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EEFFEEKKTTIIVVIITTAASS  KKOONNSSEELLIINNGG  BBEEHHAAVVIIOORRAALL  DDEENNGGAANN  TTEEKKNNIIKK  DDEESSEENNSSIITTIISSAASSII  

SSIISSTTEEMMAATTIISS  UUNNTTUUKK  MMEERREEDDUUKKSSII  KKEECCEEMMAASSAANN  MMEENNGGHHAADDAAPPII  UUJJIIAANN  

(Studi Eksperimen pada Siswa Kelas X SMA Negeri 2 Singaraja  

Tahun Ajaran 2010/2011) 

 

OOlleehh::  II  GGeeddee  TTrreessnnaa  

  

AABBSSTTRRAAKK  

Penelitian ini berangkat dari masalah kecemasan menghadapi ujian yang dihadapi oleh siswa. 

Kecemasan tersebut disebabkan karena tidak terkendalinya manifestasi kognitif, afektif dan 

perilaku motorik dalam menghadapi ujian. Penelitian ini bertujuan menguji konseling 

behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis untuk mereduksi kecemasan menghadapi 

ujian, menggunakan pendekatan kuantitatif melalui rancangan quasi eksperimen (pretest-

posttest control group design). Pengumpulan data menggunakan kuesioner kecemasan 

menghadapi ujian. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kecemasan menghadapi 

ujian pada siswa berada pada kategori sangat cemas. Setelah diberikan perlakuan konseling 

behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis, kecemasan siswa menjadi turun baik secara 

umum maupun dilihat dari aspek-aspeknya, sehingga siswa dapat mengukuti ujian tanpa rasa 

cemas yang berlebihan. Uji efektivitas menunjukkan hasil yang signifikan, sehingga 

konseling behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis terbukti efektif untuk mereduksi 

kecemasan menghadapi ujian pada siswa. Konseling behavioral dengan teknik desensitisasi 

sistematis ini direkomendasikan untuk dipertimbangkan sebagai salah satu kerangka kerja 

bimbingan dan konseling dalam upaya mereduksi kecemasan menghadapi ujian. 
 

Kata kunci:  Teknik Desensitisasi Sistematis, Konseling Behavioral, Kecemasan Menghadapi 

Ujian. 

 

PENDAHULUAN 

Secara umum rasa cemas dimiliki oleh setiap individu, kecemasan merupakan respon yang 

paling umum yang menyatakan kondisi ”waspada” dan mendorong siswa untuk melakukan 

aktivitasnya secara kreatif. Pada tingkat kecemasan yang sedang, persepsi individu lebih 

memfokuskan hal yang penting saat itu saja dan mengesampingkan hal yang lainnya. Pada tingkat 

kecemasan berat/tinggi, persepsi individu menjadi turun, hanya memikirkan hal yang kecil saja 

dan mengabaikan yang lainnya, sehingga individu tidak dapat berpikir dengan tenang.  

Fenomena sangat cemas dalam menghadapi ujian pada siswa, sudah tentunya dapat 

menghambat tujuan belajar yang ingin dicapai oleh siswa. Kecemasan menghadapi ujian dipicu 

oleh kondisi pikiran, perasaan dan perilaku motorik yang tidak terkendali. Manifestasi kognitif 

yang tidak terkendali menyebabkan pikiran menjadi tegang, manifestasi afektif yang tidak 

terkendali meng-akibatkan timbulnya perasaan akan terjadinya hal buruk, dan perilaku motorik 

yang tidak terkendali menyebabkan siswa menjadi gugup dan gemetar saat menghadapi ujian, 

khususnya ujian akhir semester. Casbarro, J (2005:23) menyebutkan bahwa manifestasi 

kecemasan ujian terwujud sebagai kolaborasi dan perpaduan tiga aspek yang tidak terkendali 

dalam diri individu, yaitu: (a) Manifestasi kognitif, yang terwujud dalam bentuk ketegangan 

pikiran siswa, sehingga membuat siswa sulit konsentrasi, kebingungan dalam menjawab soal dan 

mengalami mental blocking, (b) Manifestasi Afektif, yang  diwujudkan dalam perasaan yang tidak 
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menyenangkan seperti khawatir, takut dan gelisah yang berlebihan (c) Perilaku motorik yang 

tidak terkendali, yang terwujud dalam gerakan tidak menentu seperti gemetar.  

Tingkat kecemasan yang dihadapi oleh siswa perlu diidentifikasi sejak awal, sehingga 

mendapatkan data yang kongkrit tentang kecemasan menghadapi ujian dalam upaya merancang 

program intervensi nantinya. Dalam penelitian ini, data tingkat kecemasan siswa, didapatkan 

melalui data pretest kuesioner kecemasan menghadapi ujian yang disebarkan pada siswa kelas X1 

sampai dengan X6 yang berjumlah 192 siswa. Dalam kegiatan tersebut melibatkan siswa kelas 

X1-X6 sebagai responden, wali kelas, guru bimbingan dan konseling kelas X SMA Negeri 2 

Singaraja sebagai penanggungjawab dan pengamat kegiatan pretest dan kepala sekolah sebagai 

penanggung jawab umum. Dukungan sistem tersebutlah yang mendukung terlaksananya 

pelaksanaan pretest, sehingga didapatkan data tentang kecemasan menghadapi ujian. 

Berdasarkan hasil need assesment yang peneliti lakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner kecemasan menghadapi ujian pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Singaraja, Tahun 

Ajaran 2010/2011 tersebut, didapatkan profil prosentase tingkat kecemasan dalam menghadapi 

ujian. Secara umum, siswa kelas X mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian pada katagori 

tinggi, sedang dan rendah. Siswa yang berada pada kategori tinggi termasuk dalam tingkatan 

sangat cemas, pada kategori sedang termasuk dalam tingkatan cukup cemas dan pada kategori 

rendah termasuk dalam tingkatan tidak mengalami kecemasan yang mempengaruhi siswa dalam 

ujian. 

Adapun profil tingkat kecemasan menghadapi ujian pada siswa kelas X dapat diiidentifikasi 

dari aspek dan indikatornya. 1) Pada aspek manifestasi kognitif  yang tidak terkendali dengan 

indikator (a) sulit konsentrasi (b) bingung saat ujian dan (c) mental blocking berada pada 

prosentase yang tinggi, sehingga siswa berada pada situasi sangat cemas 2) Pada aspek 

Manifestasi Afektif yang tidak terkendali dengan indikator (a) merasa khawatir (b) merasa takut 

dan (c) merasa gelisah berada pada prosentase yang tinggi, sehingga siswa berada pada situasi 

sangat cemas; 3) Pada aspek perilaku motorik yang tidak terkendali dengan indikator: (a) gemetar 

saat menghadapi ujian juga prosentasenya sedang, sehingga siswa berada pada situasi cukup 

cemas.  

Manifestasi kognitif yang tidak terkendali ditunjukkan dengan kondisi siswa yang sulit 

konsentrasi, mengalami kebingungan dan mental blocking saat menghadapi ujian. Tidak 

terkendalinya manifestasi kognitif tersebut disebabkan karena pikiran siswa yang terlalu tegang 

berada dalam situasi ujian. Manifestasi afektif yang tidak terkendali ditunjukkan dengan kondisi 

perasaan siswa yang khawatir, takut dan gelisah yang berlebihan dalam mengahdapi ujian. Tidak 

terkendalinya manifestasi afektif tersebut disebabkan oleh cara pandang siswa yang 

membayangkan bahwa ujian yang akan dihadapinya terlampau sulit, takut tidak lulus dan 

membayangkan akan kegagalan. Kondisi tersebutlah yang memicu perasaan sangat cemas yang 

dialami siswa dalam menghadapi ujian. Berdasarkan perhitungan prosentase tersebut, aspek yang 

menunjukkan situasi sangat cemas adalah manifestasi afektif yang tidak terkendali dan disusul 

dengan manifestasi kognitif yang tidak terkendali. 

Permasalah kecemasan menghadapi ujian khususnya yang teridentifikasi sangat cemas 

tersebut sangat penting untuk ditentukan suatu teknik untuk mereduksinya, karena kecemasan 

tersebut pada nantinya dapat mengganggu kepribadian siswa yang berakibat prestasi belajarnya 
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menjadi turun bahkan tidak lulus dalam ujian. Teknik yang digunakan peneliti untuk mereduksi 

kecemasan menghadapi ujian adalah Teknik Desensitisasi Sistematis yang merupakan salah satu 

teknik dalam Konseling Behavioral. ”Desensitisasi sistematis merupakan teknik konseling 

behavioral yang memfokuskan bantuan untuk menenangkan klien dari ketegangan yang dialami 

dengan cara mengajarkan klien untuk rileks”. Dalam penelitian ini berupaya mengkondisikan 

siswa menjadi rileks dan tenang dalam menghadapi ujian. Siswa yang teridentifikasi merasa 

sangat cemas nantinya diberikan layanan intervensi yang dijabarkan sesuai dengan aspek 

kecemasan yang dirangkum dalam bentuk deskripsi kebutuhan layanan yang mencangkup layanan 

dasar, perencanaan individual, layanan responsif dan dukungan sistem. 

Dasar pertimbangan dilakukan intervensi melalui teknik desensitisasi sistematis terhadap 

siswa yang mengalami kecemasan menghadapi ujian adalah, bahwa pemikiran negatif, perasaan 

tidak nyaman dan perilaku cemas dapat membuat siswa berada pada permasalahan psikologis 

yang semakin kompleks. Kondisi cemas tersebut muncul akibat pikiran dan perilaku 

disfungsional, yang  semestinya harus direkonstruksi sehingga dapat berfungsi secara normal dan 

tenang dalam menghadapi persoalan. Selanjutnya, keyakinan bahwa manusia memiliki 

kemampuan untuk berpikir rasional dan irasional, dimana cara berpikir yang irasional 

(membayangkan hal buruk) dapat menimbulkan gangguan dan tingkah laku, sehingga intervensi 

konseling diarahkan pada modifikasi: cara berpikir, mengelola perasaan, bertindak, menganalisa, 

bertanya dan memutuskan tindakan. Pandangan tersebut beranggapan, bahwa pada nantinya, 

siswa dapat mengubah dan mengkondisikan status pikiran, perasaan dan tindakannya dari yang 

tidak terkendali menjadi terkendali saat menghadapi ujian.  

Program konseling behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis untuk mereduksi 

kecemasan menghadapi ujian ini dikembangkan berdasarkan hasil kajian konsep teori 

desensitisasi sistematis dalam konseling behavioral dan kecemasan, hasil studi pendahuluan yang 

relevan, analisis kebutuhan terhadap pentingnya penanganan kecemasan menghadapi ujian pada 

siswa, khusunya ujian akhir semester. Program ini pada nantinya dapat dipergunakan dan 

dikembangkan untuk mereduksi kecemasan menghadapi ujian yang dihadapi oleh siswa. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah konseling behavioral dengan teknik 

desensitisasi efektif untuk mereduksi kecemasan menghadapi ujian?”. Supaya fokus masalah lebih 

jelas dan terarah, maka dirumuskan pertanyaan penelitian: 1) Bagaimana profil kecemasan 

menghadapi ujian pada siswa?; 2) Bagaimana profil kecemasan menghadapi ujian berdasarkan 

aspek-aspeknya?; 3) Bagaimana tingkat efektivitas konseling behavioral dengan teknik 

desensitisasi sistematis untuk mereduksi kecemasan menghadapi ujian?; dan 4) Bagaimana bentuk 

program dan modul konseling behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis untuk mereduksi 

kecemasan menghadapi ujian?. 

Tujuan dalam penelitian ini adalah menguji teknik desensitisasi sistematis untuk mereduksi 

kecemasan menghadapi ujian. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut  dilakukan langkah: 1) 

Mengetahui profil kecemasan menghadapi ujian pada siswa; 2) Mengetahui profil tingkat 

kecemasan menghadapi ujian siswa berdasarkan pada aspek-aspeknya; 3) Mengetahui tingkat 

efektivitas Konseling Behavioral dengan Teknik Desensitisasi Sistematis untuk mereduksi 

kecemasan menghadapi ujian; 4) Membuat program dan modul konseling behavioral dengan 

teknik desensitisasi sistematis untuk mereduksi kecemasan menghadapi ujian. 
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Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah wawasan keilmuan dan 

memperkaya teori-teori bimbingan dan konseling, terutama dalam pemanfaatan konseling 

behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis untuk mereduksi kecemasan siswa menghadapi 

ujian. Bagi guru, penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai landasan untuk mengetahui 

penyebab serta mengidentifikasi siswa yang mengalami permasalahan cemas dalam menghadapi 

ujian dan dapat memberikan pemecahan masalah dengan mengupayakan teknik desensitisasi 

sistematis.  
 

TINJAUAN PUSTAKA 

Kecemasan Menghadapi Ujian 

Kecemasan atau dalam Bahasa Inggrisnya “anxiety” berasal dari Bahasa Latin “angustus” 

yang berarti kaku, dan “ango, anci” yang berarti  mencekik. Konsep kecemasan memegang 

peranan yang sangat mendasar dalam teori-teori tentang stres dan penyesuaian diri (Griez 

Eric,J.L, 2001:22). Menurut Post  (1978:3), kecemasan adalah kondisi emosional yang tidak 

menyenangkan yang ditandai oleh perasaan-perasaan subjektif seperti ketegangan, ketakutan, 

kekhawatiran dan juga ditandai dengan aktifnya sistem syaraf pusat.  

Kecemasan merupakan suatu keadaan aprehensi atau keadaan khawatir yang mengeluhkan 

bahwa sesuatu yang buruk akan segera terjadi. Banyak hal yang dapat menimbulkan kecemasan, 

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

beberapa hal yang menjadi sumber kekhawatiran. Kecemasan terjadi sebagai akibat dari ancaman 

terhadap harga diri atau identitas diri yang sangat mendasar bagi keberadaan individu. Kecemasan 

dikomunikasikan secara interpersonal dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, 

menghasilkan peringatan yang berharga dan penting untuk upaya memelihara keseimbangan diri 

dan melindungi diri (Nevid dkk, 2006; Suliswati dkk, 2005 dalam Hidayati Arina, 2008:2). 

Freud (dalam Syamsu, 2006) mendefinisikan bahwa kecemasan sebagai suatu perasaan 

yang tidak menyenangkan, yang diikuti oleh reaksi psikologis tertentu seperti perubahan detak 

jantung dan pernafasan, dengan kata lain kecemasan adalah reaksi atas situasi yang dianggap 

berbahaya. Kecemasan adalah suatu keadaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan yang 

disertai dengan tanda somatik yang menyatakan terjadinya hiperaktifitas sistem syaraf otonom. 

Kecemasan adalah respon terhadap suatu ancaman yang sumbernya tidak diketahui, internal, 

samar-samar atau konfliktual (Kaplan, Sadock, 1997). Kecemasan dianggap sebagai suatu 

perasaan yang lebih mengganggu daripada penerimaan terhadap kematian yang tidak dapat 

dihindari. 

Kecemasan dapat didefininisikan suatu keadaan perasaan keprihatinan, rasa gelisah, 

ketidaktentuan, atau takut dari kenyataan atau persepsi ancaman sumber aktual yang tidak 

diketahui atau dikenal (Stuart, 2001 dalam http:// morningcamp.com/?p=237/Konsep Kecemasan 

). Kecemasan atau anxiety merupakan salah satu bentuk emosi individu yang berkenaan dengan 

adanya rasa terancam oleh sesuatu, biasanya dengan objek ancaman yang tidak begitu jelas. 

Kecemasan dengan intensitas yang wajar dapat dianggap memiliki nilai positif sebagai motivasi, 

tetapi apabila intensitasnya sangat kuat dan bersifat negatif justru akan menimbulkan kerugian dan 

dapat mengganggu keadaan fisik dan psikis individu yang bersangkutan.  

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/06/09/memahami-emosi-individu/
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Tingkatan kecemasan individu tergantung pada situasi, beratnya impuls yang datang dan 

kemampuan untuk mengendalikan diri dalam menghadapi persoalan. Proses terbentuknya 

kecemasan ujian dapat digambarkan dengan urutan: Adanya stimulus berupa bayangan ancaman 

atau bahaya potensial yang muncul saat menghadapi ujian, kemudian memicu kecemasan dan 

menyebabkan siswa terseret dalam pikiran yang mencemaskan. Sebab awal dari kecemasan itu 

adalah tanggapan pikiran dalam mempersepsikan stimulus yang diterima oleh siswa saat ujian. 

McDonald &Angus (2001:3) mengungkapkan bahwa,  

“Anxiety may occur as an effect of one's failure to develop the specific skills necessary for 

making career decisions. On the other hand anxiety may be viewed as a causative factor in 

career indecision.”  

Kecemasan mungkin terjadi sebagai suatu efek kegagalan seseorang dalam mengembangkan 

keahlian khusus yang penting dalam membuat keputusan karirnya. Sebaliknya kecemasan 

mungkin dipandang sebagai faktor yang menyebabkan penyebab kegagalan dalam karir.  
 

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa kecemasan tersebut dapat terbentuk karena 

seseorang pernah mengalami kegagalan dalam mencapai karir yang akan digapai sebelumnya. 

Misalnya, apabila seseorang pernah gagal dalam ujian sekolah, maka akan membuat kecemasan 

tersendiri dalam ujian yang akan dijalani selanjutnya. 

Siswa yang teridentifikasi mengalami kecemasan ujian akan memperhatikan perilaku yang 

mencirikan berada dalam situasi yang cemas yang dapat dikaji dari sudut psikologis dan fisiologis 

saat siswa berada dalam situasi ujian. Dalam teori kognitif tentang kecemasan ujian, Wine (2003) 

menyatakan bahwa kinerja buruk dari siswa yang mengalami kecemasan ujian adalah "defisit 

dalam kemampuan belajar". Model ini memandang kinerja rendah kecemasan ujian sebagai akibat 

dari kekurangan pengetahuan dan kesadarannya bahwa mereka tidak siap untuk ujian. Kecemasan 

yang muncul tersebut akan berdampak negatif terhadap hasil ujian yang akan diperoleh oleh 

masing-masing siswa yang mengalami intesitas kecemasan yang terlalu tinggi (Sudrajat, 2008).  

Mengacu pada teori kecemasan yang diungkapkan oleh Casbarro, J (2005 :23) dan 

berdasarkan beberapa definisi para ahli, maka yang dimaksud kecemasan menghadapi ujian 

dalam penelitian ini adalah suatu kondisi psikologis dan fisiologis siswa yang tidak 

menyenangkan yang ditandai pikiran, perasaan dan perilaku motorik yang tidak terkendali yang 

memicu timbulnya kecemasan dalam  menghadapi ujian. Adapun kondisi yang tidak terkendali 

dan tidak menyenangkan tersebut yaitu: sulit konsentrasi, bingung memilih jawaban yang benar, 

mental blocking, khawatir, takut, gelisah, gemetar pada saat menghadapi ujian (ulangan). 

Kecemasan dalam penelitian ini adalah berfokus pada kecemasan menghadapi ujian (ulangan 

semester), khususnya pada mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa, seperti matematika, 

fisika, kimia,dan bahasa inggris.  

Adapun aspek kecemasan menghadapi ujian dalam penelitian ini dapat dikategoriken 

menjadi tiga aspek yaitu manifestasi kognitif, afektif, dan perilaku motorik yang tidak terkendali. 

Adapun penjelasan tentang aspek dan indikator kecemasan menghadapi ujian dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut.  

1. Manifestasi kognitif yang tidak terkendali  

Adalah munculnya kecemasan sebagai akibat  dari cara berpikir siswa yang tidak 

terkondisikan yang seringkali memikirkan tentang malapetaka atau kejadian buruk yang akan 
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terjadi dalam menghadapi ujian. Adapun indikator manifestesi kognitif dalam kecemasan 

menghadapi ujian yaitu: sulit konsentrasi, bingung dan  mental blocking. 

Sulit konsentrasi dalam menghadapi ujian adalah suatu aktivitas berpikir siswa yang tidak 

bisa focus terhadap masalah yang akan diselesaikannya dalam menghadapi ujian. Sulit konsentrasi 

dalam ujian ditunjukkan dengan kesulitan dalam membaca dan memahami pertanyaan ujian, 

kesulitan berpikir secara sistematis, kesulitan mengingat kata kunci dan konsep saat menjawab 

pertanyaan essai atau uraian. Bingung adalah perasaan yang timbul saat siswa harus mengambil 

suatu keputusan yang sulit dalam menjawab soal ujian oleh karena terdapat beberapa laternatif 

jawaban yang menurutnya benar atau salah karena pikirannya. Dalam kondisi pikiran yang  

bingung tersebut sehingga  tidak dapat memilih jawaban yang benar. Mental blocking adalah 

hambatan secara mental / psikologis yang menyelubungi pikiran siswa saat ujian sehingga tidak 

bisa berpikir dengan tenang. Manifestasi (kemunculan) mental blocking  ditunjukkan dengan 

pertanda bahwa saat membaca pertanyaan ujian, tiba-tiba pikiran seperti kosong (blank) dan 

kemungkinan tidak mengerti alur jawaban yang benar saat ujian atau bahkan lebih cemas lagi 

karena kehabisan waktu dalam pengerjaan soal ujian. 

2. Manifestasi afektif  yang tidak terkendali  

Adalah kecemasan muncul sebagai akibat siswa merasakan perasaan yang berlebihan saat 

menghadapi ujian yang diwujudkan dalam bentuk perasaan khawatir, gelisah dan takut dalam 

menghadapi ujian terutama pada mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa. Berdasarkan 

definisi tersebut, maka indikator kondisi afektif dalam kecemasan menghadapi ujian, yaitu: takut, 

khawatir dan gelisah. 

Menurut kamus “The concise of Oxford English Dictionary” (dalam Rosmy, 2010), rasa 

khawatir adalah perasaan tidak nyaman akan kesulitan hidup yang sedang dialami atau yang 

dibayangkan akan terjadi. Khawatir dalam menghadapi ujian adalah perasaan terganggu akibat 

bayangan/pikiran buruk yang dibuat oleh siswa sendiri  dan dibayangkan akan terjadi saat 

menghadapi ujian. Bayangan dan pikiran buruk yang dimaksud yaitu merasa khawatir apabila soal 

ujian terlalu sulit untuk dijawab, perkiraan antara apa yang dipelajari tidak keluar dalam ujian. 

Takut adalah suatu perasaan tidak berani menghadapi sesuatu yang pada perasaannya akan 

mendatangkan bencana bagi siswa saat menghadapi ujian (Zainal,2011). Rasa takut tersebut 

membuat siswa menjadi tidak berdaya untuk berpikir dengan baik karena selalu dibayangi oleh 

bencana yang dibayangkan karena kemungkinan tidak bisa mendapatkan nilai yang memuaskan, 

takut tidak lulus, dan takut duduk paling depan sehingga tidak bisa tenang dalam ujian. 

Gelisah adalah perasaan tidak tentram yang dialami siswa saat ujian sehingga membuatnya 

tidak percaya diri untuk bisa menghadapi ujian dengan baik (Poerwadarmita, 1986). Rasa gelisah 

dalam menghadapi ujian muncul karena siswa tidak bisa menemukan jawaban soal yang sulit, 

waktu yang disediakan dirasa tidak cukup dan merasa gelisah ketika ada siswa yang sudah 

mendahului selesai mengerjakan soal ujian. 
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3. Perilaku motorik yang tidak terkendali  

Adalah gerakan tidak menentu seperti gemetar dan tegang pada otot yang dirasakan oleh 

siswa ketika menghadapi ujian. Berdasarkan definisi tersebut, maka indikator perilaku motorik 

dalam kecemasan menghadapi ujian, yaitu: gemetar. Gemetar adalah suatu gerakan yang 

dilakukan tanpa sengaja, karena merasakan suatu ancaman ketika menghadapi ujian seperti 

diharuskan untuk menjawab soal dengan cepat, diharuskan duduk di depan dan keterbatasan 

waktu yang tersedia saat ujian. Semua gerakan ini tanpa disadari dan dapat mempengaruhi tangan, 

lengan, kepala, wajah, pita suara dan kaki (Bararah, 2011).  

Pada umumnya kategori kecemasan menghadapi ujian diklasifikasikan menjadi tiga tingkat, 

yaitu sangat cemas yang artinya siswa tidak dapat mengendalikan manifestasi kognitif, afektif dan 

perilaku motoriknya; cukup cemas yang artinya siswa agak merasa cemas dalam menghadapi 

ujian; dan tidak cemas artinya siswa dapat mengendalikan manifestasi kognitif, afektif dan 

perilaku motoriknya. Tingkatan tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sudjana 

(1996). 

Teknik Desensitisasi Sistematis dalam Konseling Behavioral 

Menurut Wolpe (dalam Gerald Corey,2005) Konseling Behavioral merupakan suatu metode 

dengan mempelajari tingkah laku tidak adaptif melalui proses belajar yang normal. Tingkah laku 

tersusun dari respon kognitif, motorik, dan emosional yang dipandang sebagai respon terhadap 

stimulasi eksternal dan internal dengan tujuan untuk memodifikasi koneksi-koneksi dan metode 

stimulus respon sedapat mungkin. Respon kognitif adalah respon individu melibatkan perubahan 

dalam kemampuan pola pikir, kemahiran berbahasa, dan pengetahuan dari lingkungan. Sedangkan 

respon motorik adalah respon individu yang melibatkan kemampuan gerak tubuh dan refleks pada 

bagian tubuh , misalnya kaki, tangan, kepala, bahu dan pundak. Sedangkan yang dimaksud 

dengan respon emosional adalah respon individu yang melibatkan kemampuan emosional dalam 

menerima dan menghadapi masalah seperti: cemas, takut, gugup, sedih dan sebagainya.  

Dalam melaksanakan konseling Behavioral, ada beberapa langkah yang menjadi dasar 

pelaksanaan model konseling ini. (Sulaiman Zein : 2008:3). Adapun langkah-langkah konseling 

yang dimaksud adalah : 

1) Assesment, langkah awal yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan 

klien (untuk mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan dan kelemahannya, 

pola hubungan interpersonal, tingkah laku penyesuaian, dan area masalahnya)  

2) Goal setting, yaitu langkah untuk merumuskan tujuan konseling. Perumusan tujuan konseling 

dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Konselor dan klien mendifinisikan masalah 

klien, (2) Klien mengkhususkan perubahan positif yang dikehendaki sebagai hasil konseling, 

(3) Konselor dan klien mendiskusikan tujuan yang telah ditetapkan klien. Tujuan yang 

didiskusikan yaitu: (a) apakah merupakan tujuan yang benar-benar diinginkan klien, (b) 

apakah tujuan itu realistik, (c) kemungkinan manfaatnya; dan (d) kemungkinan kerugiannya, 

(e) Konselor dan klien membuat keputusan apakah melanjutkan konseling dengan 
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menetapkan teknik yang akan dilaksanakan, mempertimbangkan kembali tujuan yang akan 

dicapai, atau melakukan referal. 

3) Technique implementation, yaitu menentukan dan melaksanakan teknik konseling yang 

digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan yang menjadi tujuan konseling. 

4) Evaluation termination, yaitu melakukan kegiatan penilaian apakah kegiatan konseling yang 

telah dilaksanakan mengarah dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan konseling.  

5) Feedback, yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki dan 

meningkatkan proses konseling. 

Konseling behavioral memiliki teknik-teknik dalam upaya mengkondisikan perilaku 

individu. Adapun teknik tersebut yaitu: Desensitisasi Sistematis, Teori implosif dan pembanjiran, 

Latihan asertif, Terapi aversi, Pengkondisian operant. Salah satu teknik yang digunakan dalam 

upaya untuk mereduksi kecemasan menghadapi ujian dalam penelitian ini adalah Teknik 

desensitisasi sistematis yang berupaya menciptakan kondisi rileks dan nyaman pada siswa yang 

mengalami kecemasan. 

Desensitisasi  Sistematis adalah salah satu teknik yang paling luas digunakan dalam terapi 

tingkah laku. Desensitisasi  sistematis digunakan untuk menghapus tingkah laku yang diperkuat 

secara negatif, dan menyertakan pemunculan tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan 

tingkah laku yang hendak dihapuskan itu, Desensitisasi  diarahkan kepada mengajar klien untuk 

menampilkan suatu respon yang tidak konsisten dengan kecemasan. Wolpe (dalam Gerald Corey, 

2007:210)  telah mengembangkan suatu respon yakni relaksasi, yang secara fisiologis 

bertentangan dengan kecemasan yang secara sistematis diasosiasikan dengan aspek-aspek dari 

situasi yang mengancam. Desensitisasi  sistematis adalah teknik yang cocok digunakan untuk 

menangani fobia-fobia, kecemasan dan ketakutan. Teknik ini bisa diterapkan secara efektif pada 

berbagai situasi penghasil kecemasan, mencakup situasi interpersonal, ketakutan terhadap ujian, 

kecemasan-kecemasan neurotik, serta impotensi dan frigiditas seksual. 

Mengacu pada teori yang dikemukanan oleh Wolpe, maka yang dimaksud dengan  

Konseling Behavioral dengan Teknik Desensitisasi  Sistematis dalam penelitian ini adalah teknik 

yang diterapkan untuk membantu siswa guna memperbaiki pola tingkah lakunya dengan 

melakukan desensitisasi  atau gerak-gerak relaksasi yang menyenangkan untuk mereduksi 

kecemasan menghadapi ujian. Desensitisasi  sistematis digunakan untuk menghapus tingkah laku 

yang diperkuat secara negatif dalam situasi menghadapi ujian, dan menyertakan pemunculan 

tingkah laku atau respon yang berlawanan dengan kondisi kecemasan menghadapi ujian yang 

hendak direduksi tersebut. Desensitisasi  sistematis diarahkan kepada mengajar konseli untuk 

menampilkan suatu respon yang tidak konsisten dengan kecemasan sehingga tercapai kondisi 

yang rileks dan nyaman. Gerakan relaksasi ini memungkinkan siswa untuk dapat mencapai 

kondisi yang nyaman dan rileks sehingga dapat menghadapi ujian dengan tenang. Konseli dilatih 

untuk santai dan mengasosiasikan keadaan santai dalam pengalaman tentang kecemasan yang 

dibayangkan dan divisualisasikan seterusnya sedikit demi sedikit dihilangkan seiring dengan 

kondisi rileks yang diciptakan oleh konseli, dan juga dilatih untuk menghilangkan ketegangan 
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pada pikiran dan menciptakan kondisi rileks pada tubuh. Melalui penerapan desensitisasi 

sistematis, siswa dapat lebih nyaman dalam menghadapi permasalahan yang terkait dengan 

kecemasan. Siswa juga dianjurkan untuk dapat melatih Teknik Desensitisasi di rumah supaya 

tetap berada dalam situasi yang tenang. Dengan demikian, siswa pada nantinya dapat melakukan 

aktivitas dan mengikuti ujian tanpa rasa cemas yang tinggi. 

Menurut Wolpe (dalam Corey, 2007:209) menguraikan secara terperinci mengenai prosedur 

pelaksanaan teknik Desensitisasi  Sistematis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Desensitisasi sistematis dimulai dengan suatu analisis tingkah laku atas stimulus-stimulus 

yang dapat membangkitkan kecemasan ujian. Disediakan waktu untuk menyusun suatu 

tingkatan kecemasan konseli dalam area tertentu. 

b. Konselor dan konseli mendaftar hasil-hasil apa saja yang menyebabkan konseli diserang 

perasaan cemas dan kemudian menyusunnya secara hirarkis.  

c. Konselor melatih konseli untuk mencapai keadaan rileks atau santai.  

d. Konselor melatih konseli untuk membentuk respon-respon antagonistik yang dapat 

menghambat perasaan cemas.  

e. Pelaksanaan teknik desensitisasi sistematis. Proses desensitisasi melibatkan keadaan dimana 

konseli sepenuhnya santai dengan mata tertutup.  

Adapun impelementasi dari Prosedur-prosedur tersebut dapat digambarkan dalam beberapa 

tahap, yaitu: (a) Klien disuruh untuk membayangkan (memikirkan tentang) bernacam-macam 

adegan dari hierarki kecemasannya. Hal yang ditakuti dalam hierarki kecemasan itu dikerjakan 

secara terpisah mulai dengan situasi stimulus yang sangat kurang menakutkan;  (b) Klien diminta 

untuk mengacunkan jari telunjuknya bila ia cemas pada saat membayangkan suatu situasi 

stimulus; dan kemudian klien disuruh untuk membayangkan situasi stimulus yang kurang 

menakutkan pada hal yang ditakuti tersebut. (c) Klien disuruh berpikir tentang hal itu dan disuruh 

untuk relaks, dan kemudian disuruh untuk berpikir tentang hal itu lagi dan disuruh relaks, dan 

seterusnya. Adegan yang ditakuti diimbangi beberapa kali dengan relaksasi; (d) Bila klien tidak 

memperlihatkan kecemasan, maka disajikan adegan berikutnya dalam hierarki kecemasan tersebut 

dan diimbangi dengan relaksasi. Secara bertahap, klien dan terapis menelusuri hierarki kecemasn 

tersebut dengan cara seperti ini. Jika klien menunjukkan kecemasan terhadap suatu stimulus, 

maka terapis menyuruh klien  untuk relaks. Setelah klien relaks, suatu adegan kecemasan yang 

lebih rendah dalam hierarki itu kemudian disajikan dan terapis serta klien secara bertahap 

menelusuri lagi hierarki kecemasan tersebut. 
 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian mengenai efektivitas Konseling behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis 

untuk mereduksi kecemasan menghadapi ujian pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Singaraja ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian 

eksperimental (quasi eksperiment) menggunakan desain eksperimen  Pretest-Posttest Control 

Group Design. Dalam penelitian ini, kelompok eksperimen diberikan perlakuan teknik 
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desensitisasi sistematis dan pada kelompok kontrol mendapatkan perlakuan konvensional yang 

diberlakukan di sekolah. 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik “proporsional 

random sampling”. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah siswa-siswa yang memiliki 

permasalahan kecemasan yang tinggi dalam menghadapi ujian. Adapun langkah-langkah dalam 

menentukan sampel dalam penelitian ini yaitu:1) langkah pertama adalah memberikan pretes 

kepada seluruh siswa kelas X, yang bertujuan untuk mengetahui siswa manakah yang mengalami 

kecemasan yang tinggi dalam menghadapi ujian. Instrumen penelitian diberikan setelah 

dijudgement oleh pakar; 2) Langkah selanjutnya adalah menentukan proporsi siswa yang 

mengalami kecemasan yang tinggi pada masing-masing kelas, 3) Dari jumlah siswa yang 

kecemasannya tinggi dibagi menjadi dua kelompok secara random, yaitu eksperimen dan kontrol. 

Berdasarkan ketentuan kaidah teknik eksperimen maka jumlah sampel yang digunakan adalah 48 

orang. Dari jumlah tersebut maka dirandom menjadi dua kelompok dengan cara melakukan 

undian yang diambil oleh masing-masing sampel sehingga masing-masing sampel berkesempatan 

untuk terpilih dalam kelompok.  

Data yang dikumpulkan adalah data tentang kecemasan menghadapi ujian pada siswa kelas 

X. Data tersebut diperoleh menggunakan instrumen kuisioner kecemasan pola Likert, baik pada 

tes awal (pretest) dan tes akhir (posttest).Secara operasional, pengembangan kuesioner kecemasan 

menghadapi ujian dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut, yaitu : (1) Menyusun kisi-

kisi instrumen, (2) Merumuskan butir pernyataan, (3) Judgest ke pakar, (4) Uji Keterbacaan, dan 

(5) Melakukan uji validitas dan reliabilitas kuesioner. 

Prosedur analisis data disajikan dalam beberapa kajian yaitu : Pengujian Persyaratan 

Analisis dan Metode Analisis Data. Penujian persyaratan analisis menggunakan Uji normalitas 

yang  memperlihatkan bahwa data sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Pengujian normalitas sebaran data dilakukan dengan cara membandingkan nilai Kolmogorov-

Smirnov dan Probabilitas dengan nilai signifikannya adalah 0,05. Dengan dasar pengambilan 

keputusan bahwa :  P dari koefesien K-S > 0,05, maka data berdistribusi normal, dan P dari 

koefesien K-S < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Perhitungan dalam pengujian 

normalitas sebaran data ini menggunakan program SPSS 17.0 for Windows.  

Analisis data dalam penelitian bertujuan untuk menguji Efektivitas Konseling Behavioral 

dengan Teknik Desensitisasi untuk Mereduksi Kecemasan Menghadapi Ujian. Adapun 

perhitungan analisis datanya menggunakan program SPSS 17.0. for windows. Teknik yang 

digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini ada dua yaitu analisis data kuantitatif dan 

kualitatif. Analisis data kuantitatif digunakan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dari 

pretest dan posttest kelompok eksperimen dan control menggunakan uji t independent. Sedangkan 
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analisis data kualitatif menggunakan analisis non-statistik (berupa pernyataan kata-kata) yaitu 

dengan mendeskripsikan dan memberikan makna terhadap hasil analsisi data. 

 

HASIL PENELITIAN 

Profil Kecemasan Menghadapi UJian 

Profil kecemasan menghadapi ujian pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Singaraja tahun 

ajaran 2010/2011 berdasarkan hasil penyebaran kuesioner (pretest), kecemasan menghadapi ujian 

berada pada kategori sangat cemas. Artinya,siswa yang teridentifikasi sangat cemas tersebut tidak 

dapat mengendalikan manifestasi kognitif yang menyangkut bingung, sulit konsentrasi dan mental 

blocking; Manifestasi afektif yang menyangkut merasa takut, khawatir dan gelisah dan perilaku 

motorik yang tidak terkendali ditunjukkan dengan perilaku gemetar dalam menghadapi ujian. Dari 

34 siswa pada kelompok eksperimen, 27 orang (79,41%) berada pada katagori sangat cemas, 5 

orang (14,71%) berada pada katagori cukup cemas, sisanya 2 orang siswa (5,88%) tidak 

mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian. Pada kelompok kontrol, 22 orang siswa 

(64,71%) berada pada katagori sangat cemas, 7 orang siswa (20,59%) berada pada katagori cukup 

cemas dan 5 orang siswa (14,71%) tidak mengalami kecemasan dalam menghadapi ujian. 

Distribusi kecemasan menghadapi ujian siswa dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel  1 

Profil Kecemasan Menghadapi Ujian Sebelum Diberikan Intervensi  

pada Kelompok Eksperimen dan Kontrol 
 

Interval 

Kelompok 

Eksperimen Interval 

Kelompok 

Kontrol Keterangan 

F % F % 

130-135 27 79.41 125-129 22 64.71 Sangat Cemas 

124-129 5 14.71 120-124 7 20.59 Cukup Cemas 

118-123 2 5.88 113-119 5 14.71 Tidak Cemas 

 

Data dalam tabel 1 di atas mengungkapkan, bahwa pada umumnya siswa merasa sangat 

cemas dalam menghadapi ujian, yang ditunjukkan dengan tingkat prosentase kecemasan yang 

dialami oleh siswa. Kecemasan yang dialami siswa tersebut adalah sebagai akibat tidak 

terkendalinya manifestasi kognitif, afektif dan perilaku motorik dalam menghadapi ujian yang 

merupakan aspek utama yang menyebabkan kecemasan tersebut. Data di atas mengungkapkan 

bahwa, suatu hal yang mustahil jika kecemasan menghadapi ujian tidak dimiliki oleh siswa, dan 

dapat dipastikan bahwa setiap siswa sebagai individu yang normal pasti memiliki rasa cemas, 

tentunya masih dalam batas wajar atau normal. Jika siswa tidak menyadari dan melakukan upaya 

untuk mengatasinya, maka kecemasan akan meningkat dan menimbulkan masalah dalam 

kehidupannya sebagai siswa. Kondisi tersebut akan terus berkembang dan tentunya akan 

menimbulkan masalah yang lebih kompleks. Sangat dibutuhkan upaya kuratif (pengentasan 

masalah) untuk mereduksi kecemasan menghadapi ujian pada siswa melalui intervensi yang tepat.   
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Profil kecemasan menghadapi ujian pada siswa kelas X SMA Negeri 2 Singaraja tahun 

ajaran 2010/2011 berdasarkan hasil penyebaran kuesioner (posttest) untuk mengetahui terjadi 

tidaknya penurunan kecemasan menghadapi ujian setelah diberikan intervensi teknik desensitisasi 

sistematis. Berdasarkan hasil analisis posttest menunjukkan bahwa kecemasan menghadapi ujian 

berada pada kategori tidak cemas. Distribusi kecemasan menghadapi ujian siswa setelah diberikan 

intervensi pada kelompok eksperimen dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2 

Profil Kecemasan Menghadapi Ujian Siswa pada Kelompok Eksperimen Setelah Diberikan Intervensi 

Teknik Desensitisasi Sistematis 
 

Interval 

Pretest 

Eksperimen Interval 

Postest 

 Eksperimen Keterangan 

F % F % 

130-135 27 79.41 73-79 9 26.47 Sangat Cemas 

124-129 5 14.71 66-72 3 8.82 Cukup Cemas 

118-123 2 5.88 59-65 22 64.71 Tidak Cemas 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang ditampilkan pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa 

prosentase siswa yang sangat cemas menjadi turun setelah diberikan intervensi teknik 

desensitisasi sistematis. Penurunan kecemasan menghadapi ujian tersebut ditunjukkan dengan 

perbandingan prosentase posttest menjadi lebih kecil dibandingkan prosentase pretest dilihat dari 

kategori siswa yang sangat cemas. Begitu pula siswa yang cukup cemas sebelumnya menjadi 

berkurang setelah diberikan intervensi. Siswa yang teridentifikasi tidak cemas manjadi lebih 

banyak setelah diberikan intervensi. Hasil posttes tersebut menggambarkan bahwa setelah 

diberikan intervensi teknik desensitisasi sistematis terjadi penurunan kecemasan menghadapi 

ujian pada siswa. Siswa menjadi tidak cemas setelah diberikan perlakuan teknik desensitsiasi 

sistematis. Walaupun ada beberapa siswa yang masih berada pada kategori sangat cemas, hal 

tersebut disebabkan oleh berbagai factor, seperti siswa belum mengikuti perlakuan dengan baik, 

siswa memang sulit untuk mengkondisikan kecemasannya, dan ada factor eksternal yang 

menghambat siswa sehingga pada pelaksanaan ujian tidak dapat mengendalikan kecemasannya. 

Hal tersebut sesuai dengan asumsi teknik desensitisasi sistematis yang menyatakan bahwa, dalam 

kondisi yang tenang dan nyaman individu akan dapat berpikir yang tenang dan terhindar dari rasa 

cemas yang berlebihan (Wolpe). 

Adapun berdasarkan aspek-aspek kecemasan menghadapi ujian setelah diberikan perlakuan 

mendapatkan hasil seperti yang tertuang dalam tabel berikut. 

Tabel 3 

Profil Kecemasan Menghadapi Ujian pada kelompok Eksperimen Setelah Diberikan Intervensi 

Dilihat dari Aspek-aspeknya 
 

Aspek 

Pre Test 

Eksperimen 

Post Test 

Eksperimen Kategori 

Interval F % Interval F % 

Manifestasi Kognitif  52-57 26 76.47 32-36 11 32.35 Sangat Cemas 

yang Tidak  46-51 5 14.71 27-31 6 17.65 Cukup Cemas 
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Aspek 

Pre Test 

Eksperimen 

Post Test 

Eksperimen Kategori 

Interval F % Interval F % 

Terkendali  39-45 3 8.82 22-26 17 50.00 Tidak Cemas 

Manifestasi Afektif 67-71 28 82.35 37-40 9 26.47 Sangat Cemas 

yang Tidak  62-66 4 11.76 33-36 3 8.82 Cukup Cemas 

Terkendali  57-61 2 5.88 28-32 22 64.71 Tidak Cemas 

Perilaku Motorik 12-14 19 55.88 8-9 10 29.41 Sangat Cemas 

yang Tidak  9-11 8 23.53 6-7 3 8.82 Cukup Cemas 

Terkendali  5-8 7 20.59 4-5 21 61.76 Tidak Cemas 
 

Data pada tabel 3 menggambarkan mengenai profil kecemasan menghadapi ujian dilihat 

pada aspek-aspeknya antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi teknik desensitisasi 

sistematis. Pada aspek manifestasi kognitif yang tidak terkendali menunjukkan terjadinya 

penurunan prosentase tingkat kecemasan, yang ditunjukkan dengan prosentase siswa yang sangat 

cemas pada postest (setelah diberikan intervensi) menjadi lebih rendah dibandingkan prosentase 

pretest (sebelum diberikan intervensi). Dapat dikatakan bahwa setelah diberikan intervensi, siswa 

sudah dapat mengendalikan manifestasi kognitifnya saat menghadapi ujian, sehingga kecemasan 

dapat dikendalikan. 

Pada aspek manifestasi afektif yang tidak terkendali, juga menunjukkan penurunan tingkat 

kecemasan yang tinggi dibandingkan aspek lainnya. Tereduksinya kecemasan menghadapi ujian 

pada aspek manifestasi afektif ditunjukkan dengan penurunan prosentase posttest setelah 

diberikan intervensi teknik desensitisasi sistematis. Data tersebut menggambarkan bahwa siswa 

sudah dapat mengendalikan manifestasi kognitifnya setelah diberikan intervensi teknik 

desensitisasi sistematis. 

Pada aspek perilaku motorik yang tidak terkendali, pada umumnya juga menunjukkan 

penurunan tingkat kecemasan menghadapi ujian. Terkendalikannya perilaku motorik tersebut 

dapat dilihat dari perbandingan prosentase posttest menjadi lebih rendah dibandingkan prosentase 

pretest, namun perubahannya tidak terlalu banyak dibandingkan aspek yang lainnya. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa teknik desensitisasi sistematis juga efektif untuk mereduksi perilaku 

motorik yang tidak terkendali. 

Secara umum dapat dilihat melalui hasil penelitian, bahwa setelah diberikan perlakuan 

konseling behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis, kecemasan menghadapi ujian menjadi 

tereduksi, baik secara umum maupun aspek-aspeknya. Artinya konseling behavioral dengan 

teknik desensitisasi sistematis, efektif untuk mereduksi kecemasan menghadapi ujian.  

 

Hasil Uji Efektivitas 

Berdasarka hasil output SPSS tests normality menunjukan nilai Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

pada skor pretest kelompok eksperimen adalah 0,200 dan posttestnya sebesar 0,140. Pada 

kelompok control, baik pretest maupun posttest signifikansinya sebesar 0,200. Hasil signifikansi 

tersebut menunjukkan hasil yang  lebih besar dari signifikansi uji. Sedangkan signifikansi uji (α) 

sebesar 0,05. Karena siginifikansi hasil lebih besar dari signifikansi uji (K-S > α ), maka dapat 
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disimpulkan bahwa sebaran data kelompok eksperimen dan kelompok kontrol pada skor pretest 

dan posttest berdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas data disajikan dalam tebel berikut. 

Tabel  1.4 

Hasil Uji Normalitas Pretest dan Posttest pada  

Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 
 

Kelompok 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Kesimpulan 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Skor Pretest Eksperimen .187 34 .200* .856 34 .000 Normal 

 Kontrol .205 34 .140* .901 34 .005 Normal 

Skor Posttest Eksperimen .094 34 .200* .975 34 .610 Normal 

 Kontrol .091 34 .200* .977 34 .687 Normal 
 

Berdasarkan hasil uji t pada pretest-postest kelompok eksperimen, postest kelompok 

ekseprimen dan kontrol, serta gain score kelompok eksperimen-kontrol yang menggunakan 

taraf signifikansi 5 % dan1% hasil bahwa, t hitung lebih besar dari t tabel dan nilai probabilitas 

(signifikasi two tailed) lebih kecil dari signifikansi uji 0,05 dan 0,01, sehingga Ho : µ1=µ2 maka 

Ha = µ1 > µ2 diterima, sehingga hipotesisya berbunyi “ Konseling Behavioral dengan Teknik 

Desensitisasi Sistematis Efektif untuk Mereduksi  Kecemasan Menghadapi Ujian”. Hasil uji t 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1.5 

Hasil uji t berpasangan Pre Test dan Post Test Kelompok Eksperimen 
 

  

  

  

  

  

  

Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F 

  

Sig. 

  

t 

  

df 

  

Sig. 

(2-

tailed) 

  

Mean 

Differenc

e 

  

Std. 

Error 

Differe

nce 

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Skor 

 

Equal 

variances 

assumed 

14.375 .000 49.642 66 .000 61.82353 1.24540 59.33702 64.31004 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

49.642 57.804 .000 61.82353 1.24540 59.33042 64.31664 

 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil temuan penelitian kecemasan menghadapi ujian pada siswa kelas X SMA 

Negeri 2 Singaraja tahun ajaran 2010/2011 berada pada kategori sangat cemas. Artinya bahwa 

siswa sangat merasakan kecemasan yang ditandai dengan tidak terkendalinya manifestasi kognitif, 

afektif dan perilaku motorik.   

Area kecemasan menghadapi ujian terjadi pada semua aspek, yaitu (a) manifestasi kognitif 

yang tidak terkendali, (b) manifestasi afektif yang tidak terkendali dan (c) perilaku motorik yang 

tidak terkendali. Aspek yang paling dominan muncul sebagai penyebab kecemasan menghadapi 

ujian adalah aspek manifestasi afektif yang tidak terkendali sehingga siswa merasa takut, khawatir 

dan gelisah yang berlebihan dalam menghadapi ujian. 
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Hasil analisis terhadap keefektifan teknik desensitisasi sistematis membuktikan secara 

keseluruhan terjadi penurunan kecemasan menghadapi ujian dalam berbagai aspek secara 

substansial, sehingga terbukti bahwa “Konseling Behavioral dengan Teknik Desensitisasi 

Sistematis Efektif untuk Mereduksi Kecemasan Menghadapi Ujian”. Berdasarkan hasil pengujian 

program, konseling behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis dapat dipertimbangkan 

sebagai kerangka acuan kerja dalam praktek layanan bimbingan dan konseling untuk membantu 

mereduksi kecemasan menghadapi ujian pada siswa. 

Bagi guru bimbingan dan konseling, hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai salah 

satu pertimbangan penyusunan program bimbingan dan konseling terutama untuk mereduksi 

kecemasan menghadapi ujian. Guru bimbingan dan konseling bisa menggunakan konseling 

behavioral dengan teknik desensitisasi sistematis untuk mereduksi kecemasan siswa dalam 

menghadapi ujian. 
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