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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Setelah data yang diperlukan telah diperoleh, maka yang perlu 

dilakukan selanjutnya adalah analisis data.  

A. Hasil Penelitian 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan program 

Statistical Packages For Social Science (SPSS) dan menggunakan 

metode nonparametrik dengan teknik Wilcoxon Signed Rank Test untuk 

mengetahui penurunan tingkat kecemasan mahasiswa yang akan 

menghadapi ujian skripsi.  

Dari hasil penelitian ini dapat dikatakan bahwa ada perbedaan cukup 

signifikan (z = -2,023 ; p<0,05) antara pre-test dengan post-test 

kecemasan dalam menghadapi ujian skripsi. Hipotesis dalam penelitian 

ini, yaitu relaksasi dapat menurunkan kecemasan pada mahasiswa yang 

akan menghadapi ujian skripsi diterima. Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Jurusan Manajemen yang sudah mendapatkan terapi relaksasi, 

kecemasannya lebih rendah (mean = 53,40) daripada sebelum relaksasi 

(mean = 89,40). Untuk hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel dua. 

Hasil penelitian ini juga dapat dilihat melalui tiap gejalanya, dimulai 

dari gejala fisik yang menunjukkan adanya perbedaan cukup signifikan 

(z = -2,023 ; p<0,05) antara pre-test fisik (mean = 16,00) dengan post-

test fisik (mean = 7,80), kemudian pada gejala kogntif menunjukkan 

adanya perbedaan cukup signifikan (z = -2,023 ; p<0,05) antara pre-test 

kognitif (mean = 15,20) dengan post-test kognitif (mean = 15,20), dan 
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pada gejala emosional menunjukkan adanya perbedaan signifikan (z = -

2,032 ; p<0,05) antara pre-test emosional (mean = 27,00) dengan post-

test emosional (mean = 16,40), sedangkan pada aspek perilaku tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan (z = -1,841; p>0,05) antara pre-test 

perilaku (mean = 17,40) dengan post-test perilaku (mean = 14,00). Dapat 

diambil kesimpulan bahwa relaksasi efektif untuk menurunkan 

kecemasan mahasiswa yang akan menghadapi ujian skripsi, khususnya 

pada gejala fisik, kognitif, emosional dan untuk gejala perilaku belum 

dapat dikatakan efektif karena tidak menunjukkan penurunan hasil yang 

signifikan dari data yang diperoleh. 

 

B. Hasil Analisis Data 

Tabel 2 : Hasil Analisis Data 

 

 

 

Pre-Post Mean 
Test Statistik  

(Wilcoxon Signed Rank Test) 

Pre-Test Total 89.40 
z = -2.023 ; p < 0,05 

Post-Test Total 53.40 

Pre-Fisik 16.00 
z = -2.023 ; p < 0,05 

Post-Fisik 7.80 

Pre-Kognitif 29.00 
z = -2.023 ; p < 0,05 

Post-Kognitif 15.20 

Pre-Emosional 27.00 
z = -2.032 ; p < 0,05 

Post-Emosional 16.40 

Pre-Perilaku 17.40 
z = -1.841 ; p > 0,05 

Post-Perilaku 14.00 
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C. Pembahasan 

Pada hasil yang telah didapatkan, menunjukkan adanya penurunan 

kecemasan yang cukup signifikan (z = -2,023 ; p<0,05) setelah diberikan 

perlakuan yaitu relaksasi. Selain itu, dapat pula dilihat pada setiap gejala 

yang dialami subjek dimana pada gejala fisik, kognitif, dan emosional 

mengalami penurunan yang cukup signifikan, akan tetapi pada gejala 

perilaku tidak terdapat penurunan yang signifikan dalam penelitian ini. 

Maka dari itu penulis dapat menyatakan bahwa hipotesis yang diajukan 

dapat diterima, yaitu relaksasi progressive muscle dapat menurunkan 

kecemasan mahasiswa yang akan menghadapi ujian skripsi khususnya 

untuk menurunkan gejala fisik, kognitif, emosional dan belum dapat 

dikatakan efektif untuk gejala perilaku karena pada data yang diperoleh 

tidak menunjukkan penurunan hasil yang signifikan. Setiap subjek 

merasakan perbedaan antara tegang dan rileks, sehingga muncul perasaan 

nyaman dan tenang ketika subjek mengendorkan otot tubuhnya. 

Pada gejala fisik menunjukkan adanya perbedaan cukup signifikan 

(z = -2,023 ; p<0,05) antara pre-test fisik (mean = 16,00) dengan post-

test fisik (mean = 7,80). Pada skala kecemasan menghadapi ujian skipsi 

dapat katakan bahwa setiap gejala seperti mual, jantung berdebar, 

keringat dingin, pusing dan tubuh gemetar mengalami penurunan. 

 Pada gejala kognitif menunjukkan adanya perbedaan cukup 

signifikan (z = -2,023 ; p<0,05) antara pre-test kognitif (mean = 15,20) 

dengan post-test kognitif (mean = 15,20). Pada skala kecemasan 

menghadapi ujian dapat dikatakan bahwa setiap gejala seperti tidak dapat 



48 

 

 
 

berfikir jernih, kebingungan, banyak pikiran, khawatir dan sulit 

berkonsentrasi mengalami penurunan. 

Pada gejala emosional menunjukkan adanya perbedaan signifikan 

(z = -2,032 ; p<0,05) antara pre-test emosional (mean = 27,00) dengan 

post-test emosional (mean = 16,40). Pada skala kecemasan menghadapi 

ujian dapat dikatakan bahwa setiap gejala seperti takut tidak lulus, panik, 

gelisah, merasa depresi dan suasana hati berubah-ubah mengalami 

penurunan. 

Pada aspek perilaku tidak terdapat perbedaan yang signifikan (z = 

-1,841; p>0,05) antara pre-test perilaku (mean = 17,40) dengan post-test 

perilaku (mean = 14,00). Pada skala kecemasan menghadapi ujian dapat 

dikatakan bahwa gejala sulit makan, menghindari orang lain, sulit tidur 

dan mencari kesibukan lain mengalami penurunan, namun untuk gejala 

sulit makan tidak mengalami perubahan sama sekali. 

Penurunan skor kecemasan disetiap aspeknya dapat dilihat dengan 

lebih jelas pada grafik berikut ini: 

 

Grafik 1 : Grafik Tingkat Kecemasan Setiap Aspek 
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Penulis belum dapat menemukan penelitian yang serupa dengan 

penelitian ini, namun penelitian ini sudah dapat dikuatkan dengan adanya 

penelitian tentang penurunan kecemasan dengan metode relaksasi. 

Misalkan penelitian dari Sulistyorini, dkk (2015, hal. 113) yang 

menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan pada kelompok 

intervensi sebelum dan sesudah pemberian terapi relaksasi otot progresif 

dan terapi kognitif yaitu p value ≤ 0,05. Ada pula penelitian lain yang 

menunjukkan adanya penurunan kecemasan  seperti yang dilakukan oleh 

Sari dan Subandi (2015, hal. 182) mengenai teknik relaksasi untuk 

menurunkan kecemasan primary caregiver kanker payudara yaitu ada 

perbedaan yang signifikan penurunan skor kecemasan pada tiap 

partisipan antara base line 2, hasil pengukuran selama pelatihan diberikan 

dan hasil follow up. Pada pengukuran baseline 2 dan post test 1 terdapat 

perbedaan dengan Z = -2,023 dan p < 0,05. Sedangkan untuk skor 

kecemasan antara post test 2 dan post test 1 terdapat perbedaan yang 

signifikan adalah Z = -2,023 dan p < 0,05. Untuk post test 3 dan post test 

2 terdapat perbedaan yang signifikan adalah Z = -2,080 dan p < 0,05. 

Sedangkan pada pengukuran follow up dan post-test 3 tidak terdapat 

perbedaan, dimana Z = - 1,000 dan p > 0,05. Sedangkan pengukuran 

follow up dan base line 2 terdapat perbedaan yang signifikan dimana Z = 

-2,032 dan p < 0,05. 

Mahasiswa yang akan melaksanakan ujian skripsi akan lebih 

tenang dan siap dalam menempuh ujian skripsinya karena kecemasan 

yang dialami oleh mahasiswa tersebut sudah mengalami penurunan 

akibat relaksasi. Relaksasi dapat menurunkan kecemasan, hal ini 
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sependapat dengan Ali (2010, hal. 205) yang menyatakan bahwa terapi 

relaksasi sangat efektif untuk mengurangi kecemasan. Ditambah juga 

penelitian dari Richardson dan Rothstein (2008, hal. 88) yang 

menyebutkan bahwa relaksasi dapat memfokuskan kembali perhatian 

atau konsentrasi individu, meningkatkan kesadaran, dan mengurangi 

ketegangan di tubuh dan pikiran individu. Francesco, dkk (2009, hal. 266) 

juga menyatakan bahwa pelatihan relaksasi efektif dalam mengurangi 

kecemasan dalam setiap jenis peserta, laki-laki atau perempuan, muda 

tua, dipengaruhi atau tidaknya oleh gangguan fisik atau psikologis. 

Penelitian ini juga sependapat dengan pernyataan yang dikatakan oleh 

Thantawy (dalam Ariyanto, 2015, hal. 14) yang menyebutkan bahwa 

relaksasi merupakan suatu teknik untuk mengatasi khawatir, kecemasan 

dan stress dengan cara mengendorkan otot-otot dan syaraf. 

Penelitian ini juga tidak lepas dari keterbatasan yang terjadi selama 

prosedur pelaksanaan. Seperti waktu pelaksanaan relaksasi yang lebih 

baik jika dilakukan pada pagi atau sore hari dan dilakukan pada waktu 

yang sama dikeesokan harinya, sehingga tidak mempengaruhi pengisian 

skala kecemasan mahasiswa yang akan menghadapi ujian skripsi. Jumlah 

sesi hanya empat sesi dalam dua hari dimana pada awalnya direncanakan 

enam sesi dalam tiga hari, sehingga penelitian ini menjadi tidak sesuai 

dengan penelitian sebelumnya dan hasil dari penelitian ini belum stabil. 

Selain itu, dalam penelitian ini tidak terdapat follow up berupa skala 

kecemasan yang dapat diberikan pada hari pelaksanaan ujian skripsi 

subjek sebelum subjek memasuki ruangan ujian untuk dapat melihat 
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apakah terdapat perbedaan antara kecemasan saat penelitian dan 

kecemasan saat hari pelaksanaan ujian akhir subjek.


