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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SMA Lab-School UPI Bandung. Alasan 

pemilihan lokasi penelitian yakni belum tersedianya suatu layanan bimbingan 

konseling khususnya bimbingan yang secara khusus difokuskan untuk mereduksi 

kecemasan akademik peserta didik. 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik Kelas X SMA Lab-School 

UPI Bandung tahun ajaran 2011-2012. Jumlah subjek penelitian adalah 134 orang. 

Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, 

yaitu “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2010: 

124). Pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri populasi yaitu peserta didik yang 

mengalami karakteristik kecemasan akademik tinggi. Sebanyak 8 peserta didik 

termasuk pada kategori kecemasan akademik tinggi. Upaya layanan yang akan 

diberikan untuk mereduksi kecemasan akademik peserta didik yaitu berupa 

layanan konseling kelompok.  

 

B. Desain Penelitian  

Desain penelitian menggunakan one-group pretest-posttest design yakni 

desain eksperimen dengan memberikan pre-test sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan atau eksperimen. Desain penelitian digunakan untuk memperoleh 

gambaran keefektifan teknik self affirmation dalam menangani kesemasan 

akademik peserta didikkelas X SMA Lab-School UPI Bandung tahun angkatan 

2011-2012. Desain penelitiannya adalah sebagai berikut.  

 

 

Keterangan: 

O1= nilai Pre test (sebelum dilakukan treatment) 

X = eksperiment/tindakan (treatment) 

O2 = nilai post test ( setelah dilakukan treatment) 

 

(Sugiyono, 2010:110) 

 

O1 x O2 
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C. Pendekatan  dan Metode Penelitian  

 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Proses penelitian bersifat deduktif, dimana untuk menjawab rumusan masalah 

digunakan konsep atau teori sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Hipotesis 

tersebut selanjutnya diuji melalui pengumpulan data lapangan. Untuk 

mengumpulkan data digunakan instrumen penelitian. Data yang terkumpul 

selanjutnya dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif 

atau inferensial sehingga dapat disimpulkan hipotesis yang dirumuskan terbukti 

atau tidak (Sugiyono, 2010:8). 

Metode penelitian yang digunakan adalah pra-eksperimen, yaitu “metode 

penelitian eksperimen yang desain dan perlakuannya seperti eksperimen tetapi 

tidak ada pengontrol variabel sama sekali” (Sugiyono, 2010:109).  

 

D. Definisi Operasional Variabel 

 

Terdapat dua variabel utama dari tema penelitian yaitu kecemasan akademik  

dan teknik self affirmation. Definisi operasional variabel diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Secara konsep, “kecemasan akademik yaitu terganggunya pola pemikiran, 

respon fisik dan perilaku sehingga kemungkinan performa yang ditampilkan 

peserta didik tidak diterima secara baik ketika tugas-tugas akademis 

diberikan” (Ottens, 1991:1). Secara operasional yang dimaksud dengan 

kecemasan akademik di dalam penelitian ini adalah skor respon peserta 

didik Kelas X SMA Lab-School UPI Bandung terhadap aspek (1) 

terganggunya pola pikir yang ditandai oleh (a)  kekhawatiran yang tidak 

beralasan; (b) dialog diri yang maladaptif; dan (c) pengertian dan keyakinan 
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yang salah; (2) terganggunya respon fisik yang ditandai oleh (a) otot tegang; 

(b) berkeringat; (c) jantung berdetak cepat; dan (d) tangan gemetar; dan (3) 

terganggunya perilaku yang ditandai oleh (a) perhatian menurun akibat 

pengganggu eksternal; (b) perhatian menurun akibat pengganggu internal; 

(c) prokrastinasi; (d) sikap terburu-buru; dan (e) kecermatan yang 

berlebihan.  

2. Teknik Self afiirmatian, pada penelitian ini didefinisikan sebagai langkah-

langkah konselor untuk meningkatkan kemampuan peserta didik Kelas X 

SMA Lab-School UPI Bandung dalam meningkatkan keyakinan positif 

melalui pernyataan positif secara berulang-ulang terhadap tugas-tugas 

akademik seperti mengerjakan PR, mengikuti ulangan, tampil di depan 

kelas, dan mengikuti pembelajaran yang tidak disenangi yang dipersepsinya 

bukanlah sebuah beban.  

 

E. Instrumen Penelitian 

1. Penyusunan Instrumen 

Instrumenyang digunakan dalam penelitian adalah angket yang 

dikembangkan dari karakteristik kecemasan akademik Alan J. Ottens. Butir-butir 

pernyataan dalam instrumen merupakan gambaran tentang karakteristik 

kecemasan akademik peserta didik. Angket tersebut mempunyai dua pilihan 

jawaban, yaitu “Ya” dan “Tidak”. Skordalamsetiap item berkisardari 1-0.Angket 

pengungkap karakteristik kecemasan akademik digunakan untuk pre-test dan 

post-test. 

 

2. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Kisi-kisi instrumen untuk mengungkapkan karakteristik kecemasan 

akademik dikembangkan dari definisi operasional variabel penelitian. Kisi-kisi 

dari instrumen disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel3.1 

Kisi-kisi Instrumen KecemasanAkademik 

 

No Aspek Indikator 
Pernyataan 

(+) (-) Ʃ 

1 Terganggunya 

pola pikir 

Kekhawatiran 

yang tidak 

beralasan 

1,2,3,4,5  5 

Dialog diri yang 

maladaptif 

6,7,8,9,10,11,12  7 

Pengertian dan 

keyakinan yang 

salah 

13,14,15,16,17 

18,19,20,21 

 9 

2 Terganggunya 

respon fisik 

Otot tegang 22,23,24,25  4 

Berkeringat 26,27,28,29,30  5 

Jantung berdetak 

cepat 

31,32,33,34  4 

Tangan gemetar 35, 36,37,38  4 

3 Terganggunya 

perilaku 

Perhatian menurun 

akibat pengganggu 

eksternal 

39,40,41,42  4 

Perhatian menurun 

akibat pengganggu 

internal 

43,44,45,46, 

47,48 49 

 7 

Prokrastinasi 50,51,52  3 

Sikap terburu-buru  53,54  2 

Kecermatan yang 

berlebihan 

55,56  2 

 

3. Pedoman Skoring 

Angket kecemasan akademik dibuat dalam bentuk pernyataan-pernyataan 

beserta kemungkinan jawabannya. Item pernyataan tentang intensitas kecemasan 

akademik peserta didik dibuat dalam bentuk alternatif respon subjek yaitu “Ya” 

dan “Tidak”. Skor dalamsetiap item berkisardari 1-0.Semakin tinggi skor yang 

diperoleh responden berarti semakin tinggi kecemasan akademiknya, demikian 

juga sebaliknya, semakin rendah skor yang diperoleh responden berarti semakin 

rendah kecemasan akademiknya. 
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F. Proses Pengembangan Intrumen 

1. Uji Validitas Rasional 

Uji validitas rasional bertujuan untuk mengetahui tingkat kelayakan 

instrumen dari segi bahasa, konstruk dan isi. Penimbangan atau uji validitas 

rasional dilakuakn oleh dua dosen ahli. Uji validitas rasional dilakukan dengan 

meminta pendapat dosen ahli untuk memberikan penilaian pada setiap item 

dengan kualifikasi Memadai (M) dan Tidak Memadai (TM). Item yang diberikan 

nilai M berarti item tersebut bisa digunakan dan item yang diberi nilai TM bisa 

memiliki dua kemungkinan yaitu item tersebut tidak bisa digunakan atau masih 

bisa digunakan dengan revisi terlebih dahulu. 

Hasil penilaian menunjukkan secara konstruk seluruh item pada angket 

kecemasan akademik termasuk memadai. Terdapat item-item yang perlu 

diperbaiki dari segi bahasa dan isi. Hasil penimbangan dari dua dosen ahli dapat 

disimpulkan pada pada dasarnya item-item pernyataan dapat digunakan dengan 

beberapa perbaikan redaksi agar mudah dipahami peserta didik.  

Langkah berikutnya dilakukan uji keterbacaan terhadap lima orang peserta 

didik kelas X SMAN 14 Bandung yang memiliki karakteristik yang hampir sama 

dengan sampel penelitian. Uji keterbacaan dimaksudkan untuk melihat 

sejauhmana keterbacaan instrumen oleh responden sebelum digunakan untuk 

kebutuhan penelitian. Hasil uji keterbacaan item pernyataan pada angket dapat 

dipahami oleh ke lima peserta didik tersebut. 

 

2. Uji Validitas Butir Item 

“Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen” (Arikunto, 2003:78). Pengujian validitas butir item yang 

dilakukan terhadap seluruh item yang terdapat dalam angket yang mengungkap 

karakteristik kecemasan akademik peserta didik. Kegiatan uji validitas butir item 

bertujuan untuk mengetahui kevalidan instrumen yang akan digunakan. Semakin 

tinggi nilai validasi soal, menunjukkan semakin valid instrumen yang akan 

digunakan. Pengujian validitas butir item akan menggunakan rumus korelasi 

product moment dengan angka kasar. 
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Setelah besar koefisien korelasi diketahui, langkah selanjutnya adalah 

menguji taraf signifikansi korelasi dengan menggunakan rumus uji signifikansi 

korelasi product moment yaitu dengan menggunakan rumus distribusi t-student. 

Adapun data yang digunakan untuk mengukur validitas item, 

merupakandata hasil penyebaran instrumen. Dengan kata lain, penyebaran 

instrumen dilaksanakan sekaligus untuk menguji validitas item (built-in). 

Berdasarkan pengolahan data, hasil uji validitas menunjukkan dari 60 butir 

itempernyataan dari angket kecemasan akademikpeserta didik56butir item 

pernyataan dinyatakan valid. Indeks validitas instrumen bergerak diantara  2,018 – 

8,746 pada p > 0.05  (Hasil penghitungan validitas pada lampiran C). 

 

3. Uji Reliabilitas Instrumen 

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui keterandalaninstrumen 

atau keajegan instrumen. Suatu alat ukur memiliki reliabilitasbaik jika memiliki 

kesamaan data dalam waktu yang berbeda sehinggadapat digunakan berkali-kali. 

Untuk menguji reliabilitas, penelitimenggunakan Spearman-Brown.  

Harga reliabilitas berkisar antara -1 sampai dengan +1, harga reliabilitas 

yang diperoleh berada di antara rentangan tersebut. Dimana makin tinggi harga 

reliabilitas instrumen maka semakin kecil kesalahan yang terjadi, dan makin kecil 

harga reliabilitas maka semakin tinggi kesalahan yang terjadi. 

Kriteria tolak ukur koefisien reliabilitas yaitu: 

0,00 – 0,199 : derajat keterandalan sangat rendah 

0,20 – 0,399 : derajat keterandalan rendah 

0,40 – 0,599 : derajat keterandalan cukup 

0,60 – 0,799 : derajat keterandalan tinggi 

0,80 – 1,00 : derajat keterandalan sangat tinggi 

(Arikunto, 2003: 277) 

 

Hasil uji reliabilitas instrumen kecemasan akademik diperoleh koefisien 

reliabilitas sebesar 0,88. Merujuk pada klasifikasi rentang koefisien reliabilitas 

termasuk ke dalam kategori sangat tinggi. 
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G. Pengumpulan Data Penelitian 

1. Penyusunan Proposal 

Rancangan kegiatan dalam penelitian dituangkan peneliti dalam bentuk 

proposal. Langkah penyusunan proposal penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

a. Menentukan permasalahan yang akan dijadikan tema penelitian dan membuat 

peta masalah. 

b. Menentukan pendekatan masalah yang meliputi metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, penentuan sampel dan populasi, teknik pengolahan data, 

dan teknik analisis data. 

c. Menyusun proposal skripsi dengan sistematika penulisan yang telah 

ditentukan. 

 

2. Perizinan Penelitian 

Perizinan penelitian diperlukan sebagai legitimasi dari pelaksanaan 

penelitian. Proses perizinan penelitian diperoleh dari Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, BAAK UPI, yayasan Lab-

School UPI dan SMA Lab-School UPI Bandung. 

 

3. Penyusunan dan Pengembangan Alat Pengumpul Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan angket, 

yakni sejumlah pernyataan tertulis yang digunakan untuk mengungkap 

karakteristik kecemasan akademik peserta didik kelas X SMA Lab-SchoolUPI 

Bandung. Item pernyataan instrumen dikembangkan dari konstruk karakteristik 

kecemasan akademik Alan J. Ottens. Angket pengungkap karakteristik kecemasan 

akademik digunakan untuk pre-test dan post-test. 
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H. Analisis  Data 

 

Pada penelitian dirumuskan tiga pertanyaan penelitian. Secara berurutan, 

masing-masing pertanyaan penelitian dijawab dengan cara sebagai berikut. 

1. Pertanyaan penelitian mengenai gambaran kecemasan akademik peserta 

didikkelas X SMA Lab-School UPI Bandung Tahun Ajaran 2011-2012 

dijawab dengan menggunakan persentase jawaban peserta didik tentang 

kecemasan akademik yang dilakukan dengan mengkoversi skor mentah 

menjadi skor matang dengan menggunakan batas lulus ideal dengan cara 

menjumlahkan jawaban setiap peserta didik kemudian mencari rata-rata (μ) 

dan standar deviasi (σ) untuk memberikan makna diagnostik terhadap skor. 

Langkah ini dilakukan untuk memberikan kategori tinggi, sedang, daan 

rendah dengan rumus yang tersaji pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 

Konversi Skor Mentah Menjadi Matang dengan Batas Lulus Ideal 

 

Kategori Rentang Skor 

Tinggi  X > (μ + 1,0 σ) 

Sedang  (μ - 1,0 σ) ≤x<(μ + 1,0 σ) 

Rendah  X < (μ - 1,0 σ) 

 

Keterangan: 

X  = skor subjek 

μ  = rata-rata baku 

σ= deviasi standar baku 

Rumusan kategorisasi skala yang digunakan sebagai acuan dalam 

pengelompokkan skor kecemasan akademik peserta didik. Tiga kategori 

kecemasan akademik tersaji pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3 

Interpretasi Skor Kategorisasi Kecemasan Akademik 

 

Katerori Rentang Skor 

Tinggi  X > 37,32 

Sedang 37,32≤ X < 16,67  

Rendah   X < 16,67 

 

 

2. Pertanyaan kedua mengenai rancangan intervensi melalui teknik self 

affirmation dalam mereduksi kecemasan akademik peserta didik. Rancangan 

intervensi disusun berdasarkan hasil pretest. Uji kelayakan (judgement) 

dilakukan untuk rancangan intervensi. 

a. Rancangan intervensi setelah judgement 

 

PROGRAM  SELF AFFIRMATION  DALAM MEREDUKSI KECEMASAN 

AKADEMIK 

A. Rasional 

„Remaja pada usia 15-18 tahun mengalami banyak perubahan secara 

kognitif, emosional dan sosial, mereka berpikir lebih kompleks, dan secara 

emosional lebih sensitif dan lebih sering menghabiskan waktu bersama dengan 

teman-temannya‟ (Steinberg, (Peachmann, et.al., 2005: 202)). Setiap remaja akan 

mengalamai kompleksitas permasalahan.Sebagai salah satu contoh yang sering 

dialami remaja adalah tekanan di sekolah. Peserta didik merasakan kondisi yang 

kurang nyaman dalam proses akademik. Ketidaknyamanan tersebut menimbulkan 

kecemasan sehingga peserta didik menjadi tidak dapat berkonsentrasi dalam 

sebagian atau keseluruhan aktivitas akademik.  

Kecemasan akademik merupakan reaksi dari diri yang merasa tidak mampu 

untuk melakukan berbagai aktivitas dalam bentuk akademik. Intensitas belajar 

yang tinggi, rentang waktu belajar formal yang lebih lama dan tugas-tugas sekolah 

yang lebih banyak dapat menimbulkan kecemasan akademik pada peserta didik. 

Kecemasan yang dialami peserta didik timbul hanya pada kegiatan-kegiatan yang 

berhubungan dengan tugas-tugas akademik, seperti berdiskusi di kelas, berbicara 

di depan kelas, dan ketika mengikuti ujian. “Kecemasan ini bersifat temporer atau 
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timbul pada situasi tertentu dan terhadap sesuatu yang spesifik yang hanya terjadi 

ketika proses akademik berlangsung” (Greenberg 2002:132). 

Hasil penelitian terhadap kelas X SMA Lab-School UPI Bandung 

menunjukkan intensitas kecemasan akademik peserta didik sebanyak 5,8% 

termasuk kedalam kategori tinggi, 50,9% termasuk ke dalam kategori sedang, dan 

43,3 % termasuk ke dalam kategori rendah. Data-data tersebut menegaskan 

peserta didik Kelas X SMA Lab-School UPI Bandung tahun ajaran 2011-2012 

sebagian besar mengalami kecemasan akademik pada kategori sedang. Hal ini 

menunjukkan kecemasan akademik sudah menjadi bumerang yang ada di 

kehidupan akademik, yang jika tidak ditangani dengan serius bisa lebih banyak 

mengarah ke tinggi. Data yang dipaparkan di atas, diperkuat dengan persentase 

kecemasan akademik area terganggunya pola pikir sebanyak 7,4% peserta didik, 

terganggunya respon fisik sebanyak 5,8% peserta didik, dan terganggunya 

perilaku sebanyak 15,7% peserta didik. Dengan demikian fenomena kecemasan 

akademik harus segera ditangani, karena semakin banyak peserta didik yang 

mengalami kecemasan akademik, maka proses akademik tidak akan berjalan 

produktif dan efektif. 

Hal ini senada dengan penelitian Zeidner (Matthews et al., 2000:272) 

„kecemasan cenderung mengganggu proses belajar dan prestasi dalam pendidikan, 

bahkan mengganggu perhatian, working memory, dan retrival’. 

Berdasarkan fakta dan gambaran fenomena, diperlukan suatu pemberian 

bantuan yang kuratif dalam menangani kecemasan akademik. Bimbingan dan 

konseling sebagai bagian integral dalam pendidikan memegang peranan penting 

dalam membantu permasalahan akademik peserta didik yang dapat menghambat 

pengembangan potensinya. Upaya bimbingan dan konseling yang diperlukan 

bertujuan untuk mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi peserta didik 

dalam proses pelaksanaan dan penyesuaian aktivitas akademik dengan berbagai 

tuntutannya seperti mengejakan PR (pekerjaan rumah), berdiskusi, berbicara di 

depan kelas, mengikuti pelajaran tambahan, dan lain sebagainya. 

 



50 
 

Ela Nurlaela Sari, 2013 
Bimbingan Mereduksi Kecemasan akademik Peserta Didik Melalui Teknik Self Affirmation 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu 

Bimbingan dan konseling yang membantu permasalahan akademik peserta 

didik yaitu bimbingan dan konseling akademik. “Bimbingan dan konseling 

akademik adalah proses bantuan untuk memfasilitasi peserta didik dalam 

mengembangkan pemahaman dan keterampilan dalam belajar, dan memecahkan 

masalah-masalah belajar atau akademik” (Yusuf, 2009:51). 

Rancangan layanan bimbingan dan konseling akademik diperlukan dalam 

rangka melakukan upaya kuratif terkait masalah akademik peserta didik yaitu 

berupa layanan responsif. “Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada 

peserta didik yang memiliki kebutuhan dan masalah yang memerlukan 

pertolongan dengan segera” (Yusuf, 2009:81). Layanan responsif yang tepat bagi 

permasalahan kecemasan akademik peserta didik adalah melalui konseling yang 

berfokus pada aspek kognitif. Hal ini karena kecemasan akademik berhubungan 

erat dengan pikiran-pikiran peserta didik. Pikiran berpengaruh sangat kuat bagi 

perasaan dan tindakan peserta didik yang mengalami kecemasan akademik.  

Hal ini diungkapkan juga oleh Ottens (1991:1), “kecemasan akademis 

mengacu pada terganggunya pola pemikiran dan respon fisik serta perilaku karena 

kemungkinan performa yang ditampilkan peserta didik tidak diterima secara baik 

ketika tugas-tugas akademis diberikan”. Sering kali hal-hal yang dipikirkan 

peserta didik nampak sebagai kondisi yang sebenarnya atau kemungkinan akan 

terjadi. Peserta didik tidak dapat menentukan respon yang efektif terhadap 

kondisi/stimulus yang diterima.  

Konseling diberikan kepada peserta didik agar dapat mengelola stimulus 

yang datang dan merespon dengan pikiran dan perilaku yang positif. Salah satu 

teknik konseling yang efektif untuk mengatasi kecemasan akademik adalah teknik 

self affirmation yang memiliki elaborasi konsep dengan konseling Modifikasi 

Kognitif-Perilaku (MKP). Elaborasi ini bisa terlihat dari konsep kedua teori 

tersebut. Konsep self affirmation dan MKP sebagai sebuah kemampuan dalam 

mengolah perilaku dan pikiran agar tetap dalam kondisi yang diinginkan dimana 

orang dapat mengubah cara mereka berpikir untuk merasakan atau bertindak, 

terlepas dari situasi.  
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Modifikasi Kognitif-Perilaku (MKP) adalah pencampuran dari dua model 

konseptual manajemen perilaku dan teori kognitif. Modifikasi Kognitif-Perilaku 

adalah bentuk intervensi yang menekankan peran penting dari berpikir dalam cara 

orang merasakan dan apa yang mereka lakukan. “Modifikasi Kognitif-Perilaku 

melibatkan atribusi keyakinan pikiran orang-orang yang secara teoritis 

menyebabkan perasaan dan perilaku mereka” (Salkind, 2008:160). Manfaat model 

MKP ini keyakinan dan pikiran dikonseptualisasikan sebagai belajar. “Berpikir, 

merasa, percaya (self affirmation, self narration, skema diri) sebagai perilaku 

yang dipelajari dimana orang dapat mengubah cara mereka berpikir untuk 

merasakan atau bertindak, terlepas dari situasi” (Salkind, 2008:160).  

Prinsip-prinsip dari teori self affirmation menunjukkan “self affirmation 

dapat mengurangi berbagai kejadian reaksi defensif salah satunya adalah 

kecemasan” (Cohen et.al. 2000:5). Self affirmation berfokus pada pikiran dan 

perilaku. Penelitian Correll et al. (2004),  “self affirmation meningkatkan 

kemungkinan peserta langsung merasakan perasaan mereka terhadap suatu hal 

atau orang lain”. Artinya, setelah individu mengafirmasi nilai-nilai mereka, 

mereka menjadi lebih mungkin untuk menjadi percaya, terbuka, dan penuh kasih. 

Perasaan-perasaan ini, pada gilirannya, mengurangi kemungkinan reaksi defensif 

seperti kecemasan.   

 

B. Tujuan 

Secara umum tujuan dari self affirmation adalah mereduksi kecemasan 

akademik peserta didik kelas X SMA Lab-School UPI Bandung. Secara khusus 

tujuan intervensi yang merujuk pada indikator kecemasan akademik adalah 

mengembangkan keterampilan peserta didik dalam: 

1. Mengembangkan berfikir logis mengenai diri dan akademiknya 

2. Mengembangkan dialog diri yang lebih positif  dan konstruktif 

3. Mengembangkan pengertian dan keyakinan yang lebih positif dan konstruktif 

4. Mengembangkan sikap yang lebih relax ketika berada dalam situasi-situasi 

belajar 

5. Meningkatkan fokus perhatian diri baik eksternal maupun internal 
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6. Meningkatkan tanggung jawab dalam belajar dan tepat waktu dalam 

pengerjaan tugas-tugas sekolah 

7. Meningkatkan kosentrasi dan ketepatan dalam bertindak 

8. Meningkatkan rasa percaya diri dalam belajar 

 

C. Prosedur Teknik Self Affirmation 

Prosedur teknik self affirmation dalam menangani kecemasan akademik 

adalah sebagai berikut: 

1. Membantu konseli mengidentifikasi perilaku-perilaku dan situasi yang tidak 

menyenangkan yang terjadi dengan menanyakan penyebab dan situasi 

penyebab kecemasan akademik muncul.  

2. Membantu konseli mengidentifikasi respon emosional, mood yang kurang 

menyenangkan, atau perilaku masalah yang mengikuti pikiran-pikiran yang 

mengganggu. 

3. Membantu konseli untuk berhenti berpikir tentang pikiran-pikiran yang 

mengganggu atau membantu konseli berpikir lebih rasional atau pikiran yang 

diinginkan. 

4. Konselor mengajarkan konseli self-affirmation yang spesifik yang dapat 

mereka buat pada suatu situasi yang bermasalah untuk mengembangkan 

tingkah laku mereka atau mempengaruhi perilaku mereka pada situasi yang 

menimbulkan kecemasan akademik. Langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) 

Niat: pikirkan tentang apa yang ingin dicoba untuk dirubah dalam hidup. Ini 

berarti, melihat produk akhir, perilaku, sikap dan sifat-sifat yang ingin 

berkembang dalam rangka sampai ke sana. (2) Membuat pernyataan: setelah 

mendapatkan ide dari tujuan yang ingin dicapai, cobalah untuk menaruh ide 

tersebut menjadi pernyataan sederhana yang mencerminkan realitas apa yang 

ingin diciptakan. Kalimat pernyataan seolah-olah sudah terjadi, bukan ingin 

menjadi kenyataan. Sebagai contoh, afirmasi, "Saya merasa lebih damai 

setiap hari," akan lebih baik daripada, pernyataan "Saya ingin merasa lebih 

damai". Hal ini karena pikiran bawah sadar memprogram hal tersebut sudah 

terjadi dan membantu mewujudkannya ke dalam realitas. Konseli tidak 
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mencoba untuk menginginkan sesuatu, tetapi  mencoba untuk membuatnya 

begitu. (3) Pastikan pernyataan yang dibuat positif : saat membuat afirmasi, 

pastikan pernyataan tersebut positif. Ini berarti berfikir apa yang ingin dilihat 

dan dialami, bukan apa yang tidak ingin dilihat dan dialami. Misalnya, 

daripada berfikir, "Aku tidak ingin merasa cemas", atau bahkan, "Saya sudah 

berhenti merasa cemas", lebih baik gunakan, "Aku merasa damai". Kadang-

kadang pikiran tidak mendaftar yang negatif, dan hanya mendengar konsep, 

"cemas", dimana hal tersebut adalah apa yang coba untuk dihindari. (4) 

Membuat Pernyataan-pernyataan tersebut realistis : pikiran bawah sadar bisa 

mendapatkan keuntungan dari afirmasi positif yang memperluas perspektif 

konseli, tetapi jika konseli mendorong terlalu jauh langkah-langkah 'inner 

judge' nya ke dalam dan akhirnya menegasikan afirmasi. Pastikan konseli 

membuat afirmasinya realistis, tetapi juga afirmasi penuh harapan dan positif. 

Misalnya, afirmasi, "Setiap hari, dalam segala hal, saya menjadi lebih baik 

dan bisa”, mungkin merasa seperti terlalu banyak peregangan, dan pikiran 

bawah sadar mungkin 'memohon untuk berbeda'. Namun, "Saya belajar dari 

kesalahan saya, atau „Saya bersyukur untuk semua yang saya miliki dalam 

hidup saya‟, mungkin merasa lebih nyata ke pikiran bawah sadar. Cobakan, 

dan lihat apa yang terasa tepat. 

 

D. Asumsi Intervensi 

Asumsi berikut menjadi acuan pokok dalam merancang program self 

affirmation dalam mereduksi kecemasan akademik peserta didik. 

1. “Kecemasan akademis terjadi karena informasi tidak tersimpan dalam bentuk 

sistematika yang baik, informasi sukar ditemukan dan penggalian tidak 

berhasil” (Winkel, 1997:123). Hal ini diakibatkan dari terganggunya mood 

atau emosi sebagai hasil dari ketidaktepatan pola berpikir. Ketidaktepatan 

pola berfikir ini dipengaruhi oleh minimnya informasi yang didapat, sehingga 

individu hanya melihat dari satu sudut pandang saja.  
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2. Individu merasa bereaksi terhadap realita keadaan, tetapi dia bereaksi 

terhadap sudut pandangnya sendiri yang menyimpang pada situasi tersebut.  

3. Individu yang mengalami kecemasan akademik berfikir atau membuat sistem 

kepercayaan atas anteseden yang terjadi padanya melalui pemrosesan 

informasi yang salah, sehingga menimbulkan perasaan cemas yang akhirnya 

menghasilkan perilaku tegang dan sulit berkonsentrasi. 

4. Self affirmation berposisi sebagai teknik yang berproses mengembangkan 

wawasan individu yang mengalami kecemasan akademik, dimana ketika 

individu tersebut memiliki wawasan yang tinggi, maka individu tersebut akan 

memiliki informasi sebenarnya dan dapat melihat permasalahan dari berbagai 

sudut pandang, sehingga kecemasan akademisnya akan menurun. 

5. “Para peneliti menggambarkan bagaimana afirmasi diri tidak hanya 

mempengaruhi respon kognitif untuk informasi dan peristiwa yang 

mengancam individu, tetapi juga adaptasi fisiologis dan perilaku mereka yang 

sebenarnya” (Sherman, 2008:6). 

 

E. Sasaran Intervensi 

Intervensi dilakukan terhadap 8 orang peserta didik dengan intensitas 

kecemasan akademik tinggi dengan ciri peserta didik yang mengalami 

kekhawatiran yang tidak beralasan, dialog diri yang maladaptif, pengertian dan 

keyakinan yang salah, otot tegang, berkeringat, jantung berdetak cepat, tangan 

gemetar, perhatian menurun akibat pengganggu eksternal, perhatian menurun 

akibat pengganggu internal, prokrastinasi, sikap terburu-buru, dan kecermatan 

yang berlebihan dalam intensitas tinggi. Upaya layanan yang akan diberikan 

untuk mereduksi kecemasan akademik peserta didik yaitu berupa layanan 

konseling kelompok. 
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F. Sesi Intervensi 

Program intervensi teknik Self Affirmation dalam menangani kecemasan 

akademik peserta didik dilakukan selama 8 sesi. Sesi intervensi yang dirancang 

berdasarkan hasil pertimbangan masalah kecemasan akademik dan penyesuaian 

penerapan pendekatan terapi Modifikasi Perilaku - Kognitif khususnya teknik Self 

Affirmation dalam setting akademik. Pelaksanaan intervensi dilaksanakan 3 kali 

dalam seminggu. Penentuan jadwal intervensi berdasarkan kesepakatan antara 

konselor dan peserta didik. Gambaran setiap sesi intervensi sebagai berikut. 

Sesi 1 

Sesi 1 berjudul “Logic Thinking”. Sesi ini bertujuan untuk mengembangkan 

berfikir logis. Melalui sesi ini peserta didik diharapkan mampu berfikir logis 

mengenai diri dan akademiknya.  

Sesi 2 

Sesi 2 berjudul “Positive Affirmation”. Sesi ini bertujuan untuk mengembangkan 

dialog diri yang lebih positif  dan konstruktif. Pada sesi ini pikiran-pikiran 

irasional peserta didik yang bisa berdampak pada perasaan cemas dimodifikasi 

menjadi pikiran-pikiran yang rasional. 

Sesi 3 

Sesi 3 berjudul “Positive Meaning and Belief”. Sesi ini bertujuan untuk 

mengembangkan pengertian dan keyakinan yang lebih positif dan konstruktif. 

Pada sesi ini pengertian dan keyakinan yang salah  yang bisa berdampak pada 

persepsi negatif terhadap akademik dimodifikasi menjadi pengertian dan 

keyakinan yang positif. 

Sesi 4 

Sesi 4 berjudul “I am Relax”. Sesi ini bertujuan untuk mengembangkan 

sikap yang lebih relax ketika berada dalam situasi-situasi belajar. Melalui sesi ini 

konseli diharapkan mampu mengurangi sikap gugup yang diperlihatkan melalui 

otot tegang, tangan berkeringat dingin dan gemetar,  dan jantung berdetak lebih 

cepat dari biasanya melalui afirmasi positif sehingga konseli tetap relax dalam 

setiap kegiatan akademik. 
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Sesi 5 

Sesi 5 berjudul “Full Attention”. Sesi ini bertujuan untuk meningkatkan 

fokus perhatian diri baik eksternal maupun internal. Melalui sesi ini konseli 

diharapkan mampu berkonsentrasi penuh dan memusatkan perhatian dalam setiap 

proses akademik berlangsung. 

Sesi 6 

Sesi 6 berjudul “I am Responsibility”. Sesi ini bertujuan untuk 

meningkatkan tanggung jawab dalam belajar dan tepat waktu dalam pengerjaan 

tugas-tugas sekolah. Melalui sesi ini konseli diharapkan mampu bertanggung 

jawab dan melakukan penentangan terhadap perilaku-perilaku negatif 

(penghindaran) terhadap tugas-tugas akademik dan menggantinya dengan melatih 

diri untuk dapat mengidentifikasi situasi-situasi yang dianggap membingungkan 

dan mengurutkan situasi-situasi tersebut dari yang paling harus segera 

diselesaikan atau dari tugas yang paling mudah ke sulit. 

Sesi 7 

Sesi 7 berjudul “Keep Cool, Calm, and Confident”. Sesi ini bertujuan 

meningkatkan kosentrasi dan ketepatan dalam bertindak peserta didik ketika 

menghadapi berbagai situasi  akademik. Orientasi sesi ini adalah melatih konseli 

berpikir dan bersikap positif ketika menghadapi suasana hati yang tidak stabil. 

Pikiran-pikiran dan perilaku baru yang positif dapat menghasilkan suasana hati 

dan kecenderungan tindakan yang lebih baik. 

Sesi 8 

Sesi 8 berjudul “I am Belief to Myself”. Sesi ini bertujuan agar peserta didik 

memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam belajar. Target sesi ini adalah peserta 

didik memiliki kemampuan untuk melakukan afirmasi diri yang positif agar 

semakin percaya diri dalam belajar. 
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G. Indikator Keberhasilan 

Evaluasi keberhasilan intervensi kecemasan akademik dilakukan setelah 

seluruh program intervensi selesai dilaksanakan melalui pemberian post-test. 

Intervensi dikatakan berhasil apabila hasil post-test menunjukkan penurunan skor 

kecemasan akademik. Peserta didik yang berhasil mengikuti kegiatan intervensi 

adalah peserta didik yang mampu mengubah afirmasi diri yang negatif menjadi 

afirmasi diri yang positif dalam setiap sesi intervensi. Sumber utama untuk 

evaluasi adalah analisis terhadap statement record yang ditugaskan kepada 

konseli. Analisis statement record dijadikan ukuran untuk mengetahui perubahan 

afirmasi diri konseli yang menjadi indikator keberhasilan dari setiap sesi 

intervensi. 

 

H. Langkah-langkah Implementasi Teknik Self Affirmation dalam Menangani 

Kecemasan Akademik 

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pre-test di kelas X SMA Lab-School UPI Bandung untuk 

mengetahui tingkat kecemasan akademik. 

2. Penentuan sampel peserta didik yang mengalami kecemasan akademik pada 

kategori tinggi. 

3. Pelaksanaan intervensi teknik self affirmation dalam menangani kecemasan 

akademik selama delapan sesi pertemuan. 

4. Pelaksanaan post-test setelah sesi intervensi dilaksanakan. 

5. Penyajian laporan tentang pelaksanaan teknik self affirmation dalam 

menangani kecemasan akademik. 
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Berikut adalah hasil peilaian validitas instrumen program yang dilakukan 

oleh tiga orang pakar bimbingan dan konseling. Hasil penimbangan rancangan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 

Rekap Penilaian Instrumen Program Intervensi 

 

Komonen program 

Memadai Tidak memadai Saran 

untuk 

perbaikan 

Dosen 

1 

Dosen 

2 

Dosen 

3 

Dosen 

1 

Dosen 

2 

Dosen 

3 

Rasional √ √ √     

Tujuan √ √ √     

Prosedur Teknik 

Self Affirmation 
√ √ √  

  
 

Struktur Intervensi √ √ √     

Sesi Intervensi √ √ √     

Indikator 

Keberhasilan 
√ √ √  

  
 

Langkah-Langkah 

Intervensi 
√ √ √  

  
 

SKLB Sesi 1 √ √ √     

SKLB Sesi 2 √ √ √     

SKLB Sesi 3 √ √ √     

SKLB Sesi 4 √ √ √     

SKLB Sesi 5 √ √ √     

SKLB Sesi 6 √ √ √     

SKLB Sesi 7 √ √ √     

SKLB Sesi 8 √ √ √     

 

 

3. Pertanyaan penelitian ketiga mengenai efektivitas teknik self affirmation 

dirumuskan ke dalam hipotesis “teknik self affirmation efektif dalam 

mereduksikecemasan akademik peserta didik.” Pengujian hipotesis dilakukan 

melalui uji statistik Wilcoxon Match Pairs Test. Selain itu dilakukan 

perbandingan intensitas kecemasan akademik peserta didik sebelum dan 

sesudah diberi intervensi. 


