
1 

 

PENDAHULUAN 

Pada zaman modern ini anak – anak dihadapkan pada lebih banyak situasi 

yang memicu stres. Tekanan dan harapan untuk berprestasi tinggi telah dialami 

oleh anak – anak dalam tingkatan usia manapun bahkan telah dialami oleh anak 

– anak yang berusia sangat muda (Waring, 2012). Ryan (dalam Weiner, 2012) 

mengatakan bahwa anak – anak pada zaman kini diharapkan untuk belajar dan 

dipaksa melakukan lebih banyak hal di usia yang sangat muda. Karr dan 

Johnson (dalam Nijboer, 2007) menyebutkan bahwa anak – anak berusia 

sekolah dasar mengidentifikasikan sekolah sebagai tempat yang menimbulkan 

tekanan atau stres yang paling tinggi dibandingkan dengan tempat - tempat lain. 

Pada beberapa studi juga ditemukan bahwa anak – anak yang berusia sangat 

muda telah mengalami kecemasan yang terkait dengan dunia akademiknya 

(Waring, 2012).  

Dalam dunia pendidikan, siswa selalu dihadapkan dengan evaluasi 

pendidikan yang disebut sebagai ujian atau tes (Nyroos, 2014).  Sekolah dan 

ujian merupakan aspek yang terpisahkan dalam kehidupan anak – anak di 

zaman ini, dimana stres akademik dan kecemasan terhadap ujian adalah 

problem yang terjadi di segala populasi anak usia sekolah (Ergene, 2011). 

Neil dan Christensen (dalam Talbot, 2016) berpendapat bahwa kecemasan 

adakah salah satu gangguan psikologis yang paling umum dialami oleh anak 

usia sekolah. Yi Tang dan Westwood (dalam Waring, 2012) mengatakan bahwa 

derajat kecemasan yang dialami oleh anak – anak sangat bervariasi namun 

sangat jarang dilaporkan bahwa seorang siswa bebas dari rasa cemas yang 

berhubungan dengan aspek akademik dan sekolahnya. Individu yang memiliki 

kecemasan terhadap ujian dalam kadar yang medium akan menghasilkan 

performa akademik yang baik (Hopko dkk. dalam Nyroos, 2014). Sebaliknya, 

kecemasan ujian dalam kadar yang berlebihan akan menyebabkan dampak yang 

merusak performa akademik siswa (Harpel dan Andrews dalam Nyroos, 2014).  

Di lapangan peneliti mendapatkan laporan dari orangtua siswa yang 

diperoleh para guru wali kelas dan guru Bimbingan Konseling (BK) terutama 

pada siswa – siswi pada jenjang kelas 4 SD, terkait kekuatiran orangtua akan 

kondisi putra – putri mereka yang mengalami beberapa kondisi seperti rasa mual 

dan pusing pada pagi hari sebelum masuk ke sekolah di hari dimana terdapat 

ulangan atau ujian, nafsu makan berkurang menjelang dilakukannya ujian, 
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murung dan mudah menangis, dan memiliki reaksi emosi serta menjadi lebih 

agresif. Informasi lain yang diterima oleh peneliti dari guru wali kelas dan guru 

bidang studi adalah adanya beberapa siswa yang suka melamun ketika 

mengerjakan ujian, terus menerus meminta ijin ke kamar kecil, dan bahkan ada 

siswa yang selalu muntah sebelum mengikuti presentasi ataupun ujian tertulis. 

Ada seorang siswa kelas 5 SD yang selalu berkeringat dingin, memainkan dan 

menjatuhkan alat – alat tulisnya terus menerus pada saat mengerjakan ujian dan 

terdapat beberapa siswa lain yang selalu bertanya kepada guru sebelum 

mengikuti ujian dengan pertanyaan yang sama yaitu apakah ujiannya nanti sulit 

atau tidak, bagaimana kalau ia mendapat nilai jelek atau tidak bisa mengerjakan, 

merasa kuatir kalau mendapat nilai buruk maka orangtuanya akan marah, dan 

kuatir kalau diejek oleh teman - temannya. Peneliti pernah mendapat laporan dari 

orangtua siswa terkait perilaku anaknya yang selalu gemetaran (trembling) dan 

mulai menangis saat diminta masuk ke dalam mobil dan selama perjalanan 

menuju ke sekolah karena merasa takut ujiannya sulit. Berdasarkan percakapan 

dan diskusi dengan guru wali kelas 4 dan kelas 5 juga diperoleh informasi bahwa 

terdapat kecenderungan diantara para siswa ketika guru mengumumkan jadwal 

topical test atau memberikan suatu exam project (tugas ujian) maka para siswa 

akan mulai mengeluarkan komentar verbal yang berkisar seperti, “Aaaah exam 

again..soo difficult, bisa nggak Miss kita tidak usah ujian tapi naik kelas, atau 

dalam bentuk rengekan, “Weeeeeee” sambil beberapa siswa menunjukkan 

ekspresi wajah muram. 

Peneliti pernah mendengarkan secara pribadi keluhan dari beberapa siswa 

kelas 5 SD yang mengatakan bahwa mereka akan lebih merasa senang apabila 

tidak usah diberikan ujian atau ulangan dalam bentuk apapun karena ujian 

adalah hal yang sulit yang membuat mereka merasa cemas apabila mendapat 

nilai yang buruk maka orangtua mereka akan memarahi mereka dan memberikan 

hukuman, apa yang harus dilakukan kalau – kalau hasil ujian nanti buruk, merasa 

cemas karena malu pada teman – teman kalau seandainya mendapat nilai buruk, 

merasa mual, pusing, dan lemas setiap kali akan mengerjakan ujian. Ada siswa 

yang menyampaikan juga jikalau bisa semua ujian tidak perlu dibatasi oleh 

waktu, sehingga ia dapat berpikir lebih lama untuk mengingat materi pelajaran 

yang sudah dipelajari. Dari informasi yang diterima peneliti baik dari orangtua 

siswa, guru BK, guru wali kelas, dan guru mata pelajaran dapat disimpulkan 
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bahwa terdapat gejala – gejala kecemasan ujian pada siswa terutama lebih 

banyak dialami oleh siswa – siswa mulai dari jenjang kelas 4 SD dan selanjutnya. 

Pada penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada permasalahan yang 

dialami oleh siswa kelas 4 dan 5 SD mengingat belum tersedianya alokasi jam 

yang dapat digunakan untuk memberikan intervensi pada siswa kelas 6 SD 

karena padatnya jadwal persiapan menghadapi ujian akhir sekolah. 

Anak – anak pada tahapan usia 10 hingga 12 tahun yang secara umum 

duduk di kelas 4 hingga 6 Sekolah Dasar memasuki sebuah periode yang 

dinamakan periode kanak – kanak akhir (late childhood period). Eccles dan 

Roeser (dalam Schonert-Reichl, 2015) berpendapat bahwa periode akhir masa 

kanak - kanak ini merupakan masa transisi menuju periode pubertas dan masa 

Sekolah Menengah dimana problem perilaku dan emosi anak seringkali muncul 

pada periode ini.  

Yusuf (2004) berpendapat bahwa pada periode ini, anak sebenarnya telah 

menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidak dapat diterima oleh 

masyarakat yang dalam hal ini adalah guru, teman sebaya, ataupun 

orangtuanya. Oleh sebab itu, anak mulai belajar untuk mengendalikan dan 

mengontrol ekspresi emosi yang terkait dengan kecemasan mereka. Kasus - 

kasus yang dijumpai di lapangan ditemukan bahwa siswa – siswi yang 

mengalami kecemasan terhadap ujian juga tidak melampiaskan ekspresi emosi 

mereka secara kasar terhadap guru dan teman – temannya, sebaliknya nampak 

usaha mereka untuk mengontrol kecemasan mereka yang termanifestasi dengan 

perilaku melamun, menurunnya konsentrasi di kelas, memainkan alat – alat tulis, 

komentar verbal, maupun gejala – gejala fisiologis yang dialami.  

Salah satu faktor yang menimbulkan banyak gangguan – gangguan 

psikologis diantaranya kecemasan adalah pola pikir dan keyakinan irasional yang 

dimiliki oleh individu (Bridges dan Harnish, 2010). Menurut Furr dkk. (dalam 

Gerwing dkk. 2015) seseorang yang mengalami kecemasan terhadap ujian 

memiliki sumber kekuatiran – kekuatiran terbesar terkait dengan buruknya hasil 

ujian dan kegagalan yang mungkin akan dialami. Banyak studi menghasilkan 

temuan bahwa aspek kekuatiran (worry) adalah penyebab utama dalam 

menimbulkan kegagalan performa ujian dibandingkan dengan tekanan psikologis 

(Morris dan Liebert dalam Segool dkk. 2013).  



4 

 

Kecemasan ujian yang dialami oleh anak – anak pada periode ini apabila 

tidak diatasi akan menimbulkan dampak negatif seperti yang telah dilaporkan 

oleh beberapa guru bidang studi. Banyaknya problem kecemasan ujian terutama 

lebih banyak dilaporkan oleh orangtua siswa dan para guru dari kelas 4 dan pada 

jenjang selanjutnya kemungkinan disebabkan oleh padatnya muatan 

pembelajaran, jam belajar yang lebih panjang, serta tingginya kompetensi yang 

diharapkan pada siswa di jenjang ini. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk 

problem kesehatan mental yang banyak dialami oleh siswa pada tahapan akhir 

masa kanak – kanak pada periode transisi menuju masa remaja dan pubertas. 

Seperti yang dikemukakan oleh Eccles dan Roeser (dalam Schonert-Reichl dkk., 

2015) bahwa mengajarkan dan menyediakan strategi koping yang efektif pada 

periode akhir masa kanak – kanak ini dapat mendukung terbentuknya regulasi 

dan refleksi diri yang sehat sehingga dapat mengurangi bahkan mencegah 

problem – problem kesehatan mental yang muncul pada konteks akademik, yang 

seringkali muncul pada masa transisi menuju Sekolah Menengah dan masa 

pubertas. Dengan mengajarkan strategi pemecahan masalah yang postif 

terhadap kecemasan yang dialami anak akan membentuk emosi yang positif 

yang secara bersamaan akan mengarahkan anak untuk berkonsentrasi terhadap 

aktifitas belajarnya (Yusuf, 2004).   

 Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan siswa di sekolah dan membawa banyak manfaat pada banyak 

aspek kesejahteraan adalah latihan Mindfulness (Huppert dan Johnson, 2010). 

Meditasi Mindfulness saat ini telah menjadi elemen integral dalam aliran 

Psikologi Positif (Albrecht dkk., 2012) dan mengalami perkembangan yang 

sangat pesat dalam penerapannya di berbagai terapi psikologi (Skinner dkk. 

dalam Albrecht dkk., 2012). Mindfulness lebih dari sekadar teknik meditasi saja 

karena didalamnya terkandung seperangkat nilai dan kondisi etis yang sejalan 

dengan apa yang dimiliki oleh Psikologi Positif, seperti pengembangan kebaikan, 

kasih sayang, dan emosi positif (Cebolla dkk., 2016). Mindfulness adalah salah 

satu strategi yang telah digunakan secara luas dan mendapatkan penerimaan 

yang positif pada banyak setting termasuk di dunia pendidikan sebagai strategi 

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan individu baik guru dan siswa 

(Greenberg dan Harris dalam Albrecht dkk., 2012). Semple dkk. (dalam Rempel, 
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2012) telah menemukan beberapa bukti empirik bahwa Mindfulness secara 

potensial bermanfaat untuk membantu anak – anak dengan problem kecemasan.  

Pengertian Kecemasan Terhadap Ujian 

Kecemasan terhadap ujian adalah salah satu dari sekian banyak bentuk 

kecemasan spesifik, yang merupakan kombinasi dari respon kognitif dan fisik 

yang dibangkitkan dalam situasi ujian atau dalam situasi dimana siswa merasa 

mendapat sebuah evaluasi (Cizek dan Burg, 2006 dalam Teseo, 2016). 

Spielberger dan Vegg (dalam Crisan dan Copaci, 2015) berpendapat bahwa 

kecemasan terhadap ujian adalah sebuah kondisi emosional yang dialami 

individu dalam menghadapi ujian yang menyebabkan munculnya ketegangan, 

kegugupan, dan kekuatiran, dan dihubungkan dengan terjadinya perubahan 

fisiologis akibat aktifnya sistem syaraf autonomi. Zeidner (dalam Chapell dkk., 

2005) berpendapat bahwa kecemasan terhadap ujian didefinisikan sebagai 

sebuah susunan fenomenologi, psikologis, dan respon – respon perilaku yang 

muncul akibat suatu perhatian terus – menerus terkait kemungkinan terjadinya 

konsekuensi negatif atau sebuah kegagalan pada sebuah ujian atau yang terkait 

pada situasi evaluatif. Menurut Huberty (dalam Teseo, 2016), gangguan 

kecemasan umum dan kecemasan menghadapi ujian adalah dua konsep yang 

terpisah; siswa yang mengalami gangguan kecemasan umum mengalami tingkat 

kecemasan yang tinggi pada berbagai situasi, sedangkan kecemasan 

menghadapi ujian menghasilkan gejala yang terkait sebelum, selama dan /atau 

setelah ujian. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan terhadap 

ujian adalah salah satu bentuk kecemasan spesifik yang ditandai dengan adanya 

respon kognitif, respon fisiologis, dan respon perilaku yang dialami siswa terkait 

dengan situasi evaluatif, yang berbeda dari gangguan kecemasan secara umum.  
 

Prevalensi Kecemasan Terhadap Ujian 

Penelitian yang dilakukan oleh Hill dan Wigfield (dalam Ergene, 2003) 

menemukan bahwa terdapat dua sampai tiga siswa dalam sebuah kelas 

mengalami kecemasan yang tinggi, dan terdapat hingga 10 juta siswa Sekolah 

Dasar dan Sekolah Menengah yang tidak mampu menghasilkan performa 

akademik yang maksimal sesuai dengan kapasitas terbaik mereka dikarenakan 

oleh kecemasan terhadap ujian yang mereka alami. Pada studi yang dilakukan 

oleh Embse dkk. (dalam Talbot, 2016) ditemukan perkiraan antara 10 % hingga 
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40 % siswa mengalami kecemasan terhadap ujian pada taraf tertentu bahkan 

dialami sejak usia sedini 7 tahun, sedangkan perempuan, kaum minoritas, serta 

mereka dengan disabilitas lebih banyak mengalami kecemasan terhadap ujian. 

Hembree (dalam Soffer, 2008) menemukan bahwa kecemasan terhadap ujian 

telah ditemukan dampaknya pada siswa kelas 5 Sekolah Dasar terkait dengan 

performa akademik siswa. Riset juga secara konsisten menemukan bahwa siswa 

perempuan mengalami tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan siswa laki – laki (Chapell dkk.,2005) dengan partisipan siswa perempuan 

memiliki skor kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa laki – laki 

(Costello dkk.,2003 ; Soffer, 2008). Siswa yang berasal dari latar belakang sosial 

ekonomi rendah mengalami tingkat kecemasan terhadap ujian yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang tinggi, dan 

siswa perempuan mengalami kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan siswa 

laki - laki (Rani, 2017). 

Gejala – gejala Kecemasan Terhadap Ujian 

Cizek dan Burg (dalam Soffer, 2008) mengemukakan gejala – gejala 

kecemasan terhadap ujian yang seringkali dilaporkan oleh orangtua dan guru 

antara lain adanya gangguan makan dan tidur, mudah menangis, terus – 

menerus ingin ke toilet, kondisi sakit, mencari perhatian, menolak untuk pergi ke 

sekolah, menarik diri di sekolah dan di rumah, harga diri yang rendah, rendahnya 

self – efficacy, sikap pesimis terhadap sekolah, nilai – nilai yang buruk, rasa takut 

yang berlebihan terhadap kegagalan. Rangsangan emosi yang timbul membuat 

individu mengalami perasaan tertekan, kegugupan, naiknya detak jantung, 

berkeringat, irama nafas yang lebih cepat, rasa tidak nyaman di perut, dan gejala 

– gejala lainnya (Cizek dan Burg dalam Soffer, 2008). Siswa juga dapat 

menampilkan kecemasannya dengan cara mengetuk – ngetukkan alat tulis, 

melihat kearah jam terus – menerus, berkeringat, pusing, tubuh bergetar, 

muntah, mengalami pandangan mata yang kabur, dan lain – lain (Cizek dan Burg 

dalam Soffer, 2008). 

Wren dan Benson (2004) berpendapat bahwa kecemasan terhadap ujian 

memiliki 3 komponen gejala yaitu : 

1. Komponen Pikiran (Thoughts) 

     Komponen pikiran terdiri dari di dalamnya adalah pemikiran – pemikiran yang 

diwarnai oleh kekuatiran (worry) selama berlangsungnya ujian seperti 
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pemikiran yang berisi kritikan terhadap diri sendiri (self-critical thoughts), 

pemikiran – pemikiran yang terpusat pada ujian (test-related concerns), dan 

pemikiran – pemikiran yang tidak relevan terkait ujian (test-irrelevant 

thoughts). 

2. Komponen Reaksi Autonomik (Autonomic Reactions) 

     Adalah respon – respon somatik yang muncul pada saat menjelang atau saat 

ujian berlangsung seperti misalnya rasa mual, rasa tidak nyaman pada perut, 

keringat dingin, sakit kepala, dll. 

3. Komponen Perilaku yang Tidak Relevan dengan Ujian (Off-task Behaviors) 

     yang terdiri dari :  

- Auto – manipulation seperti perilaku menggerak – gerakkan kursi atau meja 

(rocking), memainkan pakaian atau rambut, dll. 

- Object manipulation seperti memainkan atau menggigit pensil, memainkan 

alat – alat tulis, dll.  

- Inattentive or Distracted Behaviors seperti memandang ke sekeliling 

ruangan ujian, menatap sesuatu secara kosong, melamun, dan perilaku 

lain yang tidak berfokus kepada ujian itu sendiri. 
 

Faktor Penyebab Munculnya Kecemasan Terhadap Ujian 

Salah satu faktor yang menimbulkan banyak gangguan – gangguan 

psikologis diantaranya kecemasan adalah pola pikir dan keyakinan irasional yang 

dimiliki oleh individu (Bridges dan Harnish, 2010). Karena pola pikir yang 

irasional tersebut maka seseorang yang mengalami kecemasan mengubah 

makna dari suatu peristiwa (event) kepada sebuah cara yang negatif dan 

berkelanjutan (Bridges dan Harnish, 2010). Menurut Furr dkk. (dalam Gerwing 

dkk. 2015) seseorang yang mengalami kecemasan terhadap ujian memiliki 

sumber kekuatiran – kekuatiran terbesar terkait dengan buruknya hasil ujian dan 

kegagalan yang mungkin akan dialami.  

Banyak studi menghasilkan temuan bahwa aspek kekuatiran (worry) 

adalah penyebab utama dalam menimbulkan kegagalan performa ujian 

dibandingkan dengan tekanan psikologis (Morris dan Liebert dalam Segool dkk. 

2013). Ketika siswa merasa kuatir, perhatian dialihkan kepada diri sendiri 

ketimbang pada tugas atau ujian yang sedang dihadapi, yang justru membuat 

siswa tidak mampu memiliki performa yang baik yang disebabkan oleh pikiran 

yang terfokus pada konsekuensi dari evaluasi atau kegagalan (Soffer, 2008). 
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Siswa menampilkan tanda – tanda kekuatiran yang dinampakkan secara verbal 

dan pikiran mereka terfokus oleh harapan negatif dan pesimis sebelum dan atau 

selama ujian, yang akhirnya berdampak pada buruknya performa dan kegagalan 

(Cizek dan Burg dalam Soffer, 2008). 
 

Dampak Kecemasan Terhadap Ujian 

Kecemasan dalam derajat yang normal merupakan bagian respon natural 

yang diperlukan dalam rangka penyesuaian diri manusia, namun jika berlebihan 

dan tidak dapat dikontrol dapat berdampak negatif terhadap aspek hidup 

manusia lainnya, mengganggu hidup sehari-hari seperti pada saat menghadapi 

ujian (Crisan dan Copaci, 2015). Grills-Taquechel dan Lee (dalam Dobson, 2012) 

mengatakan bahwa kecemasan dalam kadar yang tinggi seringkali berdampak 

negatif, sedangkan kecemasan dalam kadar yang rendah justru dapat membantu 

siswa memunculkan motivasi. 

 Beidel dkk. dan De Rosa dan Patalano (dalam Ergene, 2011) menemukan 

bahwa kecemasan terhadap ujian berkorelasi terhadap buruknya prestasi 

akademik, buruknya nilai hasil ujian dan pengulangan di jenjang pendidikan 

tertentu. Carbonero (dalam Franco dkk,, 2010) mengatakan bahwa kecemasan 

yang berlebihan dapat menyebabkan kemerosotan kinerja akademis karena 

siswa lebih berfokus pada pemikiran negatif tentang kemampuannya dari pada 

tugas itu sendiri.  

 Kecemasan terhadap ujian seringkali juga berdampak pada perkembangan 

sosial dan emosional yang buruk (Teseo, 2016). Perasaan takut akan performa 

ujian yang buruk dan evaluasi negatif yang akan dialami siswa berkontribusi 

terhadap hilangnya perasaan berharga (self – worth) dalam diri anak, yang 

secara konsisten berhubungan dengan penurunan performa akademik siswa 

(Talbot, 2016).  Harris dan Coy (dalam Talbot, 2016) berpendapat bahwa siswa 

yang mengalami kecemasan terhadap ujian seringkali berfokus pada 

konsekuensi negatif yang mungkin akan dialaminya dari sebuah ujian sehingga 

mereka kerap merasa putus asa. Siswa dengan tingkat kecemasan ujian yang 

tinggi cenderung bereaksi berdasarkan persepsinya terhadap ancaman, 

mengalami penurunan dalam rasa kemampuan diri, mengalami perasaan yang 

merendahkan diri sendiri, selalu terpaku pada kegagalan dan memiliki reaksi dan 

bangkitan emosi yang lebih intens pada kemungkinan kegagalan (Ergene, 2003). 

Penelitian yang dilakukan oleh Steinmayr dkk. (2016) menghasilkan temuan 
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bahwa komponen pikiran yang diwarnai oleh kekuatiran (worry) pada siswa 

dengan kecemasan ujian juga berkorelasi negatif terhadap kesejahteraan (well-

being) siswa. Pikiran yang diwarnai oleh kekuatiran memiliki dampak yang 

negatif dan maladaptif terhadap kesejahteraan siswa, dan juga mengakibatkan 

rendahnya pencapaian akademik siswa (Steinmayr dkk., 2016).  Cassady (dalam 

Teseo, 2016) juga mengemukakan bahwa kecemasan terhadap ujian yang 

berlangsung kronis dapat menimbulkan rendahnya motivasi, harga diri, dan 

perasaan tidak berdaya.    

 Kecemasan terhadap ujian juga berkontribusi terhadap kondisi 

underachievement secara luas, dan apabila kecemasan berlangsung secara 

kronis dapat membawa konsekuensi termasuk rendahnya harga diri, 

berkurangnya semangat dan daya juang, dan hilangnya motivasi siswa pada 

tugas – tugas sekolah (Huberty, 2009). Sebagai contoh siswa yang mengalami 

kecemasan terhadap ujian akan mengalami perasaan ragu – ragu terhadap diri 

sendiri (self – doubt), dan rendahnya rasa percaya diri baik sebelum, selama, 

dan sesudah mengerjakan ujian karena merasa cemas akan mendapatkan hasil 

yang buruk (Teseo, 2016).  
 

Psikologi Positif 

 Psikologi Positif adalah sebuah payung besar dari studi ilmiah mengenai 

emosi – emosi positif, karakter positif, dan pemberdayaan institusi – institusi 

(Seligman dkk., 2005). Menurut Sheldon dan King (dalam Lindley dkk., 2006), 

Psikologi Positif adalah studi ilmiah tentang kekuatan manusia dan kebajikan. 

Seligman dan Csikszentmihalyi (dalam Froh, 2004) juga berpendapat bahwa 

Psikologi Positif adalah studi tentang bagaimana manusia dapat menjadi 

sejahtera ditengah-tengah kesulitan dan penderitaan. 

 Pesan yang ingin disampaikan dalam Psikologi Positif adalah untuk 

mengingatkan kembali bahwa Psikologi bukanlah hanya studi tentang patologi, 

kelemahan, dan kerusakan, namun juga studi tentang kekuatan dan kebaikan 

(Seligman dan Csikszentmihalyi, 2000). Treatment adalah bukan hanya 

memperbaiki apa yang rusak, namun juga untuk mengembangkan apa yang baik 

(Seligman dan Csikszentmihalyi, 2000). Tujuan Psikologi Positif adalah untuk 

mengkatalisasi perubahan fokus psikologi dari kesibukannya untuk memperbaiki 

hal - hal negatif atau hal – hal buruk dalam hidup saja, namun juga untuk 
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membangun kualitas - kualitas positif manusia (Seligman dan Csikszentmihalyi, 

2000). 

 Bidang kajian Psikologi Positif pada tingkat subyektif adalah menghargai 

pengalaman – pengalaman subyektif individu seperti kesejahteraan (well-being), 

kepenuhan (contentment), dan kepuasan (satisfaction) pada konteks hidup masa 

lalu; harapan (hope) dan optimisme pada konteks hidup masa depan; 

keterlibatan (flow) dan kebahagiaan (happiness) pada konteks hidup masa kini 

(Seligman dan Csikszentmihalyi, 2000). Psikologi Positif juga memiliki fokus pada 

aspek – aspek interpersonal dari kesejahteraan (well-being) dan berbagai 

intervensi telah dikembangkan yang bertujuan untuk mempromosikan kebaikan, 

penghargaan, dan kemampuan memaafkan (Emmons dan McCullough dalam 

Huppert dan Johnson, 2010).  

 Psikologi Positif telah memadukan praktek – praktek kontemplatif seperti 

Mindfulness ke dalam teknik – teknik dasar yang bersifat memberdayakan aspek 

– aspek positif manusia (Cebolla dkk., 2017). Praktek – praktek dalam latihan 

Mindfulness sejalan dengan banyak teori dan pendekatan yang tercakup di 

dalam Psikologi Positif (Huppert dan Johnson, 2010), karena pendekatan 

Mindfulness dapat mencakup tujuan – tujuan yang menjadi fokus dalam Psikologi 

Positif (Huppert dan Johnson, 2010). Psikologi Positif dan Mindfulness memiliki 

beberapa persamaan tujuan secara fundamental yaitu untuk meringankan 

penderitaaan dan meningkatkan kesejahteraan (well-being), mendorong individu 

mencapai tujuan – tujuan pribadi dipandu oleh nilai – nilai intrinsik, pencarian 

atas aspek – aspek positif, melatih kekuatan psikologis seperti kebaikan, welas 

asih, kesopanan, dan pentingnya emosi – emosi positif (Cebolla dkk., 2017). 

Secara keseluruhan, dalam kerangka Psikologi Positif, Mindfulness dipandang 

sebagai salah satu bentuk latihan yang menyehatkan (Cebolla dkk., 2017). 

Penelitian yang dilakukan Baer dkk. (dalam Cebolla dkk., 2017) memperoleh 

hasil hubungan yang positif antara sikap dasar Mindfulness individu dan 

kesejahteraan (well-being) individu. 

 Kesejahteraan (well-being) didefinisikan sebagai perpaduan antara emosi 

atau perasaan yang baik dan berfungsi dengan baik pula (Huppert dalam 

Huppert dan Johnson, 2010). Perasaan yang baik adalah emosi – emosi positif 

seperti kebahagiaan (happiness), kepenuhan (contentment), minat (interest) dan 

kasih saying (affection). Berfungsi dengan baik termasuk dimilikinya rasa 
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autonomi diri (sense of autonomy) seperti kemampuan untuk membuat pilihan – 

pilihan secara mandiri, kompetensi, self – efficacy, ketahanan dalam menghadapi 

tantangan atau penderitaan yang melibatkan kesadaran dan pengendalian 

pikiran dan perasaan, relasi – relasi positif, serta empati dan kebaikan (Ryan dan 

Deci dalam Huppert dan Johnson, 2010). Mindfulness adalah salah satu strategi 

untuk membantu meningkatkan kesejahteraan individu baik guru dan siswa 

(Greenberg dan Harris dalam Albrecht dkk., 2012). 

 

Pengertian Mindfulness 

Menurut Kabat-Zinn (dalam Baer, 2003) Mindfulness adalah sebuah 

kesadaran yang muncul melalui pemusatan perhatian dengan cara tertentu 

(paying attention in particular way), secara bertujuan (on purpose), pada saat ini 

(in the present moment), dan tidak menghakimi (non – judgementally). 

Mindfulness juga didefinisikan sebagai kondisi mental yang melibatkan 

pemusatan perhatian yang bertujuan pada suatu obyek (misalnya nafas), dan 

pada waktu yang bersamaan juga mengamati pikiran – pikiran, emosi – emosi, 

dan sensasi – sensasi yang muncul pada saat ini (Vago dan Silberswaig dalam 

Cebolla dkk., 2017). Mindfulness dapat dideskripsikan sebagai sebuah proses 

dalam mengembangkan kesadaran dan penerimaan tanpa memberikan 

penilaian apapun terhadap saat demi saat (Bishop dkk., 2004).  
 

Tujuan Mindfulness 

Latihan Mindfulness untuk populasi anak – anak memiliki tujuan yang sama 

dengan yang diterapkan pada populasi dewasa (Miklejohn dkk., 2012). 

Kesadaran Mindfulness akan muncul pada diri anak – anak ketika mereka secara 

bertujuan memusatkan perhatiannya pada pengalaman masa kini sambil tetap 

mempertahankan sikap penerimaan, rasa ingin tahu, tanpa memberikan 

penilaian apapun terhadap situasi saat ini (Bishop dkk.,2004 ; Shapiro dkk., 

2006). Latihan Mindfulness pada anak – anak akan melatih mereka untuk 

berelasi dengan pengalaman internal dan eksternal mereka dalam sebuah cara 

yang berpusat pada “masa kini”, secara obyektif dan bertanggungjawab, 

ketimbang dengan pendekatan yang berorientasi pada “masa lalu” atau “masa 

depan”, secara subyektif dan reaktif saja (Miklejohn dkk., 2012).  

Para peneliti dari Garrison Institute Report menemukan dua tujuan latihan 

Mindfulness bagi anak – anak usia sekolah yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan 

jangka panjang (Garrison Institute Report dalam Albrecht dkk., 2012). Tujuan 
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jangka pendek antara lain meningkatkan partisipasi siswa dan performa 

akademik, meningkatkan iklim sekolah secara positif, serta meningkatkan 

kesejahteraan psikologis siswa seperti gambar diri yang positif melalui kesadaran 

ekologis. Tujuan jangka panjang adalah untuk menumbuhkan kualitas – kualitas 

hidup positif seperti welas asih, empati dan kemampuan untuk memaafkan. 

Program latihan dasar yang diterapkan untuk siswa pada jenjang Taman kanak – 

kanak hingga Sekolah Menengah bertujuan untuk meningkatkan fokus perhatian, 

ketrampilan sosial, dan meningkatkan kemampuan mengelola emosi dan diri 

siswa (Miklejohn dkk., 2012). 
 

Mindfulness Untuk Mengatasi Kecemasan 

Menurut Schreiner dan Malcolm (2008), latihan Mindfulness secara 

teratur akan menghasilkan 2 hal yaitu perubahan pada orientasi berpikir 

(cognitive change) dan individu akan memiliki ketrampilan pengelolaan diri yang 

adaptif (adaptive self-managment skills). Seseorang yang cemas memiliki fokus 

kekuatiran (worry) yang secara kronis berfokus pada masa depan (future-

oriented thinking), tanpa memahami realitas dari masa kini (Roemer dan Orsillo 

dalam Hooker dan Fodor, 2008). Menurut Roemer dan Orsillo (dalam Hooker dan 

Fodor, 2008), seseorang yang cemas selalu merasa kuatir akan “apa yang akan 

terjadi” di masa depan ketimbang berfokus pada “apa yang sedang terjadi” di 

saat ini. Rivas (dalam Franco dkk. 2010) berpendapat bahwa siswa - siswa yang 

mengalami kecemasan tinggi cenderung berfokus pada betapa sulitnya tugas – 

tugas akademik mereka, pada kegagalan akademik mereka, dan kepada 

rendahnya kemampuan personal mereka. Mindfulness menyediakan sebuah 

cara alternatif dimana perhatian “ditarik” kepada momen saat ini, sehingga dapat 

memutus rantai kecemasan yang maladaptif (Mennin dkk. dalam Hooker dan 

Fodor, 2008). Dengan memusatkan perhatian secara bertujuan, individu akan 

berlatih untuk mengendalikan pikiran – pikiran yang mengembara, pikiran – 

pikiran yang bersifat otomatis seperti pikiran – pikiran depresif dan kekuatiran, 

menurunkan sikap reaktif dan impulsif, dan memiliki kemampuan untuk menguji 

pikiran – pikiran dan perasaan – perasaan nya secara lebih rasional (Weare, 

2014). Latihan Mindfulness juga berfungsi untuk meningkatkan seluruh 

kesadaran kognitif dan emosi yang sedang terjadi pada saat ini, sehingga 

individu akan mampu mengenali tanda – tanda “peringatan” atas ketegangan 

yang muncul (Schreiner dan Malcolm, 2008). 
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Latihan Mindfulness yang disesuaikan dengan tingkatan usia sangatlah 

sesuai bagi populasi anak – anak termasuk anak – anak usia prasekolah, dan 

dapat secara efektif berfungsi untuk membantu meningkatkan perkembangan 

mental, emosional, sosial yang sehat, juga kemampuan regulasi diri (Zelazo dan 

Lyons, 2011). Melalui pengembangan ketrampilan Mindfulness seperti 

memperhatikan emosi yang muncul, latihan fokus dan konsentrasi, dan 

kehadiran pada momen saat ini, siswa akan mampu meraih keseimbangan 

atensi dan penurunan tingkat kecemasan (Broderick dan Frank, 2014). Menurut 

Wallace (dalam Teseo, 2016), latihan Mindfulness dapat digunakan sebagai 

teknik penyembuhan bagi ketidakseimbangan mental dan menurunkan tingkat 

kecemasan. Latihan Mindfulness telah menunjukkan efektivitasnya dalam 

menurunkan stress dan kecemasan, dan secara bersamaan mampu 

meningkatkan ketrampilan kognitif seperti perhatian, daya ingat dan konsentrasi, 

dan performa akademik (Franco dkk., 2010).  
 

Teknik – Teknik Mindfulness untuk Anak – Anak  

Ketika mengajarkan teknik Mindfulness pada anak – anak kita harus 

mempertimbangkan tahapan perkembangan mereka untuk dapat mengenali 

perbedaan kebutuhan kognitif, konsentrasi, dan fungsi interpersonal anak – anak 

(Semple dkk. dalam Rempel, 2012). Adaptasi teknik – teknik latihan Mindfulness 

akan lebih praktis jika berasal dari teknik – teknik latihan untuk populasi dewasa, 

adaptasi dapat dilakukan manakala dibutuhkan (Thompson dan Gauntlett-Gilbert, 

2008). Adaptasi penggunaan bahasa dalam latihan untuk anak – anak pun 

disarankan menggunakan bahasa yang sederhana (Saltzman dan Goldin, 2008). 

Terdapat berbagai variasi jumlah sesi dan durasi latihan Mindfulness yang 

diterapkan pada populasi anak – anak yang dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan serta situasi dan kondisi yang ada. Untuk populasi anak – anak, 

durasi latihan haruslah disajikan dengan lebih singkat daripada durasi latihan 

pada populasi dewasa, dan aktivitas – aktivitasnya seharusnya berfokus pada 

aktivitas sensori (Thompson dan Gauntlett-Gilbert, 2008). Namun keuntungan 

yang dapat dihasilkan dari durasi latihan yang lebih panjang adalah anak – anak 

dapat belajar untuk menerima rasa tidak nyaman yang mungkin timbul, dan 

belajar untuk menahan kegelisahan serta keinginan untuk berpindah tempat 

(Thompson dan Gauntlett-Gilbert, 2008).  
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Tabel berikut merangkum beberapa variasi jumlah sesi dan durasi latihan 

Mindfulness yang digunakan oleh beberapa peneliti : 

 

Tabel 1. Variasi Jumlah Sesi dan Durasi Latihan Mindfulness untuk Anak - Anak 

Peneliti Jumlah Sesi  
dan Durasi 

Partisipan 

Napoli dkk. (2005) 12 sesi (24 minggu) 
45 menit/sesi 

194 siswa kelas 1 – 3 SD 

Wall (2005) 5 sesi (5 minggu) 
60 menit/sesi 

Siswa usia 11 – 13 tahun 

Semple dkk. (2005) 6 sesi (6 minggu) 
45 menit/sesi 

5 siswa berusia 7 – 9 tahun yang 
dilaporkan oleh guru mengalami 
simptom kecemasan 

Saltzman dan Goldin 
(2008) 

8 sesi (8 minggu) 
45 – 90 menit 

31 siswa kelas 4 – 6 SD dan 
orangtua siswa 

Joyce dkk. (2010) 10 sesi (10 minggu) 
45 menit/sesi 

175 siswa kelas 5 dan 6 SD berusia 
antara 11 – 13 tahun 

Schonert-Reichl dan 
Lawlor (2010) 

(10 minggu) 
40 – 50 menit/sesi 

246 siswa kelas 4 SD hingga kelas 7 

 

Latihan Mindfulness bagi anak – anak juga dianjurkan untuk menggunakan alat 

peraga seperti boneka, seorang anak dapat meletakkan sebuah obyek di atas 

perut mereka untuk membantu mereka memperhatikan nafas mereka (Zelazo 

dan Lyons, 2011).  

Tidak ada sebuah patokan khusus kapan seharusnya seorang anak dapat 

memulai latihan Mindfulness (Thompson dan Gauntlett-Gilbert, 2008). Bagi 

mereka yang melakukan intervensi pada anak – anak berdasarkan perspektif 

terapi kognitif – perilaku, berpendapat bahwa latihan Mindfulness telah dapat 

diterima secara efektif oleh anak – anak pada tahapan perkembangan kognitif 

operasional konkret yaitu saat anak berusia antara 7 hingga 12 tahun (Verduyn 

dalam Thompson dan Gauntlett-Gilbert, 2008). Semakin awal seorang anak 

berlatih Mindfulness, hal tersebut akan mempengaruhi pola – pola syaraf di otak 

mereka dan pada saat mereka bertumbuh dewasa mereka akan lebih mudah 

mengingat untuk menggunakan kembali teknik – teknik tersebut yang telah 

mereka pelajari saat mereka masih kecil (Siegel dalam Weiner, 2012).  Ryan 

(dalam Weiner, 2012) mengatakan bahwa semakin dini seorang anak 

mempelajari strategi koping yang positif, mereka akan semakin mampu untuk 

menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang, mampu mencegah dan 

mengatasi tekanan hidup, dan bertumbuh menjadi pribadi yang menyenangkan 
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serta berwelas asih sebagai anggota dari masyarakat. Menurut Roeser dan Pinela 

(dalam Schonert-Reichl, 2015)  

Terdapat anjuran waktu yang tepat untuk memberikan latihan Mindfulness 

pada siswa. Waktu latihan di pagi hari dapat menjadi waktu yang tepat untuk 

melatih siswa membawa seluruh kesadarannya ke masa kini yang bertujuan 

untuk memusatkan perhatian pada permulaan hari sekolah dan memulai hari 

dengan pikiran yang segar (Hooker dan Fodor, 2008). Latihan Mindfulness juga 

dapat diberikan pada saat peralihan jam pelajaran, sebelum atau setelah jam 

istirahat, setelah jam makan siang, maupun sebelum waktu pulang sekolah, 

sebelum waktu ujian, acara olahraga, dan sebelum siswa mengikuti sebuah 

kompetisi. Tujuannya adalah agar siswa mampu melakukan teknik Mindfulness 

itu sendiri pada saat mereka memerlukannya untuk membantu diri mereka 

menjadi lebih tenang, memfokuskan energi dan perhatian mereka kembali pada 

momen saat ini. Pemusatan perhatian dan energi kembali akan meningkatkan 

kemampuan konsentrasi, daya ingat, dan kemampuan belajar serta 

menghasilkan lingkungan sekolah yang produktif dan tenang (Hooker dan Fodor, 

2008).  

Tidak terdapat kualifikasi khusus yang diperlukan untuk menjadi seorang 

instruktur Mindfulness, karena Mindfulness sendiri dipandang sebagai 

ketrampilan yang merupakan bawaan (innate) yang melekat pada kualitas 

manusia itu sendiri (Kabat-Zinn dalam Albrecht dkk., 2012). Sebagai kualitas 

bawaan, Mindfulness dapat dipraktekkan ke dalam banyak aspek kehidupan 

manusia tanpa pelatihan formal, bahkan para guru pun dapat secara alami 

menggabungkan latihan Mindfulness ke dalam kelas mereka (Albrecht dkk., 

2012). Namun menurut Kabat-Zinn (dalam Thompson dan Gauntlett-Gilbert, 

2008), Mindfulness tidak dapat diajarkan kepada orang lain dengan cara yang 

autentik tanpa ia mempraktekkannya terlebih dahulu dalam kehidupan mereka. 

Dalam pandangan para praktisi Mindfulness, guru atau instruktur harus 

mempraktekkan dahulu latihan Mindfulness ke dalam kehidupan pribadi mereka 

sebelum mengajarkannya kepada anak – anak (Burke dalam Arthurson, 2015). 

Beberapa praktek Mindfulness adalah penting bukan karena hal tersebut 

memerlukan kualifikasi tertentu dari instruktur, namun lebih disebabkan oleh 

ketrampilan non-verbal alami yang harus dimiliki oleh instruktur (Thompson dan 

Gauntlett-Gilbert, 2008).  
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Praktek Mindfulness dibagi menjadi dua yaitu praktek formal dan informal 

(Cebolla dkk., 2017). Praktek formal adalah ketika seseorang selama beberapa 

saat mengambil posisi tertentu, seperti duduk di kursi ataupun berbaring, dan 

fokus perhatian mereka ditujukan kepada seluruh fenomena atau obyek – obyek 

yang muncul pada saat ini, dengan sensasi – sensasi fisik sebagai dasar 

dimulainya pemusatan perhatian (Cebolla dan Demarzo dalam Cebolla dkk., 

2017). Sebaliknya, praktek informal melibatkan pemusatan perhatian pada 

aktivitas hidup sehari – hari (seperti makan, mandi, dll.) dengan tujuan 

melakukan latihan kesadaran sederhana, melakukan pengamatan terhadap 

seluruh indera, dan memperhatikan apa yang terjadi pada momen saat ini 

(Cebolla dkk., 2017). 

Latihan Mindfulness juga dapat dilakukan secara individu namun lebih 

sering dilakukan secara berkelompok (Thompson dan Gauntlett-Gilbert, 2008). 

Semple dkk. (dalam Thompson dan Gauntlett-Gilbert, 2008) berpendapat bahwa 

latihan berkelompok memberi manfaat tertentu dalam hal anggota kelompok 

dapat belajar bersama-sama dan saling mendukung satu sama lain. Saltzman 

dan Goldin (2008) dalam program latihan Mindfulness nya secara berkelompok 

memiliki partisipan 8 hingga 30 partisipan. 
 

Manfaat Mindfulness Dalam Dunia Pendidikan 

Semakin banyak penelitian mendukung potensi dan manfaat dari 

Mindfulness, termasuk pengurangan stres, regulasi emosi, kepuasan hubungan 

yang lebih baik, dan peningkatan memori dan perhatian (Davis dan Hayes, 

2011). Menurut hasil penelitian yang melalui self - report diperoleh data bahwa 

Mindfulness terbukti membawa manfaat dalam meningkatkan fungsi ingatan, 

perhatian, ketrampilan akademik, ketrampilan sosial, regulasi emosi, dan harga 

diri, sekaligus membawa manfaat dalam meningkatkan mood dan menurunkan 

kecemasan, stress, dan kelelahan (Meiklejohn dkk., 2012). Penelitian yang 

dilakukan oleh Napoli dkk. (2005) menemukan hasil penurunan pada kecemasan 

ujian, peningkatan pada kemampuan selective attention dan ketrampilan sosial 

pada 194 siswa sekolah dasar kelas 1 hingga kelas 3 setelah mengikuti latihan 

Mindfulness selama 24 minggu. 

Manfaat potensial dari Mindfulness antara lain memupuk perilaku prososial 

melalui penguatan kemampuan regulasi diri dan kontrol impuls, mengurangi 

dampak stress yang dapat menghambat proses belajar, dan menyediakan 
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serangkaian ketrampilan untuk meningkatkan kebersihan pikiran dan 

kesejahteraan fisik dan emosi (Miklejohn dkk., 2012). Wening (dalam Arthurson, 

2015) menyimpulkan bahwa Mindfulness membantu individu untuk mengenali 

reaksi - reaksi emosi seperti kemarahan, meningkatkan kesadaran dan mampu 

memberikan waktu jeda untuk menentukan respon emosi yang tidak merusak 

seperti menarik napas dalam - dalam daripada bereaksi secara fisik dan verbal.  

Berdasarkan uraian di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah pelatihan Mindfulness dapat menurunkan kecemasan 

terhadap ujian pada siswa Sekolah Dasar kelas 4 dan 5. 

 

KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KECEMASAN TERHADAP 
UJIAN 

1. Pikiran (Thoughts) 
2. Reaksi Autonomik 

(Autonomic Reactions) 
3. Perilaku yang tidak 

berhubungan dengan ujian 
(Off – task Behaviours) 

 

1. Perubahan Orientasi      
Berpikir (cognitive change) 
2. Ketrampilan pengelolaan 
diri yang adaptif (adaptive 

self-management skills) 

Ujian 
dipersepsi 

sebagai 
“ANCAMAN” 

 

PSIKOLOGI 
POSITIF 

Meningkatnya 
kesejahteraaan 

melalui intervensi 
positif  

TEKNIK MINDFULNESS 
UNTUK ANAK – ANAK 
1. Senyum Mindfulness 

(Mindfulness Smile) 
2. Latihan Pernafasan 

(Breathing) 
3. Aktivitas Fisik 

(Physical Activities) 

4. Aktivitas Sensorial 
(Sensory Activities) 

 

Penurunan Kecemasan 

terhadap Ujian 

Meningkatnya 
kesejahteraan (well-

being) siswa 

POLA PIKIR 
NEGATIF 
(Worry) 

Future – 
oriented 

thinking  
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