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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.01. Hasil Analisis Data 

Berdasarkan perhitungan uji hipotesis diperoleh hasil sebesar rxy= -0.398 

dengan p<0.01. Berdasarkan hasil uji korelasi tersebut dapat diketahui bahwa 

terdapat hubungan negatif sangat signifikan antara self-efficacy dengan 

kecemasan menghadapi OSCE. Data hasil uji hipotesis dapat dilihat pada 

lampiran E. 

5.02. Pembahasan 

Berdasarkan hasil di atas, dapat diketahui dalam uji hipotesis dengan 

SPSS diperoleh nilai rxy= -0.398 dengan p<0.01 sehingga hasil tersebut 

menyebutkan adanya hubungan negatif sangat signifikan pada hubungan self-

efficacy dengan kecemasan menghadapi OSCE pada mahasiswa kedokteran gigi. 

Artinya, semakin tinggi self-efficacy seseorang maka semakin rendah tingkat 

kecemasan orang tersebut, dan sebaliknya. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis 

pada penelitian ini diterima. 

Hasil pada penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian 

Permana, Harahap, dan Astuti (2016) yang menunjukkan adanya hubungan yang 

signifikan antara self-efficacy dengan kecemasan menjelang ujian. Mahasiswa 

yang memiliki keyakinan tinggi pada kemampuannya tidak mudah merasa 

khawatir akan kegagalan. Dengan demikian, selama menjelang ujian mahasiswa 

lebih rendah dalam mengalami kecemasannya.  

Pada penelitian lain, ditemukan hasil yang sejalan dengan penelitian ini 

oleh Wisudaningtyas (2012) yang menunjukkan adanya hubungan negatif yang 
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sangat signifikan antara self-efficacy dengan kecemasan dalam menghadapi ujian 

skripsi pada mahasiswa Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang 

dengan koefisien korelasi sebesar -0.478. 

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian lain mengenai 

hubungan self-efficacy dan dukungan sosial dengan kecemasan siswa 

menghadapi UNBK di SMK Swasta PAB 12 Saentis oleh Rambe (2017) yang 

menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara self-efficacy 

dengan kecemasan siswa. 

Seorang mahasiswa fakultas kedokteran yang mengalami kecemasan saat 

menjelang ujian OSCE dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya 

adalah self-efficacy. Keyakinan pada kemampuan diri atau self-efficacy yang 

rendah menjadikan seseorang merasa takut apabila dirinya mengalami kegagalan. 

Self-efficacy berguna agar individu memiliki keyakinan bahwa dirinya 

mampu dalam mengerjakan setiap tugas yang harus diselesaikan untuk mencapai 

suatu sasaran. Individu yang menganggap dirinya mampu untuk menyelesaikan 

suatu tugas akan lebih berusaha daripada saat individu tersebut merasa dirinya 

tidak cukup kompeten sehingga lebih memilih untuk menghindarinya. Oleh karena 

itu, seseorang yang memiliki efikasi diri akan dapat menyesuaikan diri dengan 

keadaan dan situasi sehingga tidak akan mudah merasa cemas. Percaya pada 

kemampuan diri sendiri dapat mendorong motivasi dalam melakukan sesuatu dan 

mengurangi kegelisahan yang diakibatkan dari rasa cemas. Kecemasan timbul 

disebabkan oleh self-efficacy yang rendah. Saat seseorang tidak yakin dengan 

kemampuannya maka dirinya akan berfikir tentang kegagalan. Ketakutan akan 

kegagalan inilah yang akan menimbulkan perasan cemas dan kegelisahan saat 

menghadapi ujian.  
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Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan pada variabel 

self-efficacy dapat diketahui Mean sebesar 82.21 dengan Standard Deviasi (SD) 

sebesar 17.259. Self-efficacy dengan level sangat rendah dialami sebanyak 8 

mahasiswa, level rendah sebanyak 3 mahasiswa, level sedang sebanyak 47 

mahasiswa, dan level tinggi sebanyak 22 mahasiswa. Dapat diketahui, sebagian 

besar mahasiswa memiliki taraf self-efficacy yang sedang. Oleh karena itu, 

kecemasan yang dialami menjelang OSCE oleh sebagian besar mahasiswa dapat 

dikurangi dengan meningkatkan efikasi dirinya. Baron dan Byrne (dalam Permana, 

Harahap, dan Astuti, 2016) mengungkapkan bahwa tugas akademik, performa 

fisik, peforma dalam bekerja, serta kemampuan mengatasi kecemasan hingga 

depresi dapat ditingkatkan melalui kuatnya self-efficacy. Efikasi diri dapat 

ditingkatkan dengan mengubah level, strength, dan generalitasnya, seperti lebih 

banyak berlatih dan mengasah kemampuan supaya keyakinan terhadap 

kemampuan semakin meningkat sehingga OSCE bukanlah hal yang sulit, 

mengubah keraguan dengan keyakinan yang kuat bahwa diri itu mampu sehingga 

mendorong untuk menyelesaikan masalah meskipun menemui banyak kesulitan, 

dan tidak menjadikan kegagalan kegagalan yang pernah dialami sebagai alasan 

untuk tidak optimis. Berdasarkan hasil pengolahan data pada kecemasan 

menghadapi OSCE diketahui Mean sebesar 84 dengan Standard Deviasi (SD) 

sebesar 11.011. Kecemasan yang sangat rendah dialami sebanyak 2 mahasiswa, 

rendah sebanyak 11 mahasiswa, sedang sebanyak 48 mahasiswa, tinggi 

sebanyak 13 mahasiswa, dan sangat tinggi dialami sebanyak 6 mahasiswa.  

Sumbangan efektif self-efficacy sebesar 15.84 % pada kecemasan 

menghadapi OSCE. Demikian sisanya sebesar 84.16 % dipengaruhi oleh faktor-
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faktor penyebab kecemasan lainnya seperti faktor biologis, sosial-lingkungan, 

behavioral, dan beberapa faktor kognitif dan emosional lainnya.  

5.03. Keterbatasan penelitian  

Keterbatasan dalam melakukan penelitian ini adalah pengambilan data 

dilakukan ketika menjelang sore sehingga memungkinkan mahasiswa sudah 

merasa lelah dalam mengikuti perkuliahan yang dapat mempengaruhi konsentrasi 

dalam pengisian skala. Selain itu, terdapat ketidaknyamanan susasana saat 

pengisian skala dikarenakan banyak mahasiswa yang berlalu-lalang memasuki 

ruangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


