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ABSTRAK 

 

 

Devi Handayani, J500100080, Perbedaan Tingkat Kecemasan Antara Siswa 

Kelas X yang Mengikuti dengan yang Tidak Mengikuti Bimbingan Belajar 

dalam Menghadapi Ujian Semester di SAMN 1 Gubug. 

 

Gangguan cemas dapat dialami oleh 2-4% populasi. Di Indonesia kecemasan 

diperkirakan sekitar 2-6 juta jiwa dari 220 juta populasi masyarakat 

Indonesia. Wanita 2 kali lebih banyak mengalami kecemasan dibanding pria. 

Siswa Menengah Atas (SMA) memiliki minat tinggi mengikuti bimbingan 

belajar yang dilakukan dalam satu kali seminggu atau dua kali seminggu. 

Prevalensi siswa yang mengikuti bimbingan belajar di setiap bimbingan 

belajar di Indonesia diperkirakan sekitar 100.000 siswa setiap tahunnya, 

dimana angka ini terus mengalami peningkatan. Salah satu kelebihan yang 

dimiliki lembaga bimbingan belajar adalah banyak membaca dan latihan soal, 

sehingga siswa dapat memecahkan soal-soal dengan cepat dan tepat. 

Seringnya berlatih, membuat siswa menjadi terbiasa dan terlatih, sehingga 

tidak merasa kecemasan yang berlebih saat menghadapi soal ujian. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kecemasan siswa 

kelas X yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti bimbingan belajar 

dalam menghadapi ujian semester di SMAN 1 Gubug. Jumlah sampel pada 

penelitian ini sebanyak 136 yang terdiri dari 68 siswa yang mengikuti 

bimbingan belajar dan 68 siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar di 

SMAN 1 Gubug. Jenis penelitian ini merupakan desain penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. Instrumen 

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuesioner data diri, 

kuesioner Lie Minnesota Multiphasic Personality Inventory (LMMPI), dan 

Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). Data yang diperoleh kemudian 

dianalisa dengan menggunakan uji t melalui program spss 19 for windows. 

 

Berdasarkan analisa data dengan menggunakan uji t didapatkan t hitung 

sebesar 3,495 dengan p value = 0,001, karena p value < 0,05 H1 diterima dan 

H0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kecemasan 

antara siswa kelas X yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti bimbingan 

belajar dalam menghadapi ujian semester di SMAN 1 Gubug.  

  

Kata kunci : Tingkat Kecemasan, Bimbingan Belajar  

 

 

 

 
 



ABSTRACT 

 

 

Devi Handayani, J500100080, The Difference Of Anxiety Level Between 

Grades X Student Who Is Follow Tutoring With Not Follow Tutoring In The 

Dealing Semester Study Exam In SMAN 1 Gubug. 

 

Anxiety disorders can be experienced by 2-4 % of the population. Anxiety in 

Indonesia are estimated at about 2-6 million of the 220 million Indonesian 

population. Women are 2 times more likely than men to experience anxiety. 

Secondary students (SMA) have a high interest in following the tutoring 

which is done in once or twice a week. The prevalence of students who take 

any tutoring of each tutoring in Indonesia is estimated at approximately 

100,000 students each year, where this number is constantly increasing. One 

of the advantages of tutoring agencies is a lot of reading and exercises, so that 

students can solve problems quickly and accurately. Frequent of practice; 

bring students become accustomed and trained, so it does not make feel 

excessive anxiety in the deal the test. 

 

This study aims to determine the difference of anxiety level between grades x 

student who is follow tutoring with not follow tutoring in the dealing 

semester study exam in SMAN 1 Gubug. The numbers of samples in this 

study is 136 which consist of 68 students who take the tutoring and 68 

students who did not attend tutoring at SMAN 1 Gubug. This type of research 

is an analytic observational study design with cross sectional approach. The 

research instrument used in this study are personal data  questionnaire, Lie 

Minnesota Multiphasic Personality Inventory (LMMPI) questionnaires , and 

the Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS) questionnaire. The data obtained 

was analyzed using t-test through SPSS 19 for windows. 

 

Based on the analysis of data obtained using the t-test were got t-count of 

3.495 with p value = 0.001, for p values <0.05 then H1 is accepted and H0 is 

rejected. It can be concluded that there are significant difference anxiety level 

between grades x student who is follow tutoring with not follow tutoring in 

the dealing semester study exam in SMAN 1 Gubug. 

  

Keywords: Anxiety Level, Tutoring 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Kecemasan adalah keadaan khawatir bahwa sesuatu yang buruk akan 

terjadi. Tipe kepribadian orang cemas tidak hanya mengeluh hal-hal yang sifatnya 

psikis tetapi juga disertai dengan keluhan-keluhan fisik (somatik) dan ciri 

kepribadian depresif (Hawari, 2011). Kecemasan seringkali disertai gejala 

otonomik seperti nyeri kepala, berkeringat, palpitasi, kekakuan pada dada, dan 

gangguan lambung ringan. Gejala cemas ini bervariasi untuk setiap orang (Kaplan 

dan Sadock, 2010) 

Ujian semester merupakan suatu ujian yang dilakukan untuk mengukur 

pencapaian kompetensi siswa secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran 

sebagai pemantau perbaikan pembelajaran dan penentu keberhasilan belajar 

(PermenDikNas, 2007). 

Bimbingan belajar adalah bantuan dari guru pembimbing untuk siswa  

dapat mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi, sehingga dapat mencapai tujuan 

yang diharapkan (Nurihsan dan Sudianto, 2005). Salah satu kelebihan yang 

dimiliki lembaga bimbingan belajar adalah banyak membaca dan latihan soal, 

sehingga siswa dapat memecahkan soal-soal dengan cepat dan tepat. Seringnya 

berlatih, membuat siswa menjadi terbiasa dan terlatih, sehingga tidak merasa 

kecemasan yang berlebih saat menghadapi soal ujian (Krishnawati dan Suryani,  

2010). 

Berdasarkan  latar belakang di atas peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai perbedaan tingkat kecemasan antara siswa kelas X yang mengikuti dan 

tidak mengikuti bimbingan belajar dalam menghadapi ujian semester di SMAN 1 

Gubug. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Istilah Kecemasan itu sudah ada sejak zaman Yunani dan Romawi. Orang 

Romawi menyebutnya anxietas yang berarti trouble in mind. Dalam bahasa 

Inggris perkataan itu menjadi anxiety. Istilah ini dipakai mulai dari keadaan takut 



yang normal, ketegangan jiwa yang normal, gejala dari berbagai gangguan 

psikiatri, atau dari suatu penyakit (Iskandar, 2006). 

Kecemasan adalah alam perasaan yang telah terganggu yang ditandai 

dengan kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan tetapi masih dalam batas 

normal hingga perilaku yang mengalami gangguan (Hawari, 2011). Kecemasan 

adalah suatu peringatan yang dapat menyebabkan bahaya kepada seseorang 

sehingga seseorang tersebut dapat mengatasi bahaya tersebut (Kaplan dan Sadock, 

2010). Kecemasan adalah suatu mood, biasanya bersifat tidak menyenangkan, 

disertai sensasi di tubuh (somatik) dan  terjadi dengan rasa ketidakpastian dan 

ancaman akan masa depan secara subjektif (Puri, Laking, dan Treasaden, 2011). 

Kecemasan adalah perasaan  difus, yang sangat tidak menyenangkan, agak tidak 

menentu dan kabur tentang sesuatu yang akan terjadi (Hutagalung, 2007). 

Ujian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian 

kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk 

memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran dan menentukan 

keberhasilan belajar peserta didik (PermenDikNas, 2007). 

Bimbingan belajar adalah suatu proses pemberian bantuan dari guru/guru 

pembimbing kepada siswa dengan cara mengembangkan suasana belajar yang 

kondusif dan menumbuhkan kemampuan agar siswa terhindar dari dan atau dapat 

mengatasi kesulitan belajar yang mungkin dihadapi sehingga mencapai hasil 

belajar yang optimal (Suherman,  2005). 

Melalui bimbingan belajar guru pembimbing memberi bantuan kepada 

peserta didik dengan cara mengembangkan suasana belajar mengajar yang 

kondusif, agar dapat mengatasi kesulitan belajar, dan dapat mengembangkan cara 

belajar yang efektif sehingga mencapai hasil belajar yang optimal, atau membantu 

peserta didik sukses dalam belajar dan mampu menyesuaikan diri terhadap semua 

tuntutan SMA. Dalam bimbingan belajar, para guru pembimbing berupaya untuk 

menfasilitasi peserta didik dalam mencapai tujuan belajar yang diharapkan 

(Nurihsan dan Sudianto,  2005). 



Bimbingan belajar adalah suatu proses untuk membantu  memecahkan 

masalah dalam kesulitan belajar sehingga diharapkan dapat memperoleh solusi 

dan perencanaan yang tepat  

(Sutirna, 2013). 

Kecemasan timbul paling sering di sekolah waktu siswa menghadapi ujian. 

Kecemasan menghadapi ujian dapat merugikan anak secara akademis, sosial dan 

emosional. Gejala kecemasan berhubungan dengan gangguan memori dan fungsi 

kognitif, dapat memberikan konstribusi terhadap kinerja sekolah yang buruk dan 

kegagalan akademis (Taquechel, Norton dan Ollendik, 2010). Kecemasan 

akademik dapat mempengaruhi prestasi dan kinerja serta pembangunan sosial. 

Mengeluh kelelahan, gelisah, lekas marah, ketegangan otot, pusing, mual, sakit 

perut dan sakit kepala sebagai  gejala somatik  (Cowden, 2010). 

Kecemasan yang berlebih akan mempengaruhi kehidupan akademik siswa 

dan berakibat pada rendahnya motivasi siswa,  kesulitan berkonsentrasi pada 

berbagai tugas termasuk membaca, menulis dan mendengarkan (Luo, Wang dan 

Luo, 2009). Prestasi belajar siswa dapat ditingkatkan dengan cara guru, orang tua 

dan teman sebaya dapat membantu memberikan motivasi untuk siswa yang 

memiliki kecemasan yang berlebih, sehingga siswa dapat mengelola kecemasan 

emosional (Rana & Mahmood, 2010).  

Pengajaran yang paling efektif untuk siswa kecemasan tinggi yang 

mempunyai kemampuan rata-rata atau mempunyai kemampuan tinggi ialah 

dengan membuat pengajaran yang terstruktur yang dimiliki oleh lembaga 

bimbingan belajar dengan cara siswa untuk memperbanyak baca, latihan soal dan 

mengulang-ulang bagian pelajaran yang sering terlupakan, sehingga siswa tidak 

merasa kecemasan yang berlebih saat menghadapi ujian (Djiwandono,  2006). 

   

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2013 di SMAN 1 Gubug. Sampel dalam penelitian ini siswa kelas X yang 



mengikuti dan yang tidak mengikuti bimbingan belajar. Teknik sampling yang 

digunakan pada penelitian ini adalah purposive sampling.  

Kriteria inklusi pada penelitian ini siswa kelas X yang mengikuti 

bimbingan belajar, siswa kelas X yang tidak mengikuti bimbingan belajar, dan 

bersedia menjadi subjek penelitian. Kriteria eksklusi penelitian ini yaitu siswa 

yang sedang sakit atau tidak normal dan skor L-MMPI ≥ 11. Variabel bebas pada 

penelitian ini adalah siswa kelas X yang mengikuti dan yang tidak mengikuti 

bimbingan belajar. Variabel terikat pada penelitian ini adalah tingkat kecemasan.  

Instrumen data yang digunakan untuk mengetahui tingkatan kecemasan 

pada penelitian ini yaitu kuesioner Taylor Manifest Anxiety Scale (TMAS). 

Penilaian tingkat kecemasan yang didapatkan dari instrumen ini adalah tidak 

cemas  < 21 dan ≥ 21 berarti cemas Data diuji dengan menggunakan program 

Statistical Product and Service Solution (SPSS) for windows release 19 dengan 

uji analisis uji t. 

 

HASIL 

Tabel 1. Distribusi Jumlah Sampel Siwa kelas X yang Mengikuti 

dengan yang Tidak Mengikuti Bimbingan Belajar di SMAN 1 Gubug 

              Responden                                          Jumlah                  Persentase 

Siswa Kelas X yang Mengikuti                        68                         50% 

Bimbingan Belajar di SMAN 1 Gubug 

 

Siswa Kelas X yang Tidak Mengikuti  

Bimbingan Belajar di SMAN 1 Gubug             68                        50% 

                                                                                                              

 

 

 



Tabel 2. Independent Sampel Test Perbedaan Tingkat Kecemasan 

antara Siswa Kelas X yang Mengikuti dengan yang Tidak Mengikuti 

Bimbingan Belajar di SMAN 1 Gubug  

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lo Upper 

T

M

A

S 

Equal variances 

assumed 

1,172 ,281 3,495 134 ,001 2,515 ,720 1,091 3,938 

Equal variances 

not assumed 
  

3,495 131,5

47 

,001 2,515 ,720 1,091 3,938 

  

Tabel 2 merupakan merupakan tabel uji beda yaitu uji t-test didapatkan 

nilai t
2
 hitung > t

2
 tabel ( 3,495 > 1,656), p value (sig-2 tailed) (0,001< 0,05). 

Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata mengenai tingkat 

kecemasan antara siswa kelas X yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti 

bimbingan belajar dalam menghadapi ujian semester di SMAN 1 Gubug  

Tabel 3. Distribusi Tingkat Kecemasan Siswa Yang Mengikuti 

Dengan Yang Tidak mengikuti Bimbel 

Responden Jenis Kelamin Jumlah         Persentase 

Laki-laki Perempuan 

Siswa yang Mengikuti 

Bimbel                                     25              43                 68                    50% 

Siswa yang Tidak 

Mengikuti Bimbel                   34              34                 68                    50% 

Total                                        59              77                136                  100% 

 

 

 



Tabel 4. Independens Sampel Test Perbedaan Tingkat Kecemas 

Siswa Kelas X yang Mengikuti dengan yang Tidak Mengikuti Bimbingan 

Belajar di SMAN 1 Gubug Antara Laki-laki dan Perempuan 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

T

M

A

S 

Equal 

variances 

assumed 

 

,632 ,428 1,899 134 ,060 1,421 ,748 -,059 2,901 

Equal 

variances not 

assumed 

  

1,921 129,563 ,057 1,421 ,740 -,043 2,885 

 

Tabel 4 merupakan  tabel uji beda yaitu uji t-test didapatkan nilai t
2
 hitung 

> t
2
 tabel ( 1,899 > 1,656), p value (sig-2 tailed) (0,60 > 0,05). Dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan tidak bermakna antara siswa kelas X berjenis kelamin 

perempuan yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti bimbingan belajar di 

SMAN 1 Gubug lebih mengalami kecemasan dibanding siswa kelas X berjenis 

kelamin laki-laki yang mengikuti dengan yang tidak mengikuti bimbingan belajar 

di SMAN 1 Gubug. 

Tabel 5. Distribusi Tingkat Kecemasan Siswa Yang Mengikuti 

Dengan Yang Tidak mengikuti Bimbel 

    Responden     Tingkat Kecemasan Jumlah          

  Cemas     Tidak Cemas 

Laki-laki Bimbel                  16                  9                              25 

Perempuan Bimbel               29                 14                             43 

Laki-laki tidak bimbel          27                  7                              34 

Perempuan tidak bimbel      29                   5                              34                

 



Tabel 6. Independens Sampel Test Perbedan Tingkat Kecemasan 

Antara Siswa Kelas X Berjenis Kelamin Laki-laki yang Mengikuti 

dengan yang Tidak Mengikuti Bimbingan Belajar di SMAN 1 Gubug 
 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

T

M

A

S 

Equal 

variances 

assumed 

,447 ,506 2,080 57 ,042 2,194 1,055 ,082 4,306 

Equal 

variances not 

assumed 

  

2,137 55,91

2 

,037 2,194 1,027 ,137 4,251 

 

Tabel 6 merupakan  tabel uji beda yaitu uji t-test didapatkan nilai t
2
 hitung > 

t
2
 tabel ( 2,080 > 1,672), p value (sig-2 tailed) (0,042 < 0,05). Dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan bermakna antara siswa kelas X berjenis kelamin laki-

laki yang tidak mengikuti bimbingan belajar lebih mengalami kecemasan 

dibandingkan dengan yang mengikuti bimbingan belajar di SMAN 1 Gubug. 

Tabel 7. Distribusi Tingkat Kecemasan Siswa Yang Mengikuti 

Dengan Yang Tidak mengikuti Bimbel 

    Responden     Tingkat Kecemasan Jumlah          

  Cemas     Tidak Cemas 

Laki-laki Bimbel                  16                  9                              25 

Perempuan Bimbel               29                 14                             43 

Laki-laki tidak bimbel          27                  7                              34 

Perempuan tidak bimbel      29                   5                              34                

 



Tabel 8. Independens Sampel Test Perbedaan Tingkat Kecemasan 

antara Siswa Kelas X Berjenis Kelamin Perempuan yang Mengikuti 

dengan yang tidak Mengikuti Bimbingan belajar di SMAN 1 Gubug 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. T Df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differen

ce 

Std. 

Error 

Differen

ce 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

T

M

A

S 

Equal variances 

assumed 

,288 ,593 3,283 75 ,002 3,175 ,967 1,248 5,102 

 

Equal variances 

not assumed 

  

3,246 67,52

2 

,002 3,175 ,978 1,223 5,128 

 

Tabel 8 merupakan  tabel uji beda yaitu uji t-test didapatkan nilai t
2
 hitung 

> t
2
 tabel ( 3,283 > 1,665), p value (sig-2 tailed) (0,02 < 0,05). Dapat disimpulkan 

bahwa terdapat perbedaan bermakna antara siswa kelas X berjenis kelamin 

perempuan yang tidak mengikuti bimbingan belajar lebih mengalami kecemasan 

dibandingkan dengan yang mengikuti bimbingan belajar di SMAN 1 Gubug. 

 

PEMBAHASAN 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan 136 sampel yang terdiri dari 50% 

(68 orang) siswa yang mengikuti bimbingan belajar dan 50% (68 orang) siswa 

yang tidak mengikuti bimbingan belajar. Jadi dengan adanya jumlah sampel yang 

sama pada masing masing kelompok penelitian maka diharapkan hasil dari 

penelitian ini valid untuk dinilai (Sopiyudin,  2011). 

Dari penelitian terdapat siswa kelas X yang mengikuti bimbingan belajar 

dalam menghadapi ujian semester di SMAN 1 Gubug telah mengalami kecemasan 

sebesar 66% dan siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar sebesar 82%. Dari 



penelitian sebelumnya oleh Anditya, 2010 siswa yang mengikuti bimbingan 

belajar yang mengalami kecemasan sebesar 20% dan siswa yang tidak mengikuti 

bimbingan belajar sebesar 40%. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa siswa 

kelas X yang tidak mengikuti bimbingan belajar lebih mengalami kecemasan 

dibanding siswa kelas X yang mengikuti bimbingan belajar. Hal ini seperti yang 

diungkapkan oleh vitasari., et al (2010) bahwa kecemasan itu dapat berasal dari 

suatu peristiwa yang menimbulkan tekanan sehingga dapat menyebabkan stress, 

tetapi stres itu tergantung dari seseorang dapat mempertahankan psikologis dan 

dapat mengatasi peristiwa tersebut. Peristiwa yang menimbulkan tekanan yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa dalam menghadapi ujian sekolah telah 

mengalami kecemasan.  

Dari hasil penelitian, responden yang merupakan siswa kelas X yang 

mengikuti dengan yang tidak mengikuti bimbingan belajar dalam menghadapi 

ujian semester di SMAN 1 Gubug yang berjenis kelamin laki-laki telah 

mengalami kecemasan sebesar 62% dan berjenis kelamin perempuan mengalami 

kecemasan sebesar 85%. Dari penelitian sebelumnya oleh Attri dan Neelam, 2013 

siswa laki-laki mengalami kecemasan sebesar 20% dan siswa perempuan sebesar 

40%. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa yang paling banyak mengalami 

kecemasan adalah berjenis kelamin perempuan. Hasil tersebut sesuai dengan 

Hawari (2011) yang menyebutkan bahwa gangguan kecemasan lebih banyak 

dialami oleh wanita dibanding laki-laki, dengan perbandingan antara wanita dan 

pria 2:1. 

Perempuan lebih mengalami cemas dibandingkan laki-laki karena perempuan 

lebih rentan terhadap tekanan emosional yang salah satunya ditemukan ketika 

menghadapi ujian semester (Attri dan Neelam, 2013). Banyak peneliti 

menunjukan bahwa wanita dalam situasi stres cenderung menggunakan strategi 

pengendalian dirinya dengan emosi. Banyak siswa perempuan yang mempunyai 

akademik secara keseluruhan lebih tinggi dibanding dengan siswa laki-laki, 

mungkin lebih fokus dengan tujuan hidup penting dan mereka memandang 

pendidikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, karena kegagalan dianggap 



sebagai kendala dalam aspirasi kehidupan mereka (Kosmala, Anderson, Wallace, 

2007). Penelitian yang dilakukan oleh Mousavi, Haghshenas, dan Alishahi (2008) 

menjelaskan bahwa laki-laki lebih defensif untuk mengakui kecemasan karena hal 

tersebut dipandang sebagai ancaman bagi maskulinitas mereka. Mereka dilatih 

untuk mengatasi kecemasan dengan menyangkal atau dengan mencari cara untuk 

mengatasinya. 

Penelitian terdapat keterbatasan, salah satunya adalah pengambilan sampel 

hanya dilakukan di satu lokasi tertentu yaitu di SMAN 1 Gubug. Selain itu juga 

banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kecemasan yang tidak 

diteliti dalam penelitian ini terkait dengan program dari bimbingan belajar dan 

kecemasan pada siswa.  

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kecemasan 

dimana siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar cenderung lebih cemas bila 

dibandingkan dengan siswa yang mengikuti bimbingan belajar. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan terdapat 

perbedaan tingkat kecemasan antara siswa kelas X yang mengikuti dengan yang 

tidak mengikuti bimbingan belajar di SMAN 1 Gubug, dimana siswa yang tidak 

mengikuti bimbingan belajar memiliki tingkat kecemasan lebih tinggi 

dibandingkan dengan siswa yang mengikuti bimbingan belajar 

 

SARAN 

1. Bagi peneliti selanjutnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

berbagai faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kecemasan sehingga 

didapatkan hasil yang lebih akurat dengan menggunakan jumlah sampel yang 

lebih besar dan sebaran sampel yang lebih luas.  



2. Perlu diadakan bimbingan belajar di sekolah karena siswa yang tidak 

mengikuti bimbingan belajar lebih mengalami kecemasan dalam menghadapi 

ujian. 

3. Siswa yang tidak mengikuti bimbingan belajar harus lebih banyak 

meluangkan waktunya untuk belajar sendiri. 
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