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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Analisis Data 

Hasil penghitungan analisis data menggunakan Wilcoxon Signed Rank 

Test diperoleh nilai Z= -1,826 dengan p menunjukkan hasil sebesar  0,034 

(p<0,05) yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara kecemasan 

menjelang ulangan kenaikan kelas sebelum mendapatkan guided imagery 

therapy dan kecemasan menjelang ulangan kenaikan kelas setelah mendapatkan 

guided imagery therapy. Skor kecemasan menjelang ulangan kenaikan kelas 

setelah mendapatkan guided imagery therapy lebih rendah daripada sebelum 

mendapatkan guided imagery therapy, dimana didapatkan adanya penurunan 

dari nilai rata-rata pre-test 75,0 dengan nilai rata-rata post test 42,5. 

Hasil penelitian ini juga dapat dilihat melalui setiap gejala kecemasan 

yang ada. Berikut hasil perbedaan gejala kecemasan keempat subjek. 

  

 

 

 

 

 

Grafik 1: Data Pre-test dan Post-test Gejala Kecemasan Menjelang 

Ulangan Kenaikan Kelas Untuk Seluruh Subjek 

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa kecemasan menjelang 

ulangan kenaikan kelas keempat subjek sebelum diberikan treatment guided 

imagery therapy pada gejala fisik adalah sebesar 23,5 kemudian setelah 

diberikan treatment terdapat penurunan gejala fisik kecemasan menjadi 11,5 (z 
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= -1,826; p<0,05). Gejala kognitif kecemasan sebelum diberikan treatment 

sebesar 31,75 mengalami penurunan setelah diberikan treatment guided 

imagery therapy menjadi sebesar 18,5 (z = -1,095; p>0,05). Gejala behavioral 

kecemasan sebelum mendapatkan treatment sebesar 19,75 dan mengalami 

penurunan setelah mendapatkan treatment guided imagery therapy menjadi 

sebesar 12,5 (z = -1,461; p>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 2: Data Pre-test dan Post-est Kecemasan Menjelang Ulangan 

Kenaikan Kelas Subjek A 

 Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa gejala fisik kecemasan 

menjelang ulangan kenaikan kelas subjek A mengalami penurunan setelah 

diberikan treatment guided imagery therapy. Sebelum treatment subjek A 

memiliki gejala kecemasan fisik 20 dan setelah treatment gejala kecemasan 

fisik menjadi 15. Penurunan juga terjadi pada gejala kecemasan kognitif, 

dimana sebelum treatment guided imagery therapy, subjek A memiliki skor 32 

dan mengalami penurunan menjadi 31 setelah mendapatkan treatment. Pada 

gejala kecemasan behavioral, subjek A mengalami peningkatan menjadi 18 

setelah mendapatkan treatment, dari sebelumnya 17. 
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Grafik 3: Data Pre-test dan Post-est Kecemasan Menjelang Ulangan 

Kenaikan Kelas Subjek B 

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa gejala fisik kecemasan 

menjelang ulangan kenaikan kelas subjek B mengalami penurunan setelah 

diberikan treatment guided imagery therapy. Sebelum treatment subjek B 

memiliki gejala kecemasan fisik 23 dan setelah treatment gejala kecemasan 

fisik menjadi 18. Penurunan juga terjadi pada gejala kecemasan behavioral, 

dimana sebelum treatment guided imagery therapy, subjek memiliki skor 27 

dan mengalami penurunan menjadi 21 setelah mendapatkan treatment. Pada 

gejala kecemasan kognitif, subjek B mengalami peningkatan menjadi 33 setelah 

mendapatkan treatment, dari sebelumnya 31. 
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Grafik 4: Data Pre-test dan Post-est Kecemasan Menjelang Ulangan 

Kenaikan Kelas Subjek C 

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa gejala fisik 

kecemasan menjelang ulangan kenaikan kelas subjek C mengalami penurunan 

setelah diberikan treatment guided imagery therapy. Sebelum treatment subjek 

C memiliki gejala kecemasan fisik 23 dan setelah treatment gejala kecemasan 

fisik menjadi 7. Penurunan juga terjadi pada gejala kecemasan behavioral, 

dimana sebelum treatment guided imagery therapy, subjek memiliki skor 27 

dan mengalami penurunan menjadi 6 setelah mendapatkan treatment. Pada 

gejala kecemasan kognitif, subjek C mengalami penurunan dari semula 31 

menjadi 5 setelah mendapatkan treatment guided imagery therapy. 
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Grafik 5 : Data Pre-test dan Post-est Kecemasan Menjelang Ulangan 

Kenaikan Kelas Subjek D 

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa gejala fisik kecemasan 

menjelang ulangan kenaikan kelas subjek D mengalami penurunan setelah 

diberikan treatment guided imagery therapy. Sebelum treatment subjek D 

memiliki gejala kecemasan fisik 28 dan setelah treatment gejala kecemasan 

fisik menjadi 6. Penurunan juga terjadi pada gejala kecemasan behavioral, 

dimana sebelum treatment guided imagery therapy, subjek memiliki skor 8 dan 

mengalami penurunan menjadi 5 setelah mendapatkan treatment. Pada gejala 

kecemasan kognitif, subjek D mengalami penurunan dari semula 33 menjadi 5 

setelah mendapatkan treatment guided imagery therapy. 
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B. Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis diterima yaitu guided 

imagery therapy dapat menurunkan kecemasan menjelang ulangan kenaikan 

kelas pada siswi.  

Dari hasil analisis data guided imagery therapy dapat menurunkan 

kecemasan siswi menjelang ulangan kenaikan kelas khususnya untuk 

menurunkan gejala fisik, namun belum dapat dikatakan efektif untuk 

menurunkan gejala behavioral serta kognitif karena pada data yang diperoleh 

tidak menunjukkan penurunan hasil yang signifikan. 

Menurut Prabu dan Subhash (2015), guided imagery therapy memiliki 

konsekuensi fisiologis yang sangat mendalam, hal ini terjadi karena tubuh 

manusia memiliki kecenderungan merespon sebuah imajinasi menjadi seperti 

pengalaman yang nyata atau sesungguhnya. Imajinasi juga terbukti 

mempengaruhi hampir seluruh sistem fisiologis tubuh manusia, termasuk 

respirasi, tekanan darah dan gula darah, metabolisme sel, fungsi seksual, denyut 

jantung, fungsi seksual, sekresi dan metabolisme gastrointestinal, kadar 

kortisol, dan juga respon sistem imun. Hal ini yang mengakibatkan guided 

imagery therapy juga memiliki efek penyembuhan dalam fisiologis manusia 

dan bisa menjadi alternatif penyembuhan non farmakoterapi yang memiliki 

kecenderungan keamanan yang jauh lebih besar dan paling sedikit dalam hal 

komplikasi, tidak menimbulkan ketergantungan, serta merupakan tindakan 

pencegahan gangguan. Dari jurnal tersebut diungkapkan bahwa guided imagery 

therapy lebih banyak mempengaruhi sistem fisiologis atau gejala fisik dan 

apabila dilihat dari hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti ada keterkaitan 

antara jurnal dari Prabu dan Subhash yaitu penurunan level kecemasan yang 

signifikan adalah gejala fisik. 
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Berdasarkan data penelitian individu subjek A justru mengalami 

kenaikan pada satu gejala yaitu pada gejala behavioral dan lebih dalam lagi 

peningkatan terlihat pada item perilaku menghindari percakapan dan 

kecenderungan menyendiri. Pada saaat proses penelitian berdasarkan observasi 

terlihat subjek A memiliki kecenderungan menghindari percakapan mengenai 

ulangan kenaikan kelas dengan teman-temannya. Sementara itu ketika peneliti 

menanyakan tentang ulangan kenaikan kelas kepada subjek A, peneliti juga 

mendapatkan tanggapan yang serupa yaitu penghindaran melalui kata-kata yang 

menegaskan bahwa tidak usah membahas perihal ulangan kenaikan kelas. 

Setelah beberapa kali mengadakan dialog personal dengan subjek A, didapatkan 

alasan bahwa subjek A merasa belum siap untuk menghadapi ulangan kenaikan 

kelas. Hal ini didasari dari ekstrakurikuler yang subjek A ikuti mengharuskan 

subjek A untuk sering meninggalkan kelas ketika jam pelajaran berlangsung, 

terlebih beberapa waktu terakhir intensitas untuk meninggalkan kelas semakin 

sering. 

 Berdasarkan data penelitian individu subjek B justru mengalami 

kenaikan pada satu gejala yaitu pada gejala kognitif dan lebih dalam lagi 

peningkatan terlihat pada item ketakutan akan mendapatkan nilai buruk dan 

ragu atas kemampuan diri. Pada saaat proses penelitian berdasarkan dialog 

dengan subjek B, peneliti mendapatkan informasi akan ketakuan subjek B 

mendekati ulangan kenaikan kelas serta adanya keragu-raguan atas kemampuan 

yang dimiliki. Hal ini terjadi karena menjelang ulangan kenaikan kelas, subjek 

B mendapatkan tugas menjadi perwakilan sekolah untuk mengikuti perlombaan 

menari tingkat Kota Semarang, bukan hanya itu saja namun juga menjadi 

penampil di acara pelepasan murid kelas XII. Selama menjalani kelas XI subjek 

mengikuti beberapa extrakurikuler yang juga menyita banyak waktu untuk 

belajar dan terutama menjelang acara pelepasan masing-masing extrakurikuler 
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menambah porsi latihan, bahkan harus memotong jam pelajaran. Hal ini yang 

membuat subjek B menjadi ragu atas kemampuan serta takut akan mendapat 

nilai yang buruk karena subjek B menilai kurang waktu untuk belajar dan juga 

materi yang dipelajari tidak selengkap siswa lainnya. 

Berdasarkan data penelitian individu subjek C sesudah mendapatkan 

guided imagery therapy terdapat penurunan yang drastis dari semua gejala 

kecemasan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Dari observasi dan dialog 

didapatkan bahwa subjek C adalah subjek yang paling tenang dan santai setelah 

mendapatkan treatment dari yang sebelumnya takut akan menghadapi ulangan 

kenaikan kelas. Subjek C menjelaskan bahwa ada perasaan semakin rileks 

setelah mendapatkan perlakuan guided imagery therapy selain itu subjek C juga 

tidak mengalami mual dan gangguan pencernaan lainnya ketika memikirkan 

tentang ulangan kenaikan kelas.  

Berdasarkan data penelitian individu subjek D sesudah mendapatkan 

guided imagery therapy terdapat penurunan yang drastis dari semua gejala 

kecemasan menghadapi ulangan kenaikan kelas. Dari hasil observasi dan dialog 

didapatkan bahwa subjek D menjadi jauh lebih tenang dan rileks setelah 

mendapatkan perlakuan guided imagery therapy. Selain itu subjek D juga 

merasa jauh lebih bisa berkonsentrasi ketika belajar dan menjadi jauh lebih 

fokus dari sebelumnya. Subjek D juga menjelaskan bahwa rasa mual ketika 

berbicara tentang ulangan kenaikan kelas mulai berkurang, selain itu ketika 

memikirkan ulangan kenaikan kelas subjek D tidak mengalami pusing seperti 

sebelum mendapatkan perlakuan. 
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Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan selama proses penelitian. 

Kelemahan kelemahan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Waktu penelitian mendekati dengan acara perpisahan kelas XII, yang 

pada dasarnya pengisi acara adalah kelas X dan XI yang merupakan 

subjek penelitian. 

2. Ruangan kelas yang dipakai tidak terlalu kondusif karena terdapat 

speaker yang terhubung dengan pusat serta ada beberapa gangguan suara 

yang terdengar dari proses belajar dan mengajar kelas lain. 

3. Belum adanya variabel kontrol yang jelas meskipun sudah terdapat 

kriteria untuk menentukan subjek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


