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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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menumbuhkan kesadaran, meningkatkan aspek kognitif, mengatasi problem 

emosi seperti kecemasan, meningkatkan relasi interpersonal dan spiritual siswa. 

2. Bagi Pihak Sekolah dan Guru 

Sekolah disarankan untuk dapat memasukkan program latihan Mindfulness yang 

dapat diintegrasikan kedalam kurikulum dan kegiatan belajar sehari – hari 

(program intra-kurikuler), maupun yang diadakan secara terpisah sebagai 

program ekstra kurikuler. Pihak sekolah juga dapat mendorong para guru agar 

berlatih dan menerapkan latihan Mindfulness secara pribadi yang bertujuan untuk 

membekali para guru dalam memiliki strategi pengelolaan stres dan akhirnya 

dapat melatih para siswa memiliki strategi koping yang positif dalam menghadapi 

problem – problem yang terkait dengan dunia akademik. 

3. Bagi Psikolog Anak dan Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk 

mengajarkan latihan Mindfulness sebagai salah satu strategi koping positif dalam 

mengatasi problem – problem akademik dan kesehatan mental yang terjadi pada 

lingkup sekolah. 

4.  Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan faktor - faktor demografi 

seperti jenis kelamin, latar belakang sosial ekonomi, dan faktor demografi lainnya 

untuk dapat mengetahui prevalensi kecemasan terhadap ujian pada populasi 

yang berbeda - beda sehingga dapat diketahui pula efektivitas latihan 

Mindfulness. Replikasi atas penelitian ini pada kelompok siswa sekolah dasar 

yang berbeda – beda perlu dilakukan yang bertujuan untuk menambah ketepatan 

hasil eksperimen dalam penelitian ini. Penyaji atau instruktur latihan Mindfulness 

bagi anak – anak dapat dipilih seorang instruktur yang memahami tahapan 

perkembangan anak – anak pada usia sekolah dasar agar dapat lebih 

memahami penyampaian program latihan yang disesuaikan dengan 

perkembangan psikologis pada tiap tahapan perkembangan. Follow – up 

terhadap kondisi kecemasan ujian setelah program latihan Mindfulness berakhir 

dapat dilakukan yang bertujuan untuk memantau tingkat kecemasan ujian yang 

dialami para siswa setelah program latihan selesai. Dengan demikian peneliti 

selanjutnya dapat merancang sebuah program latihan yang berkelanjutan yang 

secara efektif dapat digunakan tidak hanya untuk menurunkan kecemasan ujian 

pada jangka pendek namun juga dalam jangka panjang. 
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