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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Pelaksanaan Penelitian  

4.1.1.  Perijinan  

Sebelum pengumpulan data peneliti meminta surat ijin penelitian kepada 

Dekan Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. Surat ijin dari fakultas pada tanggal 26Juli 2013, Diantar ke Progdi 

Bimbingan dan Konseling FKIP UKSW Salatiga dan peneliti diberikan ijin 

penelitian mulai tanggal 30 Juli 2013.  

 

4.1.2.  Gambaran Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 

2010 yang sedang menyusun proposal skripsi yaitu sebanyak90mahasiswa dengan 

jumlah laki-laki 46 orang dan perempuan 44 orang.  

 

4.2.  Hasil Penelitian  

4.2.1.   Analisis Data  

Skala sikap kepercayaan diri terdiri dari 28 soal dan skala sikap kecemasan 

menyusun proposal skripsi dari 34 soal. Untuk mengukur tinggi rendahnya hasil 

pengukuran variabel kepercayaan diridan kecemasan dalammenyusun proposal 

skripsi digunakan 4 kategori, yaitu rendah, sedan, agak tinggi dan tinggi , 

sedangkan banyaknya pilihan jawaban yaitu 4 dengan sekor 4,3,2,1 untuk skala 
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sikap kepercayaan diri dan pilihan jawaban 4 yaitu dengan sekor 4,3,2,1 untuk 

skala sikap kecemasan menyusun proposal skripsi.  

Tabel 4.1 

Kategori Skala Sikap kepercayaan diri mahasiswa bimbingan dan konseling 

angkatan 2010 

Kategori  Range / Skor Frequency Prosentase 

Tinggi 92-102 18 20,0% 

Agak tinggi 84-91 39 43,3% 

Sedang 76-83 23 25,6% 

Rendah 67-75 10 11,1% 

Total 90 100% 

Nilaimaksimal 102 

Nilai minimal 67 

 

Dari tabel 4.1 prosentase skala sikap kepercayaan diri di atas dapat diketahui 

bahwa mahsiswa yang memiliki kepercayaan diri berkategori tinggi sebesar 20,0 

%, kategori agak tinggi 43,3%, kategori sedang 25,6% dan kategori rendah 

sebesar  11,1%. Dari data sebaran frekuensi di atas terlihat bahwa kepercayaan 

diri yang dimiliki mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2010 sebagian 

besar berkategori agak tinggi (43,3%). Itu berarti tingkat keyakinan mahasiswa 

bimbingan dan konseling memiliki kepercayaan diri agak tinggi.  

Tabel 4.2  

Kategori Skala Sikap Kecemasan Menyusun Proposal Skripsi mahasiswa 

bimbingan dan konseling angkatan 2010 

Kategori 
Range / 

Skor 
Frequency Prosentase 

Tinggi 124-134 14 19,4% 

Agak tinggi 114-123 26 28,9% 

Sedang 104-113 37 41,1% 

Rendah 94-103 13 15,6 % 

Total 90 100,0 %  

Nilaimaksimal 134 

Nilai minimal 94 
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Dari tabel 4.2 prosentase skala sikap kecemasan dalam menyusun proposal 

skripsi mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2010 di atas dapat diketahui 

bahwa mahasiswa yang memiliki kecemasan menyusun proposal skripsi 

berkategori tinggi sebesar 19,4%, kategori agak tinggi 28,9%, kategori sedang 

41,1% dan kategori rendah sebesar  15,6%. Dari data sebaran frekuensi di atas 

terlihat bahwa kecemasan menyusun proposal skripsi mahasiswa bimbingan dan 

konseling angkatan 2010 sebagian besar berkategorisedang(41,1%). Itu berarti 

tingkat kecemasan dalam menyusun proposal skripsi berkategori sedang.  

4.2.2.  Analisis Korelasi  

Tabel 4.3 

Analisis korelasi kepercayaan diri dengan Kecemasan Menyusun Proposal 

skripsi dapat dilihat pada 

Correlations 

 
 Correlations 
 

   

NTILES of 
K.DIRI by 

KECEMASA 

NTILES of 
KECEMASA 

by K.DIRI 

Kendall's tau_b NTILES of K.DIRI by 
KECEMASA 

Correlation 
Coefficient 

1,000 -,274(**) 

Sig. (1-tailed) . ,001 

N 90 90 

NTILES of 
KECEMASA by 
K.DIRI 

Correlation 
Coefficient 

-,274(**) 1,000 

Sig. (1-tailed) ,001 . 

N 90 90 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
 

Dari tabel 4.3 koefisien korelasi antara kepercayaan diridengan kecemasan 

dalam menyusun proposal skripsi mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 

2010 sebesar r xy = -0,274
** 

dan p = 0,001< 0,01, dapat disimpulkan ada hubungan 

yang signifikan. Hal ini menunjukan adanya hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara kepercayaan diri dan kecemasan dalam menyusun proposal 
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skripsi mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2010. Artinya bila skor 

kepercayaan diri naik maka skor kecemasan menyusun proposal skripsi menurun, 

sebaliknya bila skor kepercayaandiri mahasiswa turun maka skor kecemasan 

menyusun proposal skripsi akan naik.  

 

4.2.3.  Uji Hipotesis  

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, maka hipotesis yang dikemukakan 

penulis pada bab 2 akan diuji, yaitu : 

Ada hubungan negatifyangsignifikasi antara kepercayaan diri dengan 

kecemasan menyusun proposal skripsi mahasiswa bombingan dan konseling 

angkatan 2010 . 

Hasil analisis : Diperoleh signifikansi r xy = -0,274
** 

dan p = 0,001< 0,01 

dengan demikian ada hubungan negatif yang signifikansi antara kepercayaan diri 

dengan kecemasan menyusun proposal skripsi mahasiswa bimbingan dan 

konseling angkatan 2010, maka hipotesis diterima. 

 

4.2.4.  Pembahasan Hasil Penelitian  

Hasil penelitian dengan judul hubungan antara kepercayaan diri dengan 

Kecemasan menyusun proposal skripsi mahasiswa bimbingan dan konseling 

angkatan 2010 menghasilkan hasil analisis data bahwa ada hubungan negatifyang 

sangat signifkan  antara kepercayaan diri dengan kecemasan menyusun proposal 

skripsi mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2010. 
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Penelitian ini menghasilkan koefisiensi korelasi sebesar r xy = -0,274
** 

dan p = 

0,001< 0,01. Artinya ada hubungan negatif yang signifikansi antara kepercayaan 

diri dengan kecemasan menyusun proposal skripsi mahasiswa bimbingan dan 

konseling angkatan 2010, dari hasil pengkatagorian Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 

menunjukkan pada kepercayaan diri sebagian besar pada kategori agak tinggi 

yaitu 43,30% dan kecemasan menyusun proposal skripsisebagian besar pada 

kategori sedang yaitu 41.1%. Jadi semakin tinggi kepercayaan diri maka akan 

diikuti rendahnya kecemasan mahasiswa dalam menyusun proposal skripsi.Dapat 

disimpulkan ada hubungan negatif yang signifikansi antara kepercayaan diri 

dengan kecemasan menyusun proposal skripsi mahasiswa bimbingan dan 

konseling angakatan 2010. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratiwi (2008) menyatakan bahwa ada 

hubungan negatif yang sangat signifikan antara Kepercayaan Diri dengan 

kecemasan dalam proses bimbingan skripsi mahasiswa psikologi Universitas 

Muhammadiyah Malang, dengan koefisien korelasi r = -0,462, dan p = 0,002. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harto Widiyas 

Rachmat (2009) menunjukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan 

antara Kecemasan pada mahasiswa saat menghadapi ujian skripsi ditinjau dari 

kepercayaan diri yang menunjukan adanya hubungan positif yang sangat 

signifikan antara kepercayaan diri dengan kecemasan dalam menghadapi ujian 

skripsi. 

Sedangkan menurut Azwar (2000) mengatakan bahwa hasil penelitian 

dikatakan signifikan atau tidak suatu statistik yang diuji tergantung antara lain 
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pengambilan sampel dan validitas data. Sedangkan tehnik pengambilan sampel 

yang dipakai oleh Pratiwi (2008). Variabel yang diteliti juga sama yaitu 

kepercayaan diri dan kecemasan. 

Dalam kepercayaan diri terdapat aspek-aspek antara lain cinta diri, 

pemahaman diri, tujuan hidup yang jelas dan berfikir positif (Lauster, 1997). 

Sedangkan kecemasan dalam menyusun proposal skripsi terdapat aspek-aspek 

fisiologis dan psikologis (Bakar dalam Nurhidayati, 2004). 

Kecemasan merupakan suatu perasaan subjektif mengenai ketegangan mental 

yang gelisah sebagai reaksi umum dari ketidak mampuan mengatasi suatu 

masalah atau tidak adanya rasa aman. Perasaan yang tidak menentu tersebut pada 

umumnya tidak menyenangkan yang nantinya akan menimbulkan atau disertai 

peubahan fisiologis dan psikologis (Bakar dalam Nurhidayati, 2004). Dalam 

penelitian ini seorang mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan proposal dalam 

satu semester tetapi pada kenyataanya mahasiswa banyak mengalami kesulitan 

sehingga merasa tidak mampu untuk menyelesaikanya, hal ini yang 

mengakibatkan mahasiswa merasa tidak percaya diri akan kemampuanya untuk 

dapat menyelesaikan proposal dengan batas waktu yang ditentukan, sehingga 

mahasiswa memiliki rasa kurang nyaman yang merupakan indikasi perasaan 

cemas. Dalam penelitian ini besarnya korelasi antara kepercayaan diri dengan 

kecemasan dalam menyusun proposal skripsi mahasiswa bimbingan dan konseling 

angkatan 2010 adalah sebesar -0,274 yang termasuk dalam kategori rendah. 

Berdasar tulisan Sugiono (2011) tingkat hubungan 0.20–0,399 termasuk dalam 

kategori rendah. 


