
26 
 

BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

  

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada siswi perempuan jurusan MIPA kelas X 

dan XI SMA Sint Louis. SMA Sint Louis adalah sebuah sekolah menengah atas 

di bawah naungan Yayasan Panti Asuhan Katolik sejak tahun 1979 yang 

berlokasi di kota Semarang, Jawa Tengah. SMA Sint Louis memiliki motto 

“Multiculture School” yang berarti menghargai setiap keberagaman yang ada 

dan menerimanya sebagai sebuah karunia. Hal ini juga yang membuat SMA 

Sint Louis selalu berusaha untuk memberikan warna pendidikan yang beraneka 

ragam, dan terkhusus pada pendampingan – pendampingan generasi atau kaum 

muda di kota Semarang. 

SMA Sint Louis memiliki tiga angkatan seperti sekolah menengah atas 

pada umumnya, terdiri dari kelas X, XI, dan XI. Setiap angkatan hanya 

memiliki dua penjurusan yaitu MIPA (Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam) dan MIPS (Matematika dan Ilmu Pengetahuan Sosial). Total murid yang 

ada di SMA Sint Louis adalah 325 yang terdiri dari 169 siswi dan 156 siswa. 

Sama seperti sekolah formal lainnya, SMA Sint Louis juga 

menggunakan sistem pendidikan nasional. Menurut peraturan menteri 

pendidikan nasional nomor 20 tahun 2007, selama jenjang pendidikan di 

sekolah, siswa akan mendapatkan evaluasi belajar dalam 2 jenis yaitu ulangan 

serta ujian. Ujian terbagi menjadi ujian nasional serta ujian sekolah semantara 

ulangan terbagi menjadi ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir 

semester, serta ulangan kenaikan kelas. Melengkapi hal tersebut ulangan 

kenaikan kelas dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk 

mengukur kompetensi peserta didik di akhir semester genap yang menggunakan 

sistem paket serta memiliki cakupan kompetensi dasar pada semester tersebut. 

Subjek yang terlibat dalam penelitian ini berjumlah empat orang, 

dimana subjek yang dipilih adalah subjek yang telah ditentukan kriterianya. 
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Kriteria tersebut antara lain siswi kelas X dan XI Jurusan MIPA, sedang 

mempersiapkan ulangan kenaikan kelas, memiliki kecemasan dalam 

menempuh ulangan kenaikan kelas dari intensitas sedang hingga tinggi dengan 

skor minimal 60 setelah mengisi skala kecemasan menghadapi ulangan 

kenaikan kelas, dan belum pernah melakukan treatment guided imagery 

therapy.  

  

B. Persiapan Penelitian  

Sebelum melakukan penelitian, akan ada beberapa hal yang terlebih 

dahulu dipersiapkan, antara lain:  

1. Permohonan ijin penelitian  

Pelaksanaan penelitian akan diawali dengan mengajukan 

permohonan ijin penelitian secara formal kepada calon subjek yakni siswi 

SMA Sint Louis Semarang melalui kepala sekolah, yang pada dasarnya 

berwenang dalam sekolah tersebut. 

Sesuai dengan prosedur yang ada sebelum melaksanakan penelitian, 

peneliti mengajukan permohonan kepada SMA Sint Louis secara resmi dan 

permohonan ijin tersebut melalui surat ijin dari dekan Fakultas Psikologi 

Universitas Katolik Soegijapranata dengan nomor 2494/B.7.3/FP/IV/2018 

pada tanggal 25 April 2018. Selang beberapa hari peneliti mendapat 

jawaban secara lisan oleh pihak sekolah bahwa mendapat ijin untuk 

melakukan penelitian. 

Selain itu sebagai pernyataan kesediaan siswi untuk mengikuti 

penelitian ini, peneliti juga mempersiapkan lembar informed consent yang 

akan diberikan dan diisi oleh siswi yang bersangkutan.  

2. Penyusunan Alat Ukur  

Dalam penelitian ini, alat ukur yang disusun oleh peneliti 

menggunakan skala. Penyusunan skala penelitian tersebut dengan 

menggunakan gejala-gejala kecemasan yang terbagi melalui 3 gejala, yakni 

gejala fisik, behavioral / perilaku, dan kognitif. Masing-masing gejala 

memiliki 5 buah item pernyataan sementara skor yang dihasilkan skala ini 
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antara 1 hingga 10, dimana angka 1 menunjukkan subjek memiliki tingkat 

kecemasan yang sangat rendah dan angka 10 menunjukkan subjek memiliki 

tingkat kecemasan yang sangat tinggi. Dengan jumlah skor minimal 15 dan 

maksimal 150. 

  

Tabel 3: Blue Print Skala Kecemasan Menjelang Ulangan Kenaikan 

Kelas per-item 

No Gejala Nomor Item 

1 Fisik 1, 2, 3, 4, 5 

2 Behavioral / perilaku 6, 7, 8, 9, 10 

3 Kognitif 11, 12, 13, 14, 15 

Total 15 item 

 

 

C. Pelaksanaan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan ini mengenai Pengaruh Guided Imagery 

Therapy terhadap kecemasan menjelang ulangan kenaikan kelas siswi SMA 

yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 9 Mei 2018. Penelitian ini 

merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen dan akan 

menggunakan alat ukur berupa skala untuk mengumpulkan data. Subjek dalam 

penelitian ini berjumlah empat orang dan diberikan treatment guided imagery 

therapy secara classical.  

1. Persiapan Eksperimen 

Sebelum menentukan tanggal eksperimen, peneliti menemui guru 

bimbingan konseling dan kepala sekolah SMA Sint Louis secara informal 

untuk berdiskusi yang erat kaitannya dengan kecemasan yang dialami 

siswa. Bukan hanya itu saja, peneliti juga mewawancarai beberapa siswa 

baik laki-laki maupun perempuan secara random untuk menanyakan 

beberapa hal terkait dengan kecemasan dalam menghadapi ulangan 

kenaikan kelas, dari hasil diskusi dan wawancara dengan semua pihak, 
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didapatlah kesimpulan bahwa subjek yang akan digunakan dalam penelitian 

ini adalah siswi perempuan kelas X dan XI jurusan MIPA, yang kemudian 

menentukan jadwal untuk melaksanakan penelitian tersebut bersama 

dengan sekolah dan didapatkanlah tanggal penelitian tersebut. 

Peneliti merencanakan pemberian treatment selama tiga hari dengan 

masing-masing hari mendapatkan 1 buah treatment guided imagery therapy 

sementara itu akan juga dilaksanakan pre-test di hari pertama dan post-test 

di hari ketiga. 

Pemberian treatment guided imagery therapy dilaksanakan oleh 

seorang psikolog yang menguasai teknik tersebut dan telah di briefing oleh 

peneliti sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan. 

Sementara itu pada penelitian ini, penulis akan bertugas sebagai koordinator 

pelaksanaan yang mengawasi jalannya penelitian agar sesuai dengan 

prosedur serta sebagai observer bagi subjek dan mendokumentasikan 

jalannya penelitian. 

2. Pelaksanaan Guided Imagery Therapy 

Pada hari pertama sekaligus menjadi waktu pre-test bagi siswi yang 

diadakan pada pukul 07.30 WIB, dan kemudian dilanjutkan dengan 

menyeleksi hasil pre-test siswi dan diambil 10 siswi dengan skor kecemasan 

tertinggi. Siang harinya sekitar pukul 14.00 WIB, 10 siswi tadi dikumpulkan 

kembali untuk mendapatkan pengarahan informasi seputar penelitian 

tentang maksud dan tujuan penelitian serta memberikan penjelasan 

mengenai guided imagery therapy agar subjek mengetahui proses yang akan 

dilalui serta manfaat dan dampak yang dihasilkan dari pemberian treatment 

tersebut. Selanjutnya diberikan lembar informed consent dan dari total 

sepuluh siswi hanya ada lima siswi yang bersedia. Proses pemberian 

treatment di hari pertama lalu dilaksanakan dengan lima orang siswi di salah 

satu ruangan di SMA Sint Louis, sementara lima orang yang tidak bersedia 

dengan berbagai alasan mulai meninggalkan ruangan. Setelah perlakuan 

selesai diberikan subjek diperbolehkan untuk pulang dan mengingatkan 

kembali esok siang akan kembali menjalani proses treatment. 
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Di hari kedua pemberian treatment dilakukan pukul 14.00 WIB, 

dengan kendala salah satu siswi tidak bisa hadir karena sedang sakit dan 

tidak masuk sekolah. Pemberian treatment guided imagery therapy tetap 

berlangsung dengan empat orang siswi dan secara otomatis satu orang siswi 

yang tidak hadir akan gugur dalam penelitian ini. Setelah selesai pemberian 

treatment subjek diperbolehkan pulang dan diingatkan kembali untuk esok 

hari datang pada sesi terakhir pemberian treatment. 

Di hari ketiga pemberian treatment juga dilaksanakan sekitar pukul 

14.00 WIB, untuk hari ketiga proses pengumpulan empat orang siswi 

memakan waktu sedikit lebih lama, dikarenakan empat siswi tersebut 

sedang mengikuti tambahan ekstrakurikuler untuk penampilan di acara 

perpisahan kelas XII. Proses pemberian treatment yang dirancangkan pukul 

14.00 WIB mundur menjadi 14.30 WIB setelah subjek berkumpul 

seluruhnya, dan pada akhirnya pemberian treatment dilakukan. Setelah 

selesai pemberian treatment subjek diberikan kembali skala kecemasan 

menjelang ulangan kenaikan kelas sebagai post-test dalam penelitian ini. 

Tak lupa peneliti juga mengucapkan terimakasih karena telah bersedia 

menjadi subjek penelitian dan selanjutnya mempersilahkan subjek untuk 

pulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


