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Subyek pada kelompok kontrol tidak mendapatkan treatment dalam bentuk 

apapun dan mengikuti pelajaran seperti biasa. 

c. Posttest 

Setelah latihan Mindfulness diberikan sebanyak 8 sesi pada kelompok 

eksperimen, maka pada seluruh subyek penelitian baik pada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diminta untuk mengisi kembali skala 

kecemasan ujian yang sama yang digunakan pada saat pretest, untuk dilakukan 

pengambilan skor posttest. Pengambilan skor posttest dilaksanakan satu hari 

setelah seluruh latihan diberikan yaitu pada tanggal 15 Desember 2017. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Hasil Uji t test Independen 

Berdasarkan perhitungan statistik menggunakan uji t test independen 

pada pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dihasilkan skor 

signifikansi sebesar 0,488 dan 0,482 yang lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. 

Maka Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan 

rata – rata tingkat kecemasan terhadap ujian antara pretest kelompok 

eksperimen dan pretest pada kelompok kontrol. 

Grafik 1. Pretest Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan statistik menggunakan uji t test independen pada posttest 

kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dihasilkan skor signifikansi sebesar 

0,011 dan 0,014 yang lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05. Maka Ho ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata – rata tingkat 

kecemasan terhadap ujian antara posttest kelompok eksperimen dan posttest 

pada kelompok kontrol. 
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Grafik 2. Posttest Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil Uji t test Berpasangan 

Perhitungan statistik menggunakan uji t test berpasangan dihasilkan skor 

signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Maka 

Ho ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata – rata 

tingkat kecemasan terhadap ujian antara pretest dan posttest pada kelompok 

eksperimen setelah diberikan latihan Mindfulness. 

Perhitungan statistik menggunakan uji t test berpasangan dihasilkan skor 

signifikansi sebesar 0,068 yang lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05. 

Maka Ho diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata 

– rata tingkat kecemasan terhadap ujian antara pretest dan posttest pada 

kelompok kontrol. 
 

3. Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen dan Kelompok Kontrol 

a. Pretest – Posttest Kelompok Eksperimen 

Tingkat kecemasan ujian pada kelompok eksperimen mengalami penurunan 

secara signifikan setelah diberikan latihan Mindfulness selama 8 kali sesi dengan 

durasi selama 30 menit per sesinya. Perbandingan skor kecemasan ujian antara 

pretest dan posttest dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 3. Pretest dan Posttest Kelompok Eksperimen 
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b. Pretest – Posttest Kelompok Kontrol 

Tingkat kecemasan ujian pada kelompok kontrol tidak mengalami penurunan 

secara signifikan dengan kondisi tanpa diberikannya treatment berupa latihan 

Mindfulness. Perbandingan skor kecemasan ujian antara pretest dan posttest 

dapat dilihat pada grafik berikut : 

Grafik 4. Pretest dan Posttest Kelompok Kontrol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskusi 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penurunan 

kecemasan terhadap ujian pada kelompok eksperimen dibandingkan dengan 

kelompok kontrol dengan menggunakan latihan Mindfulness. Kecemasan 

terhadap ujian adalah problem yang terjadi di segala populasi anak usia sekolah 

(Ergene, 2011). Kecemasan terhadap ujian adalah salah satu bentuk kecemasan 

spesifik yang ditandai dengan adanya respon kognitif seperti pikiran yang 

diwarnai kecemasan dan kekuatiran akan kegagalan, pikiran ragu – ragu, pikiran 

yang diwarnai kekuatiran akan penilaian orang lain, respon fisiologis seperti 

keluarnya keringat dingin, jantung berdebar – debar, rasa pusing dan mual, ingin 

buang air kecil terus menerus, dan respon perilaku yang tidak berhubungan 

dengan ujian yang dilakukan siswa pada saat mengerjakan ujian seperti 

melamun dan memandang ke sekitar ruangan, memainkan alat tulis, tidak 

mampu duduk tenang. 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 
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