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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat identik dengan suatu proses belajar 

mengajar. Jika proses belajar yang dialami pelajar tidak nyaman, 

maka akan timbul suatu ketakutan, seperti rasa takut akan kegagalan 

atau tidak lulus. Rasa takut ini yang akan menimbulkan kecemasan. 

Di dalam dunia pendidikan, suatu kecemasan dapat dialami 

oleh siapa saja termasuk mahasiswa di perguruan tinggi. Salah satu 

bentuk kecemasan adalah ketika menghadapi suatu ujian, karena ujian 

merupakan bahan evaluasi dari hasil belajar baik yang dialami oleh 

siswa maupun mahasiswa.  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Suharso dan 

Retnoningsih, 2005, hal. 303), mahasiswa adalah pelajar yang 

menunutut ilmu di suatu perguruan tinggi. Untuk dapat menjadi 

seorang sarjana, mahasiswa akan menghadapi banyak pekerjaan, 

tantangan dan tuntutan, mulai dari kuliah, laporan, tugas akademik, 

skripsi, maupun ujian skripsi. Sebagian besar mahasiswa tingkat akhir 

akan menghadapi masalah ketika mengerjakan TA (tugas akhir) atau 

yang sering disebut skripsi. Penyusunan skripsi merupakan tahap 

akhir dalam menempuh pendidikan bagi mahasiswa S1 (Strata satu). 

Skripsi sendiri disusun karena sebagai syarat untuk kelulusan dan 

untuk mendapatkan gelar sesuai dengan bidang yang ditekuninya. 
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Sebagian besar mahasiswa akan cemas jika harus menghadapi skripsi 

yang akan menentukan lulus atau tidaknya mahasiswa itu sendiri.  

Mahasiswa yang tidak siap untuk ujian skripsi akan merasa 

sangat cemas. Freud (dalam Alwisol, 2014, hal. 22) mengatakan 

bahwa kecemasan adalah suatu fungsi ego untuk memperingatkan 

individu tentang kemungkinan adanya bahaya sehingga individu 

tersebut dapat mempersiapkan suatu reaksi adaptif yang sesuai. Freud 

juga berpendapat bahwa kecemasan dapat muncul jika seseorang tidak 

siap untuk menghadapi suatu ancaman yang akan datang.  

Cattel (dalam Alwisol, 2014, hal. 249) berpendapat bahwa 

kecemasan dapat berbahaya bagi fungsi fisik dan mental seseorang. 

Seseorang yang tingkat kecemasannya sudah tinggi, maka rasa 

cemasnya akan mudah untuk menaruh rasa curiga kepada orang lain, 

khawatir dengan celaan, tidak mampu untuk membentuk konsep diri, 

tegang dan gembira secara berlebihan.  

Ciri-ciri seseorang yang mengalami kecemasan dapat dilihat 

secara fisik seperti tangan atau anggota tubuh gemetar, banyak 

berkeringat, sulit berbicara, suara yang bergetar, panas dingin, wajah 

memerah, merasa lemas, pusing, sering buang air kecil, pening atau 

pingsan, jari-jari atau anggota tubuh yang menjadi dingin (Nevid, 

Rathus dan Greene, 2003, hal. 164).   

Berdasarkan wawancara tanggal 4 Mei 2016, lima mahsiswa 

dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Menejemen angkatan 2012 

mengemukakan bahwa terdapat gejala kecemasan yang berupa 

gemetar, keringat dingin, gelisah, jantung berdebar, mual, sulit 
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berbicara. Ada pula yang menyatakan muncul ketakutan-ketakutan di 

dalam dirinya, yaitu takut jika apa yang telah dipelajari tiba-tiba 

terlupakan begitu saja, kemudian takut jika tidak dapat menjawab 

pertanyaan dari dosen penguji, dan takut untuk melakukan presentasi 

mengenai skripsi yang dibuat. Penulis juga menanyakan hal yang 

paling mengganggu ketika subjek melaksanakan ujian proposal adalah 

ketika grogi dan tubuh terasa merasa bergetar serta sulit untuk dapat 

berbicara bahkan kata-kata yang muncul dari mulut menjadi gagap, 

sehingga subjek menjadi tidak nyaman dengan keadaan tersebut. 

Berdasarkan kasus-kasus diatas, maka perlu adanya suatu 

penanganan khusus untuk menekan kecemasan agar tidak semakin 

meningkat. Salah satu penanganan yang dapat menekan kecemasan 

adalah dengan relaksasi. Relaksasi dapat dipilih menjadi salah satu 

alternatif untuk mengurangi kecemasan mahasiswa yang akan ujian 

skripsi.  

Menurut Utami (2002, hal. 139) relaksasi adalah suatu teknik 

dalam terapi khususnya terapi perilaku. Menurut Adikusumo (dalam 

Elvira & Hadisukanto, 2013, hal. 416) relaksasi merupakan macam-

macam upaya untuk menegangkan dan mengendurkan otot-otot tubuh 

dengan tujuan mencapai posisi rileks untuk menetralisir ansietas dan 

ketegangan. Pelatihan relaksasi dapat diterapkan sebagai bentuk 

pengobatan non-farmakologis yang dapat meningkatkan rasa 

penguasaan diri dan kontrol pada seorang penderita kecemasan 

(Francesco , Mauro, Gianluca, & Enrico, 2009, h. 265).  
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Menurut pandangan ilmiah (Sulistyarini, 2013, hal. 30) 

relaksasi merupakan suatu teknik yang dapat mengurangi stres dan 

ketegangan dengan cara meregangkan otot-otot di seluruh tubuh 

sehingga dapat tercapainya kondisi mental yang sehat. Sama seperti 

yang dikatakana oleh Burn, (Utami, 2002, hal. 142) secara umum 

manfaat dari relaksasi  adalah untuk mengurangi kecemasan. Dalam 

prakteknya pengaturan napas secara teratur dan sadar dapat membantu 

individu untuk tenang dan rileks sehingga dapat meningkatkan 

kepercayaan diri mahasiswa jelang ujian skripsi. Banyak penelitian 

mengenai kecemasan yang sifatnya rasional serta sedikitnya 

penelitian yang membahas mengenai kecemasan dalam menghadapi 

ujian skripsi dengan metode relaksasi.  

Hasil penelitian dari Ali (2010, h. 205) menyatakan bahwa 

terapi relaksasi sangat efektif untuk mengurangi kecemasan. 

Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Richardson dan Rothstein (2008, h. 88) yang menyebutkan bahwa 

relaksasi dapat memfokuskan kembali perhatian atau konsentrasi 

individu, meningkatkan kesadaran, dan mengurangi ketegangan di 

tubuh dan pikiran individu. 

Metode relaksasi dapat dikatakan efektif karena terdapat 

penelitian yang telah berhasil memberikan dampak baik mengenai 

penurunan kecemasan dengan metode relaksasi. Sebagai contoh, 

penelitian milik Sulistyorini, Ahsan dan Susmiatin (2015, hal. 117) 

yang menyatakan bahwa relaksasi otot berpengaruh terhadap 

penurunan tingkat kecemasan tahanan di Polres Kediri. Selain itu 
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penelitian Patasik, Tangka dan Rottie (2013, hal. 7) juga menyebutkan 

bahwa terdapat penurunan tingkat nyeri dari nyeri hebat menjadi nyeri 

ringan dan sedang pada pasien post operasi sectio caesare setelah 

menggunakan relaksasi napas dalam dan guided imagery. Maka dari 

itu penulis memilih metode relaksasi sebagai treatment dalam 

mengurangi kecemasan karena penulis belum menemukan penelitian 

mengenai metode relaksasi yang digunakan untuk mengurangi tingkat 

kecemasan mahasiswa yang akan menghadapi ujian skripsi, sehingga 

penelitian ini akan menjadi ciri khas tersendiri. 

Berawal dari situlah maka muncul pertanyaan “Apakah 

relaksasi dapat menurunkan kecemasan pada mahasiswa yang akan 

menghadapi ujian skripsi?” Sejauh sepengetahuan penulis belum ada 

penelitian tentang pengaruh relaksasi terhadap mahasiswa sebelum 

melakukan ujian skripsi. 

Pada dasarnya terdapat banyak penelitian yang menunjukan 

bahwa relaksasi efektif untuk menurunkan kecemasan, namun penulis 

belum menemukan adanya penelitian yang mengangkat mengenai 

kecemasan dalam menghadapi ujian skripsi pada mahasiswa. 

Sehingga hasil penelitian dari beberapa peneliti tersebut akan menjadi 

dasar mengapa relaksasi menjadi metode yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh relaksasi terhadap penurunan 

kecemasan mahasiswa yang akan menghadapi ujian skripsi” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu menguji pengaruh relaksasi 

terhadap penurunan kecemasan mahasiswa yang akan menghadapi 

ujian skripsi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Memberi sumbangan pada Psikologi Pendidikan dan Klinis 

yang berkaitan dengan kecemasan mahasiswa dalam efektivitas 

metode relaksasi untuk mengurangi kecemasan. 

2. Manfaat Praktis 

Memberi suatu informasi dan membantu mahasiswa yang 

akan menghadapi ujian skripsi untuk mengurangi kecemasan 

dengan cara relaksasi.


