan sebelum ujian, saat pelaksanaannya, hingga 

mempersiapkan kondisi setelah ujian. Para siswa merasa cemas jika tidak lulus 

ujian, mendapatkan nilai jelek, tidak bisa mengerjakan soal, dan sebagainya. 

Bahkan, aktivitas sehari-hari mereka cukup terganggu karena sangat cemas 

memikirkan ujian nasional. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian, sebagian besar siswa (29 siswa) 

mengalami kecemasan menghadapi ujian nasional dengan kategori tinggi 

(74.36%). Sedangkan siswa yang kategori kecemasannya termasuk sangat tinggi 
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berjumlah 9 orang (23.08%), dan hanya satu siswa (2.56%) dengan kategori 

kecemasan cukup tinggi. Tidak ada siswa yang memiliki kategori kecemasan 

rendah dan sangat rendah. Kecemasan sendiri dapat dilihat melalui gejala-gejala 

tertentu. Nevid (2005:164-165) membagi gejala kecemasan menjadi “gejala fisik, 

gejala behavioral, dan gejala kognitif”. Sedangkan menurut Atkinson (1983:249-

250) orang yang menderita gangguan kecemasan umumnya “selalu merasa 

tegang, serba salah atau khawatir dan cenderung memberi reaksi yang berlebihan 

pada stres yang ringan”. Keluhan fisik yang lazim antara lain adalah “tidak dapat 

tenang, tidur terganggu, kelelahan, macam-macam sakit kepala, kepeningan, dan 

jantung berdebar-debar” (Atkinson 1983:249-250). Di samping itu, individu 

tersebut terus-menerus mengkhawatirkan segala macam masalah yang mungkin 

terjadi dan sulit sekali berkonsentrasi atau mengambil keputusan. 

Kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional dapat ditunjukkan 

melalui gejala fisik (fisiologis), gejala perilaku (behavioral), gejala pemikiran 

(kognitif), gejala perasaan (afeksi), dan gejala sosial. Berdasarkan analisis hasil 

penelitian, diperoleh data bahwa siswa paling banyak mengalami gejala 

kecemasan fisik (fisiologis) dengan persentase sebesar 82.39% dan termasuk 

kategori sangat tinggi. Gejala fisik kecemasan antara lain ditandai dengan merasa 

sakit pada anggota tubuh tertentu, adanya ketegangan fisik, serta munculnya 

gangguan pada fungsi organ tubuh tertentu. Siswa yang merasa sakit pada anggota 

tubuh tertentu pada umumnya mengeluhkan pusing, perut terasa mual, atau diare 

karena terlalu tegang memikirkan ujian nasional. Sedangkan ketegangan fisik 

ditandai dengan jantung yang berdetak lebih kencang, susah tidur dan telapak 
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tangan yang menjadi berkeringat. Gangguan pada fungsi organ tubuh tertentu 

misalnya, sering buang air kecil, atau badan yang lemas dan gemetar menjelang 

ujian nasional. 

Selain gejala fisik, siswa juga mengalami gejala perasaan (afeksi) dengan 

kriteria tinggi (81.85%). Gejala perasan ini ditandai dengan adanya suasana hati 

yang tidak menyenangkan, dan tidak percaya diri dengan kemampuan yang 

dimiliki. Suasana hati tidak menyenangkan ditandai dengan timbulnya rasa tidak 

aman menjalani hari-hari selama di sekolah, gelisah, atau ingin marah-marah 

sepanjang waktu. Selain itu, siswa juga tidak percaya diri dengan kemampuan 

yang dimiliki, merasa pesimis tidak bisa lulus ujian nasional, dan tidak yakin 

dapat mengerjakan soal-soal dalam ujian nasional. Gejala lain yang menunjukkan 

adanya kecemasan pada siswa adalah gejala perilaku, gejala pemikiran, dan gejala 

sosial. Ketiganya masuk dalam kriteria tinggi dengan persentase masing-masing 

sebesar 77.52%, 72.82% dan 77.33%. 

Gejala perilaku kecemasan misalnya adalah hilanganya selera makan, 

gugup, melakukan sesuatu secara berulang-ulang tanpa disadari, serta sulit 

berbicara atau berbicara terlalu cepat karena kecemasan yang amat sangat. 

Sedangkan gejala kognitif kecemasan ditandai dengan konsentrasi belajar yang 

terganggu, merasa bingung dengan apa yang dihadapi, sulit mengatasi kecemasan 

yang dialami, dan berpikir bahwa masa depannya akan berakhir jika tidak lulus 

ujian nasional. Gejala sosial kecemasan berhubungan dengan interaksi siswa 

dengan lingkungan. Siswa yang memiliki gejala ini umumnya cenderung menarik 
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diri dari lingkungan, menghindari interaksi dengan teman sebaya, menghindari 

pembicaraan tentang ujian nasional, dan melarikan diri dari masalah. 

Berdasarkan hasil analisis gejala-gejala kecemasan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa secara umum kecemasan siswa dalam menghadapi ujian 

nasional belum mengalami penurunan yang signifikan. Kecemasan siswa masih 

termasuk kategori tinggi, hal ini dapat dilihat berdasarkan rata-rata dari gejala-

gejala kecemasan yang telah diungkapkan sebelumnya. Kecemasan merupakan 

hal yang wajar dialami oleh para siswa menjelang ujian nasional, asalkan tidak 

berlebihan. Kecemasan yang disikapi secara tepat justru dapat menjadi motivasi 

untuk siswa agar berusaha lebih baik lagi. Kecemasan yang berdampak negatif 

adalah kecemasan yang berlebihan, dalam hal ini akibat yang timbul pun akan 

merugikan siswa itu sendiri. Oleh karena itu, siswa perlu dibantu untuk 

mengendalikan kecemasan yang dialami agar tidak berdampak negatif. Gejala-

gejala kecemasan tersebut jika dibiarkan dapat berkembang menjadi masalah yang 

lebih serius. Jika siswa mampu mengendalikan kecemasannya, maka siswa dapat 

mempersiapkan kondisi fisik dan mentalnya dengan lebih baik untuk menghadapi 

ujian nasional. 

 
4.2.3 Hubungan antara Persepsi siswa tentang Peran Konselor Sekolah 

dengan Tingkat Kecemasan dalam Menghadapi Ujian Nasional 

Kecemasan merupakan salah satu bentuk emosi yang tidak menyenangkan. 

Pada umumnya, individu termotivasi untuk melakukan tindakan guna mengatasi 

keadaan yang tidak menyenangkan itu. Menurut Wiramihardja (2005:172) upaya 

untuk mengatasi kecemasan dapat dilakukan antara lain dengan “melatih 
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(coaching), bimbingan (guidance), konseling, pemberian nasehat, perlakuan 

(treatment), dan pengubahan perilaku (behavior modification)”. Dengan 

demikian, bimbingan dan konseling merupakan salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk membantu individu yang mengalami kecemasan. Individu 

membutuhkan konseling di saat ia merasa tidak dapat mengatasi masalahnya 

seorang diri dan membutuhkan bantuan orang lain. Dalam bukunya yang berjudul 

“Counseling for Anxiety Problems”, Sanders (2003:13-14) menyatakan bahwa 

“…many clients come directly to us for help with anxiety problems…”. Dengan 

kata lain, banyak klien segera datang pada konselor untuk bantuan masalah 

kecemasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses konseling untuk 

membantu klien yang mengalami masalah kecemasan menurut Sanders (2003:50-

51) antara lain “empathy, taking the client's problems seriously while exploring 

alternatives, and maintaining respect for the client”. Jadi konselor harus memiliki 

empati terhadap permasalahan klien, melihat masalah klien dengan serius dengan 

benar-benar mengeksplorasi alternatif pemecahan masalah, serta memelihara rasa 

hormat terhadap klien. 

Sehubungan dengan penelitian ini, maka bimbingan dan konseling 

diharapkan dapat membantu mengatasi masalah siswa dalam hal kecemasan 

menghadapi ujian nasional. Konselor sekolah sebagai pelaksana pelayanan 

bimbingan dan konseling tentu berperan besar dalam hal ini. Keefektifan layanan 

bimbingan dan konseling sangat dipengaruhi oleh keterampilan konselor dalam 

melaksanakan layanan. Selain itu, konselor juga harus berempati terhadap 

masalah siswa, serta benar-benar membantu siswa dengan sungguh-sungguh agar 
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masalah siswa teratasi dengan baik. Peran konselorinilah yang akan dipersepsi 

oleh siswa dan selanjutnya akan membentuk sikap siswa terhadap peran konselor 

dalam mengatasi masalahnya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang peran 

konselor sekolah memiliki korelasi yang rendah dengan tingkat kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional pada siswa kelas IX SMP N 22 Semarang tahun ajaran 

2009/2010. Menurut pedoman Guilford (Sudijono 2000:180) korelasinya 

termasuk dalam kategori sangat lemah, karena hasilnya adalah -0.186, hasil 

korelasi ini bahkan bisa dianggap tidak ada. Hal ini berarti, peran konselor 

sekolah masih dipersepsikan oleh siswa belum memberikan pengaruh dalam 

tingkat penurunan kecemasan dalam menghadapi ujian nasional. Hubungan yang 

dikehendaki adalah apabila persepsi siswa baik maka kecemasan akan menurun. 

Begitu pula sebaliknya, apabila persepsi siswa kurang baik maka kecemasan pun 

akan meningkat. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa rata-rata persepsi 

siswa termasuk dalam kategori cukup baik, namun kecemasan siswa masih berada 

dalam kategori tinggi. Meskipun rata-rata persepsi siswa berada dalam kategori 

cukup baik, tetapi sebagain besar siswa (43.59%) mempersepsikan peran konselor 

dengan kategori kurang baik. Sehingga, tidak tertutup kemungkinan kecemasan 

sebagian besar siswa masih berada dalam kategori tinggi (74.36%). 

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, kecemasan merupakan hal 

yang wajar dialami siswa menjelang ujian nasional. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan Sorić dalam jurnalnya yang berjudul  Anxiety and Coping in the 

Context of a School Examination (http://web.ebscohost.com/vol89.html,[diakses 9 
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Mei 2010]). Sorić menyebutkan bahwa kecemasan pada umumnya terjadi sebelum 

ujian sekolah, setelah ujian sekolah, dan menjelang pengumuman kelulusan 

tingkat. Pendapat lain dikemukakan oleh Suyanto, Dirjen Manajemen Pendidikan 

Dasar Menengah Depdiknas (http://indopos.com) yang menyatakan bahwa cemas 

adalah keniscayaan yang hampir pasti dihadapi semua orang jika ia melakukan 

sesuatu yang ujung-ujungnya harus mencapai kesuksesan. Siswa sebaiknya tidak 

diajari untuk menghilangkan kecemasan tapi mengendalikannya sehingga justru 

dapat memicu motivasi, pembangkit semangat, dan pelecut cita-cita untuk maju. 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

kecemasan menghadapi ujian adalah hal yang wajar asalkan tidak berlebihan. 

Menghilangkan kecemasan seratus persen memang tidak bisa dilakukan 

sepenuhnya, namun siswa bisa dibantu untuk mengendalikan kecemasan yang 

dialami sehingga tidak menimbulkan akibat yang negatif dan merugikan. Dari 

sekian banyak gejala kecemasan, paling tidak ada satu atau beberapa yang dialami 

siswa meski dalam kategori ringan. Meskipun demikian, kecemasan tidak bisa 

dipandang sebagai masalah yang sepele, karena jika tidak disikapi maka dapat 

berkembang lebih jauh dan berbalik merugikan siswa. Konselor sekolah dapat 

membantu siswa dalam hal ini. Kalaupun kecemasan tersebut tidak benar-benar 

hilang setidaknya bisa mengurangi gejala yang timbul sehingga tidak 

menimbulkan akibat yang lebih buruk.  

Gejala-gejala sindromatik menjelang ujian, tentu perlu dicermati dan 

diatasi secara tepat, baik oleh diri siswa sendiri, orang tua maupun guru. Dalam 

hal ini, diperlukan kerja sama berbagai pihak, seperti orang tua, guru mata 
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pelajaran, konselor sekolah, dan lain-lain dalam rangka membantu siswa 

mengatasi sindrom yang menggejala tersebut. Konselor sekolah sebagai pihak 

yang terlibat langsung dalam pelayanan bimbingan dan konseling dapat berperan 

serta dalam hal ini dengan memaksimalkan pelaksanaan program bimbingan dan 

konseling. Konselor dapat melaksanakan berbagai macam layanan dalam rangka 

membantu siswa yang memiliki masalah kecemasan dalam menghadapi ujian 

nasional. Upaya-upaya yang dilakukan konselor tersebut diharapkan 

dipersepsikan baik oleh siswa dan dapat memberikan pengaruh yang positif bagi 

siswa khususnya dalam menghadapi kecemasan menjelang ujian nasional. Jika 

persepsi siswa baik diharapkan siswa akan termotivasi untuk mengatasi 

masalahnya dengan bantuan konselor sekolah. 

Persepsi sendiri merupakan “cara pandang atau pengalaman seseorang 

terhadap suatu objek, peristiwa atau kejadian yang dialami” (Rakhmat 2000:51). 

Pengalaman, objek atau peristiwa tersebut akan menimbulkan stimulus atau 

rangsang terhadap alat indera yang kemudian akan dimaknai dan dinilai sehingga 

menimbulkan persepsi tertentu. Persepsi tersebut diinterpretasikan kemudian 

diwujudkan dalam respon atau reaksi terhadap kejadian yang dialami. Jika 

stimulus yang diterima positif maka persepsi yang dilahirkan juga akan positif, 

sebaliknya jika stimulus yang diterima negatif maka akan melahirkan persepsi 

negatif pula. 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek persepsi adalah peran konselor 

dalam menurunkan tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian nasional. 

Peran konselor ini terutama dalam pelaksanaan konseling individu untuk 
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mengatasi massalah kecemasan menghadapi ujian nasional yang dialami oleh 

siswa. Selama ini, layanan yang lebih sering dilaksanakan oleh konselor sekolah 

untuk membantu mengatasi masalah siswa adalah konseling individu. Pelaksanaan 

layanan klasikal maupun yang bersifat kelompok kurang optimal karena menurut 

konselor waktu yang ada tidak mencukupi untuk melaksanakan layanan tersebut. 

Tidak dipungkiri bahwa di lapangan, konselor di sekolah tersebut lebih banyak 

disibukkan oleh tugas-tugas di luar BK sehingga peyanan BK pun menjadi kurang 

optimal. 

Siswa dapat mempersepsi konselor berdasarkan pengalaman, kebutuhan, 

motivasi atau harapan yang ada pada diri siswa. Selain itu, siswa dapat pula 

mempersepsi konselor melalui hal-hal yang nampak dari konselor seperti sikap, 

tingkah laku, pengetahuan, kompetensi, atau kepribadian konselor yang tercermin 

dalam kinerja konselor dalam melaksanakan layanan BK. Faktor-faktor 

tersebutlah yang akan membentuk penilaian pada diri siswa mengenai peran 

konselor dalam mengatasi masalah kecemasan yang dialami siswa. Persepsi siswa 

tentang peran konselor sekolah dan tingkat kecemasan menghadapi ujian nasional 

memiliki hubungan/korelasi negatif. Artinya, apabila persepsi siswa baik, maka 

kecemasan siswa akan menurun. Begitu pula sebaliknya, apabila persepsi siswa 

kurang baik maka kecemasan siswa akan cenderung meningkat. 

Siswa mempersepsikan peran konselor berdasarkan pengalaman yang 

diperoleh selama ini. Pengalaman tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri siswa (internal) dan dari luar siswa (eksternal). Faktor-

faktor tersebut yang akan membentuk interpretasi tertentu tentang peran konselor. 
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Persepsi tersebut akan mewujudkan suatu respon atau reaksi tertentu. Respon atau 

reaksi ini dapat berupa sikap siswa terkait peran konselor dalam membantu 

mengatasi masalah siswa. Misalnya, jika persepsi siswa tentang peran konselor 

baik, siswa akan termotivasi untuk datang konseling, dan pada akhirnya masalah 

kecemasan pun dapat diatasi, begitu pula sebaliknya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi siswa tentang peran 

konselor sekolah berhubungan atau memiliki korelasi yang rendah/sangat lemah 

dengan tingkat kecemasan dalam menghadapi ujian nasional pada siswa kelas IX 

SMP N 22 Semarang tahun ajaran 2009/2010. Korelasinya bahkan bisa dianggap 

tidak ada. Hal ini berarti, peran konselor sekolah masih dipersepsikan oleh siswa 

belum memberikan pengaruh dalam tingkat kecemasan dalam menghadapi ujian 

nasional. Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata persepsi siswa termasuk kategori 

cukup baik, meskipun begitu persepsi ini masih dianggap oleh siswa belum 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kecemasan siswa. Hal 

ini terjadi dimungkinkan karena siswa mempersepsikan konselor secara sepintas-

sepintas saja, dan tidak berdasarkan pengetahuan yang baik dan menyeluruh. 

Selain itu, masih ada siswa yang memiliki persepsi negatif terhadap konselor, 

khususnya pada situasi tertentu, sehingga hal ini dapat mempengaruhi penilaian 

siswa terhadap konselor secara keseluruhan.  

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa layanan konseling 

individu memiliki intensitas pelaksanaan lebih tinggi dibandingkan layanan-

layanan BK lainnya. Sedangkan masalah kecemasan yang dialami siswa 

penyelesaiannya tidak dapat disamaratakan menjadi konseling individu saja. Jika 
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diperlukan, konselor dapat melengkapinya dengan layanan yang bersifat klasikal 

maupun kelompok. Tidak semua siswa berani atau memiliki motivasi yang tinggi 

untuk melakukan konseling individu. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa 

hal, misalnya siswa malu atau takut terhadap konselor. Hal inilah yang perlu 

diantisipasi oleh konselor sekolah. Pelaksanaan layanan-layanan BK secara 

optimal diharapkan dapat mengatasai atau bahkan memilimalisir masalah yang 

timbul, khususnya yang berhubungan dengan kecemasan menghadapi ujian 

nasional. 

Kategori kecemasan siswa yang masih tinggi belum bisa dipastikan hanya 

karena konselor tidak memiliki peran apapun. Menurut keterangan yang diperoleh 

di lapangan, sejauh ini konselor beserta guru mata pelajaran telah melakukan 

berbagai upaya untuk mempersiapkan penguasaan materi dan mental siswa 

menjelang ujian nasional. Jika peran konselor tersebut tidak berkorelasi dengan 

penurunan kecemasan siswa, hal ini dimungkinkan karena siswa tidak 

menganggap bahwa kecemasan yang berlebihan merupakan masalah, atau karena 

peran konselor tersebut belum benar-benar bisa berpengaruh positif dan mengatasi 

masalah yang dialami siswa. Hal inilah yang perlu dievaluasi lebih lanjut. 

Anggapan bahwa kecemasan merupakan masalah sepele memang tidak bisa 

disalahkan begitu saja, hanya saja siswa perlu dibimbing untuk mewaspadai 

kemungkinan atau akibat buruk yang dapat terjadi jika kecemasan tidak diatasi 

dan berkembang menjadi sesuatu yang berlebihan. 

Selain hal tersebut, peran konselor pun perlu terus dievaluasi sehingga 

nantinya benar-benar memberikan pengaruh positif bagi siswa. Pengaruh positif 



130 

 

ini hendaknya benar-benar dirasakan langsung manfaatnya oleh siswa, tidak 

hanya anggapan berdasarkan pengetahuan yang kurang mendalam atau hanya 

berasal dari sumber lain, misalnya teman-teman siswa. Tentu saja diperlukan 

proses yang tidak singkat dalam hal ini. Pelaksanaan pelayanan BK yang benar-

benar efektif dan efisien memerlukan kerja sama berbagai pihak. Konselor dan 

BK di sekolah harus benar-benar melayani dan bermanfaat bagi siswa. 

 

4.3 KETERBATASAN PENELITIAN 

Meskipun penelitian ini telah dilaksanakan sebaik mungkin, namun 

penelitian ini tetap memiliki keterbatasan. Keterbatasan pertama berkaitan dengan 

instrumen penelitian. Pada saat pelaksanaan penelitian, tidak menutup 

kemungkinan responden kurang jujur dalam memberikan jawaban instrumen. 

Oleh karena itu, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk memantau siswa 

pada saat pengisian instrumen dengan melibatkan konselor sekolah yang 

bersangkutan. Keterbatasan kedua berkaitan dengan waktu. Pada saat pelaksanaan 

penelitian, sekolah sedang dalam suasana perayaan hari kemerdekaan RI. Suasana 

yang ramai dimungkinkan membuat responden kurang konsentrasi pada saat 

mengisi instrumen penelitian. Untuk mengataasi hal ini, peneliti berusaha 

mengkondisikan siswa sebaik mungkin dengan bantuan konselor sekolah.  

Keterbatasan ketiga berkaitan dengan sampel penelitian. Hasil penelitian 

tidak membuktikan kebenaran hipotesis yang diajukan. Hal ini dimungkinkan 

disebabkan karena teknik pengambilan sampel yang kurang tepat, sehingga 

responden yang terpilih kurang memenuhi kriteria tujuan penelitian. Peneliti 
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menggunakan teknik sampel simple random sampling sehingga hal ini membuka 

kemungkinan responden yang tidak mengalami kecemasan ikut terjaring menjadi 

sampel penelitian. Teknik sampling yang lebih tepat digunakan adalah purposive 

sampling atau pemilihan sampel berdasarkan tujuan tertentu. Teknik ini 

diharapkan dapat membantu peneliti untuk menjaring responden yang tepat sesuai 

dengan tujuan penelitian.Dalam hal ini, dikarenakan penelitian sudah selesai 

dilaksanakan, peneliti berusaha menyajikan data dan hasil penelitian dengan 

sebaik-baiknya dan sesuai dengan kondisi yang terdapat di lapangan. Adapaun 

keterbatasan ini diharapkan menjadi masukan bagi peneliti pada khususnya dan 

peneliti-peneliti lain pada umumnya yang akan melaksanakan penelitian dengan 

masalah atau topik yang senada. 

 



 

132 

BAB V 

PENUTUP 

 
5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

5.1.1  Kecemasan dalam menghadapi ujian nasional yang dialami oleh siswa 

termasuk dalam kategori tinggi dengan rata-rata persentase sebesar 

79.09%. 

5.1.2  Persepsi siswa tentang peran konselor sekolah termasuk dalam kategori 

cukup baik dengan rata-rata persentase sebesar 62.68%. 

5.1.3   Terdapat korelasi yang sangat lemah/rendah antara persepsi siswa tentang 

peran konselor sekolah dengan tingkat penurunan kecemasan dalam 

menghadapi ujian nasional, hal ini ditunjukkan dengan perolehan rxy = -

0.186  <  rtabel = 0.316 dengan N = 39 pada α = 5%. 

 
5.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini antara lain: 

5.2.1   Konselor sekolah diharapkan lebih optimal dalam melaksanakan layanan-

layanan BK khususnya untuk membantu siswa mengatasi masalah 

kecemasan menghadapi ujian nasional. 

5.2.2   Konselor sekolah diharapkan tidak hanya mengkhususkan pelaksanakan 

salah satu layanan saja (konseling individu), tetapi layanan-layanan yang 
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lain pun diharapkan dapat dilaksanakan dengan efektif dan optimal 

sehingga benar-benar membantu siswa yang memiliki masalah kecemasan 

menghadapi ujian nasional. 

5.2.3 Kepada peneliti yang akan datang diharapkan lebih cermat dalam 

menentukan metode penelitian sehingga dapat menjaring responden yang 

benar-benar tepat dan menunjang pelaksanaan penelitian. 
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