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BAB 5 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Bab lima menyajikan simpulan dan rekomendasi penelitian. Simpulan menyajikan 

pemaknaan terhadap hal-hal penting dari hasil penelitian. Rekomendasi 

menyajikan saran yang ditujukan kepada guru bimbingan dan konseling sekolah 

serta peneliti selanjutnya. 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian yang dilakukan kepada siswa kelas X SMA Negeri 11 

Garut Tahun Ajaran 2014/2015 mengenai kecemasan ujian diperoleh kesimpulan 

sebagai berikut. 

1) Secara umum, siswa kelas X SMA Negeri 11 Garut Tahun Ajaran 

2014/2015 menunjukkan kecenderungan kecemasan ujian berada pada 

tingkat sedang. Ditemukan sebagian siswa yang memiliki kecenderungan 

cemas ketika menghadapi ujian pada tingkat tinggi. Gambaran kecemasan 

ujian siswa menunjukkan kecenderungan tingkat kecemasan ujian paling 

tinggi berada pada aspek afektif, diikuti oleh aspek kognitif dan aspek 

perilaku motorik.  

2) Gambaran respon aspek kognitif, afektif, dan perilaku motorik pada 

sebagian siswa yang berada pada tingkat kecemasan tinggi menjadi dasar 

untuk penyusunan program bimbingan belajar dalam upaya mereduksi 

kecemasan ujian dengan cara mengembangkan keterampilan belajar siswa 

yang terdiri dari rasional, deskripsi kebutuhan, tujuan, rencana 

operasional, personel, komponen program, sarana dan prasarana serta 

evaluasi kegiatan layanan bimbingan belajar.. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai upaya mereduksi 

kecemasan ujian siswa, diperoleh rekomendasi sebagai berikut. 

1) Guru Bimbingan dan Konseling 
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Peran sebagai konselor atau guru bimbingan dan konseling menuntut seseorang 

untuk dapat membantu siswa dalam mengembangkan potensi seoptimal 

mungkin. Termasuk didalamnya potensi akademik siswa di sekolah yang 

berpengaruh terhadap keberhasilan belajar siswa. Guru bimbingan dan 

konseling perlu memiliki keterampilan dalam menangani siswa yang 

mengalami hambatan belajar, salah satunya kecemasan ketika menghadapi 

ujian. Guru bimbingan dan konseling dapat menggunakan instrumen 

kecemasan ujian yang dikembangkan dalam penelitian ini karena sudah teruji 

validitas dan reliabilitasnya dengan nilai reliabilitas 0.86, yang berarti memiliki 

derajat keterandalan tinggi dalam upaya mengungkap tingkat kecemasan ujian 

siswa. Dalam upaya mengungkap kecemasan ujian siswa, guru bimbingan dan 

konseling diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada siswa mengenai 

pentingnya instrumen sebagai salah satu alat untuk mengungkap, bukan 

sebagai alat untuk menilai suatu kecemasan.  

Program bimbingan belajar untuk mereduksi kecemasan ujian dapat digunakan 

dalam membantu siswa mengatasi masalah kecemasan ujian melalui 

pengembangan keterampilan belajar. Jika guru bimbingan dan konseling ingin 

mengembangkan program sendiri, diharapkan guru BK dapat memahami 

indikator pencapaian pada setiap satuan layanan dalam mereduksi kecemasan 

ujian siswa. 

2) Penelitian selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya 

terkait fenomena kecemasan ujian di kalangan pelajar. Para peneliti 

selanjutnya diharapkan dapat merancang desain penelitian yang lebih baik dan 

komprehensif dengan menggunakan desain penelitian yang lebih beragam dan 

lebih tepat. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai gambaran untuk 

melakukan penelitian yang sama, dengan lebih mengembangkan program 

bimbingan belajar yang telah disusun untuk mereduksi kecemasan ujian siswa. 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mengkaji setiap aspek kecemasan 

ujian beserta indikator pada setiap aspek, dan mengkaji lebih dalam faktor-

faktor yang mempengaruhi siswa mengalami kecemasan ujian. 

 


