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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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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).   

 Pada penelitian ini latihan Mindfulness diberikan sebanyak 8 sesi dengan 

durasi 30 menit per sesi nya dan diberikan selama delapan hari berturut – turut 

pada kelompok eksperimen, yang terdiri dari 15 siswa kelas 4 SD. Pada 

kelompok kontrol yang terdiri dari 13 siswa kelas 5 SD tidak diberikan perlakuan 

apapun dan siswa mengikuti pelajaran seperti biasa di kelas. Latihan 

Mindfulness yang diberikan terdiri dari 4 jenis kelompok latihan yaitu Senyum 

Mindfulness (Mindfulness Smile), Latihan Pernafasan (Breathing), Aktivitas Fisik 

(Physical Activities), dan Aktivitas Sensorial (Sensory Activities) yang tertuang 

dalam Modul Latihan Mindfulness yang dikembangkan oleh peneliti. Pada setiap 

kelompok latihan terdiri dari beberapa bentuk aktivitas yang disesuaikan untuk 

populasi anak – anak.  

Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan bahwa latihan Mindfulness 

dapat digunakan untuk menurunkan tingkat kecemasan terhadap ujian pada 

kelompok eksperimen, sedangkan pada kelompok kontrol tidak terdapat 

penurunan rata – rata kecemasan ujian. Latihan Mindfulness yang telah diberikan 

kepada subyek pada kelompok eksperimen telah membantu dalam menurunkan 

tingkat kecemasan terhadap ujian yang terlihat dari hasil uji t test berpasangan 

yang menghasilkan skor signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf 

signifikansi yaitu 0,05. Pada 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, yang menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan rata – rata tingkat kecemasan terhadap ujian antara 

pretest kelompok eksperimen dan pretest pada kelompok kontrol. Tingkat 

kecemasan ujian pada kondisi awal (sebelum latihan Mindfulness diberikan) baik 

pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol berada pada rata – rata 

yang sama. Setelah latihan Mindfulness diberikan, terdapat penurunan tingkat 

kecemasan secara signifikan yang diketahui melalui uji t test independen pada 

kondisi posttest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil uji pada 

kondisi posttest menghasilkan skor signifikansi sebesar 0,011 dan 0,014 yang 

lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 yang menunjukkan perbedaan rata – rata 
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tingkat kecemasan terhadap ujian. Hasil temuan ini sejalan dengan berbagai 

hasil studi yang dilakukan oleh beberapa peneliti yang mengindikasikan bahwa 

latihan Mindfulness merupakan salah satu strategi efektif untuk menurunkan 

kecemasan terhadap ujian (Zelazo dan Lyons, 2012; Napoli dkk., 2005). 

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). 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). 

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). 

Siswa yang mengalami kecemasan ujian selalu merasa kuatir akan “apa yang 

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

di saat ini. Hal tersebut tercermin dari hadirnya pikiran – pikiran yang diwarnai 

kekuatiran (worry) akan segala sesuatu yang belum tentu terjadi terkait dengan 

ujian yang akan dihadapi siswa seperti kekuatiran terkait konsekuensi negatif dari 

kegagalan yang akan diterima dari orangtua (berupa hukuman, kemarahan) dan  

dari teman – teman (berupa ejekan), kekuatiran apabila ujian nanti sulit, 

kekuatiran jika mendapat nilai buruk, selalu memikirkan apa yang harus 
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dilakukan jika hasil ujian buruk, atau jikalau nanti siswa tidak bisa mengerjakan 

ujian. Pikiran – pikiran yang diwarnai oleh hal – hal tersebut justru membuat 

siswa merasa pesimis, putus asa, tidak percaya diri dan merasa rendah diri, 

hilangnya perasaan berharga, menurunnya motivasi, yang akhirnya berdampak 

pada buruknya performa akademik dan kegagalan (Huberty, 2009; Cizek dan 

Burg dalam Soffer, 2008; Ergene, 2003; Harris dan Coy dalam Talbot, 2016). 

Mindfulness menyediakan sebuah cara alternatif dimana perhatian 

individu “ditarik” kepada momen saat ini, sehingga dapat memutus rantai 

kecemasan yang maladaptif (Mennin dkk. dalam Hooker dan Fodor, 2008). 

Latihan Mindfulness berfungsi untuk mengubah orientasi berpikir siswa dari 

pemikiran – pemikiran negatif terkait ujian yang berorientasi pada sesuatu yang 

belum tentu terjadi di masa depan (future-oriented thinking) menjadi pemikiran – 

pemikiran yang berorientasi pada masa kini (present-oriented thinking) dengan 

melatih ketrampilan siswa untuk selalu menyadari apa yang masih bisa 

diusahakan pada kondisi saat ini. Siswa dilatih untuk dapat memiliki kesadaran 

penuh akan situasi dan kondisi pada saat ini alih – alih hanya terus – menerus 

merasa kuatir terhadap apa yang belum tentu terjadi di masa mendatang 

sehingga pada akhirnya tingkat kecemasan mereka juga mengalami penurunan 

secara signifikan. Melalui latihan pemusatan perhatian siswa akan mampu untuk 

berfokus pada situasi dan kondisi saat ini dan mampu menemukan serta 

mengusahakan koping yang positif dalam rangka mempersiapkan ujian mereka. 

Dengan memusatkan perhatian secara bertujuan, siswa 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 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). 

Perubahan kognitif juga dapat dicapai dengan latihan Mindfulness melalui 

latihan berpikir yang tidak menghakimi (non-judgemental) dan pemahaman 

bahwa pikiran – pikiran kita belum tentu merupakan sebuah realitas atau 



31 

 

kebenaran (Kabat-Zinn dalam Hooker dan Fodor, 2008). Melalui latihan 

Mindfulness siswa diajak untuk berlatih untuk tidak memberikan penilaian 

(judgement) pada pikiran – pikiran negatif yang muncul terkait dengan situasi 

evaluatif tersebut. Sebagai contoh, ketika siswa berpikir dan memberikan 

penilaian (judgement) bahwa “ujian adalah sesuatu yang sulit” maka pemikiran 

tersebut harus dipahami belum tentu merupakan sebuah kebenaran riil bahwa 

ujian yang akan dihadapi nanti tidak akan mampu dihadapi siswa. Ketika muncul 

suatu pemikiran negatif yang menimbulkan kekuatiran dan penilaian siswa 

bahwa dirinya akan gagal maka pikiran tersebut belum tentu merupakan sebuah 

kebenaran. Latihan Mindfulness melatih siswa untuk “mengamati” (observing), 

“hadir” (attending), dan menerima (accepting) setiap pikiran dan sensasi tubuh 

yang muncul pada saat ini tanpa memberikan penilaian (judgement) apapun. 

Dengan menerima (accepting) penuh semua pikiran dan sensasi tubuh yang 

terjadi, perubahan akan terjadi (Beisser dalam Hooker dan Fodor, 2008). 

Latihan dasar Mindfulness untuk anak – anak juga mengajarkan teknik 

untuk berfokus pada pernapasan. Dengan mengendalikan pernapasannya anak 

– anak akan terlatih untuk bersikap tidak reaktif ketika berada dalam tekanan 

seperti saat mengadapi ujian. Ketika siswa mulai merasa cemas terhadap ujian, 

siswa dilatih untuk mengatur dan memperhatikan nafas mereka kembali. 

Pernapasan yang terarah dapat membantu menenangkan tubuh dan 

meningkatkan konsentrasi siswa. Dalam hal ini Mindfulness dapat membantu 

meningkatkan ketrampilan regulasi diri serta kemampuan untuk berpikir sebelum 

bertindak, sehingga Mindfulness dapat membantu siswa dalam mengelola 

kecemasan – kecemasannya (Dobson, 2012).  

Pikiran yang diwarnai oleh kekuatiran (worry) pada siswa yang mengalami 

kecemasan ujian juga berkorelasi negatif terhadap kesejahteraan (well-being) 

siswa dan mengakibatkan rendahnya pencapaian akademik siswa (Steinmayr 

dkk. 2016). Meditasi Mindfulness yang saat ini telah menjadi elemen integral 

dalam aliran Psikologi Positif (Albrecht dkk., 2012), memiliki beberapa 

persamaan tujuan yang salah satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 

(well-being) (Cebolla dkk., 2017). Kesejahteraan (well-being) didefinisikan 

sebagai perpaduan antara emosi atau perasaan yang baik dan berfungsi dengan 

baik pula (Huppert dalam Huppert dan Johnson, 2010). Menurunnya gejala – 

gejala kecemasan terhadap ujian pada siswa secara otomatis akan menimbulkan 
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emosi dan perasaan yang nyaman di dalam diri siswa sehingga akan 

meningkatkan performa akademik siswa. Performa akademik yang baik 

menentukan tercapainya kesejahteraan (well-being) siswa (Quinn dan 

Duckworth, 2007). Latihan Mindfulness dapat berkontribusi terhadap 

kesejahteraan (well-being) yang lebih baik bagi siswa (Kuyken dkk. 2013). 

 Peneliti memahami bahwa penelitian ini tentu memiliki beberapa 

keterbatasan diantaranya adalah belum dilakukannya pengujian validitas internal 

pada modul latihan Mindfulness sehingga modul yang digunakan belum memiliki 

tingkat validitas internal yang baik. Validitas modul latihan yang digunakan hanya 

didasarkan pada konsep teoretis saja karena sepengetahuan peneliti belum ada 

modul latihan Mindfulness yang dikembangkan untuk populasi anak – anak di 

Indonesia. Penyajian program latihan Mindfulness dalam penelitian ini juga 

belum termonitor secara sistematis menggunakan feedback form baik dari sisi 

instruktur maupun para siswa yang menerima latihan, sehingga belum terdapat 

masukan – masukan untuk dapat melihat lebih dalam bagaimana tantangan dan 

hambatan yang dihadapi oleh instruktur ketika menyampaikan program latihan 

tersebut pada tiap sesinya dan bagaimana program latihan tersebut diterima oleh 

setiap siswa. Keterbatasan lainnya adalah belum dilakukannya analisa kualitatif 

pada setiap subyek penelitian terkait kondisi kecemasan sebelum, selama, 

maupun sesudah diberikannya latihan, dan faktor – faktor yang mempengaruhi 

subyek dalam memandang suatu ujian, yang akan memperjelas dinamika 

psikologis setiap subyek secara individual.  
 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

Kesimpulan pada penelitian ini adalah kecemasan terhadap ujian dapat 

diturunkan dengan menggunakan program latihan Mindfulness. 
 

Saran 

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, maka saran - saran yang 

diajukan adalah : 

1. Bagi Subyek Penelitian 

Tetap menjalankan latihan Mindfulness informal dalam setiap aktivitas sehari – 

hari seperti yang telah diajarkan oleh instruktur dan mengikuti program latihan 

Mindfulness formal yang diadakan oleh pihak sekolah sebagai sarana untuk 
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