
 
 

9 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teoritis 

1. Pemahaman Metodologi Penelitian  

a. Pemahaman 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah 

proses, cara, perbuatan memahami dan memahamkan.
9
Menurut 

Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (Comprehension) 

adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu 

setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami 

adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai 

segi.
10

 

Menurut Usman Basuki Aswawir pemahaman adalah 

kesanggupan untuk menyatakan definisi, rumusan, kata yang sulit dengan 

perkataannya sendiri.Dapat pula merupakan kesanggupan untuk 

menafsirkan, menyelesaikan soal yang berkaitan atau melihat 

konsekuensi, meramalkan kemungkinan atau akibat sesuatu.
11

 

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman disini dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 

dapat memahami atau menguasai suatu bahan materi tentang hal yang 

                                                             
9
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2003), hal 811 
10

Anas Sudijono, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hal 50 
11

Usman Basuki Aswawir, Media Pembelajaran, (Padang: Padang Ciputat Press, 2002), 

hal 51 
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dipelajari. Pemahaman bukan hanya sekedar tahu, tetapi juga 

mengaplikasikan apa yang telah dipahaminya. 

b. Metodologi Penelitian  

1) pengertian metodologi penelitian 

Metodologi adalah ilmu (logos), ajaran atau teori tentang 

metode ilmiah. Metodologi seringkali dilukiskan sebagai sebuah 

sistem metode dan prinsip untuk melakukan sesuatu, seperti mengajar 

atau melakukan sebuah penelitian.
12

 Komaruddin dalam Jusuf 

Soewadji, metodologi penelitian diartikan sebagai suatu proses 

mencari jawaban terhadap suatu pertanyaan atau masalah melalui 

prosedur yang sistematis dan terawasi.
13

 

Dari beberapa defenisi di atas dapat diambil kesimpulan yang 

dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cabang ilmu 

yang membicarakanseperangkat metode atau langkah-langkah dalam 

penelitian yang sistematis untuk mendapatkan data permasalahan yang 

akan diteliti dan dianalisis untuk pemecahan permasalahan.  

2) Fungsi Metodologi Penelitian 

Adapun Fungsi metodologi penelitian menurut Calabrese adalah 

untuk memberikan informasi menyeluruh, konsisten, dan akurat 

tentang prosedur penelitian agar mahasiswa atau peneliti mampu 

mereplikasikan penelitian serta metode yang digunakan untuk 

                                                             
12

William Chang ,Metodologi Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, Dan Disertasi Untuk 

Mahasiswa, (Jakarta: Erlangga, 2014), hal  12 
13

Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2012), hal 14 



11 

 

menganalisis data.
14

 Fungsi berikutnya menurut Thody adalah untuk 

menunjukan validitas penelitian yang dijustifikasi melalui sumber data 

sekunder bagi penelitian yang akan atau sedang dilakukan 

berdasarkan penelitian sebelumnya. 

3) Ruang lingkup metodologi penelitian 

Pada dasarnya ruang lingkup metodologi penelitian tergantung 

pada ruang lingkup ilmu pengetahuan yang akan diteliti. Metodologi 

penelitian dalam bidang psikologi dan bimbingan konseling maka 

ruang lingkupnya adalah pikiran manusia, demikian juga metodologi 

penelitian dalam bidang biologi, ruang lingkupnya adalah benda-

benda atau makhluk hidup yang terdapat dalam alam semesta ini, dan 

seterusnya.
15

 

4) Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian adalah langkah-langkah atau aturan-aturan 

yang harus dilalui atau dikerjakan dalam suatu penelitian. Prosedur 

penelitian dapat dikembangkan menjadi lebih luas seperti berikut :
16

 

1. Mendefenisikan dan merumuskan masalah 

2. Melakukan studi pendahuluan  

3. Merumuskan hipotesis 

4. Menentukan model atau desain penelitian 

                                                             
14

Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, (Jakarta: Gelora Aksara 

Pratama, 2013), hal 96 
15

Jusuf soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Mitra wacana media, 2012) 

hal 14 
16

Iqbal hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya, (Bandung : 

Ghalia Indonesia, 2002) hal  29 
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5. Mengumpulkan data  

6. Mengolah dan menyajikan informasi 

7. Menganalisis dan menginterpretasikan 

8. Membuat generalisasi dan kesimpulan  

9. Membuat laporan 

Selanjutnya Saifuddin Azwar menguraikan langkah-langkah 

pokok dalam penelitian itu adalah sebagai berikut : Identifikasi 

masalah, menyusun landasan teori, merumuskan hipotesis, 

menentukan variabel penelitian, menentukan subjek penelitian, 

memilih instrumen penelitian, mengumpulkan data, mengolah data, 

menyusun kesimpulan dan menulis laporan.
17

 

1.  Identifikasi Masalah  

Langkah awal dalam melakukan sebuah penelitian adalah 

menentukan masalah mana masalah yang layak untuk diteliti. 

Identifikasi masalah dimaksudkan sebagai penegasan batas-batas 

permasalahan, sehingga cakupan penelitian tidak keluar dari 

tujuannya.Masalah diperoleh dari kesenjangan antara apa yang 

seharusnya terjadi dengan kenyataan yang terjadi. Masalah atau 

permasalahan ada kalau ada kesenjangan antara das sollen dan 

das sein, ada perbedaan antara apayang seharusnya dengan apa 

yang ada dalam kenyataan.
18

 

 

                                                             
17

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal27 
18

Sumadi Suryabarata, 2010, Metodologi Penelitian, (Jakarata: Rajawali Press), hal 13 
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2. Menyusun Landasan Teori 

Setelah masalah di identifikasi, dibatasi dan dirumuskan 

maka langkah selanjutnya adalah mencari teori-teori, konsep-

konsep, generalisasi yang dapat dijadikan landasan teoritis bagi 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun fungsi tinjauan teori oleh 

Sutanto Leo adalah untuk menunjukkan apa yang diketahui oleh 

peneliti atau penulis tentang penelitian-penelitian terdahulu dan 

bagaimana relevansinya dengan penelitian yang sedang 

dilakukan.
19

 

3. Merumuskan Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara 

terhadap masalah penelitian dimana kebenarannya memerlukan 

pengujian secara empiris. Fungsi hipotesis dalam penelitian untuk 

memperoleh kesimpulan tentang suatu masalah didalam 

penelitian, memperjelas keadaan yang masih dianggap 

membingungkan, sebagai batasan dalam memilih unsur-unsur 

yang relevan bagi penelitian dan mencegah pengumpulan data 

yang tidak diperlukan. 

4. Menentukan Variabel Penelitian  

Istilah variabel merupakan istilah dalam penelitian yang 

berarti sebuah konsep yang memiliki nilai.Sumadi suryabrata 

                                                             
19

Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, (Jakarta: Gelora Aksara 

Pratama, 2013), hal 79 
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mengartikan variabel sebagai sesuatu yang menjadi objek 

pengamatan penelitian.
20

 

5. Memilih dan Menyusun Instrumen  

a) Pengetian Instrument 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan 

untuk memperoleh atau mengumpulkandata dalam rangka 

memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan 

penelitian.Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur 

nilai variabel yang diteliti. Instrumen pengukur variabel 

penelitian memegang peranan penting dalam usaha 

memperoleh informasi yang akurat dan terpercaya. Bahkan 

validitas hasil penelitian sebagaian besar sangat tergantung 

pada kualitas instrumen pengumpulan datanya. 

b) Jenis instrumen penelitian 

Secara garis besar, instrumen penelitian sosial dan 

pendidikan yang menggunakan pendekatan kuantitatif dapat 

dibedakan dalam 5 bentuk: Tes, Angket, Wawancara, 

Observasi, dokumentasi.  

6. Menentukan Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, 

yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. 

Pada dasarnya subjek penelitian adalah yang akan dikenai 

kesimpulan. Apabila subjek penelitiannya terbatas dan masih 

                                                             
20

Sumadi Suryabrata, Ibid, hal 25 
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dalam jangkauan sumber daya, maka dapat dilakukan studi 

populasi, yaitu mempelajari seluruh subjek secara langsung. 

Sebaliknya, apabila subjek penelitian sangat banyak dan berada 

diluar jangkuan sumber daya peneliti, maka dapat dilakukan studi 

sampel.  

7. Mengumpulkan Data 

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga 

menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun 

kuantitatif, yang menunjukan fakta. Pengumpulan data adalah 

suatu proses pengumpulan data primer dan sekunder dalam suatu 

penelitian. Beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang 

sering digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial adalah:
21

 

Angket, wawancara, tes, observasi dan dokumentasi.  

8. Mengolah Data  

Kegiatan pengolahan data diawali dari tabulasi data 

kedalam suatu tabel induk, klasifikasi data, analisis-analisis 

deskriptif, pengujian hipotesis penelitian, dan diakhiri oleh 

penyimpulan hasil analisis.hasil analisis data di satu pihak 

menjadi dasar penolakan atau penerimaan hipotesis dan dilain 

pihak untuk diinnterpretasikan lebih lanjut dalam konteks 

pemecahan permasalahan. Penentuan bobot penelitian ditentukan 

                                                             
21

Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, 2012, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 

2012), hal 149 
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oleh hasil analisis data apakah hasilnya menyimpulkan hipotesis 

bisa diterima atau ditolak. 

Pengolahan data adalah kegiatan lanjutan setelah 

pengumpulan data dilaksanakan. Data yang telah terkumpul 

kemudian diolah. Pertama-tama diseleksi atas dasar reliabilitas 

dan validitasnya. Pada penelitian kuantitatif pengolahan data 

secara umum dilaksanakan melalui tahap memeriksa (editing), 

proses pemberian identitas (coding), dan proses pembeberan 

(tabulating).
22

 

9. Menarik kesimpulan dan Menulis Laporan 

Setelah analisis data dibuat, maka peneliti membuat 

generalisasi dari penemuan-penemuan dan selanjutnya 

memberikan kesimpulan. Dan langkah terakhir yang harus 

ditempuh oleh peneliti adalah penyusunan laporan. Laporan ini 

merupakan langkah yang sangat penting karena dengan laporan 

itu ilmuan lain dapat memahami, menilai, kalau perlu menguji 

kembali hasil-hasil penelitian itu dan dengan demikian 

pemecahan masalahnya mengalami kemajuan hasil. 

2.  Kecemasan Menghadapi Penyusunan Skripsi 

a.  Kecemasan 

Kecemasan adalah suatu emosi yang dialami semua orang sebagai 

pengalaman yang universal. Kecemasan merupakan hal yang wajar dan 

                                                             
22

Etta Mamang Soengadji, Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian,Yogyakarta, Andi Offset, 2010), hal 200 
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cemas tidak selalu berdampak negatif karena bisa membantu dan 

menstimulus individu untuk berperilaku positif.
23

 

Kecemasan merupakan suatu perasaan yang tidak menyenangkan 

yang ditandai dengan adanya kegelisahan, kebingungan, ketakutan dan 

kekhawatiran, dimana  perasaan ini berhubungan dengan aspek-aspek 

subjektif dan emosi yang hanya dapat dirasakan oleh orang yang 

bersangkutan dimana akibatnya dapat diketahui secara langsung dalam 

bentuk fisiologis.
24

 

Menurut Alwisol kecemasan adalah fungsi ego untuk 

memperingatkan individu tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya 

sehingga dapat disiapkan reaksi adaptif yang sesuai.
25

 Menuirut Santrock 

kecemasan adalah sebuah perasaan tidak menyenangkan akan ketakutan 

dan kekhawatiran yang tidak begitu jelas, sedangkan menurut Davidson 

kecemasan ialah suatu perasaan takut dan khawatir yang tidak 

menyenangkan.
26

 

Kartini kartono menjelaskan bahwa kecemasan adalah semacam 

kegelisahan, kekhawatiran atau ketakutan terhadap sesuatu yang tidak 

jelas atau baur dan mempunyai ciri yang mengazab pada seseorang. 

Maka kalau merasa mudah khawatir terhadap sesuatu yang jelas, seperti 

pada harimau atau orang gila mengamuk sehingga hal itu disebut takut. 

Kata cemas sering diganti dengan kata takut dalam arti khusus, yaitu 

                                                             
23

Nevid, Rathos, Green, Psikologi Abnormal, ( Jakarta : Gelora aksara, 2003), hal 167 
24

Triantoro Safaria, Manajemen Emosi, (Jakarta, Bumi Aksara, 2010), hal 22 
25

Alwisol,Psikologi kepribadian ,(Malang, UMM press), hal 28 
26

Gerald. C, Davidson, Psikologi Abnormal Edisi 9, (Jakarta :  Rajawali Press), hal182 
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takut akan hal yang objeknya kurang jelas. Akan tetapi, dalam arti 

kejiwaan atau psikis, cemas mempunyai pengertian yang berkaitan 

dengan penyakit dan gangguan kejiwaan atau keadaan perasaan yang 

bercampur baur terutama dalam kondisi tertekan.
27

 

Selanjutnya Hanna Djumhana mendefinisikan kecemasan sebagai 

ketakutan terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi. Perasaan cemas 

muncul apabila seseorang berada dalam keadaan diduga akan merugikan 

dan mengancam dirinya, serta merasa tidak mampu menghadapinya. 

Dengan demikian, rasa cemas sebenarnya suatu ketakutan yang 

diciptakan oleh diri sendiri, yang dapat ditandai dengan selalu merasa 

khawatir dan takut terhadap sesuatu yang belum terjadi.
28

 

Dari berbagai pengertian yang telah dipaparkan para ahli di atas, 

dapat disimpulkan bahwasanya kecemasan adalah suatu keadaan 

perasaan takut serta khawatir terhadap sesuatu yang belum jelas dimana 

individu merasa tidak mampu, merasa lemah untuk bersikap dan 

bertindak secara rasional sesuai dengan yang semestinya. 

b.  Proses Terjadinya Kecemasan  

Burn mengemukakan emosi ataupun rasa cemas yang dirasakan 

disebabkan oleh adanya dialog internal dalam pikiran individu yang 

mengalami kecemasan ataupun perasaan cemas. 

                                                             
27

Kartini Kartono, Psikologi Sosial 3 : Gangguan-Gangguan Kejiwaan, (Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2002), hal 849 
28

Hanna Djumhana Bustaman, Integrasi Psikologi Dengan Islam : Menuju Psikologi 

Islami, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hal 156 
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Menurut Blackburn dan Davidson mengemukakan proses 

terjadinya kecemasan melalui model kognitif kecemasan :
29

 

Tabel 2.1  

Skema Proses Terjadinya Kecemasan 

 

Stimulus                 Perantara(skemata)                               Respon     

 

 

 

         Proses kognitif 

                              (Penilaian primer dan sekunder) 

 

Sumber : Blackburn dan Davidson, 1994)   

Menurut Burn  secara teoritis terjadinya kecemasan diawali oleh 

pertemuan individu dengan stimulus yang berupa situasi yang 

berpengaruh dalam membentuk kecemasan (situasi mengancam), yang 

secara langsung atau tidak langsung hasil pengalaman tersebut diolah 

melalui proses kognitif dengan menggunakan skemata (pengetahuan 

yang telah dimiliki individu terhadap situasi tersebut yang sebenarnya 

mengancam atau tidak mengancam dan pengetahuan tentang kemampuan 

dirinya untuk mengendalikan diri dari situasi).  

Setiap pengetahuan dapat terbentuk dari keyakinan pendapat 

orang lain, maupun pendapat individu sendiri serta dunia luar. 

                                                             
29

Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, (Jakarta, Bumi Aksara, 

2010), hal 29 

(Situasi yang 

 menimbulkan kecemasan) 

            (Pengalaman                         

kecemasan subjektif, 

otomatis, kesiagaan, 

hambatan dalam bertindak) 
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Pengetahuan tersebut tentunya akan mempengaruhi individu untuk dapat 

membuat penilaian (hasil kognitif) sehingga respon yang akan 

ditimbulkan akan tergantung seberapa baik individu yang mengenali 

situasi dan mengendalikan dirinya. 

Jadi, terjadinya kecemasan melalui proses yang telah disebutkan 

adalah bagaimana individu dapat mengevaluasi tindakan apa saja yang 

menyebabkan seseorang merasakan cemas, tentunya setelah itu individu 

harus dapat mengendalikan diri untuk dapat mengelola emosi dan 

permasalahan yang menyebabkan kecemasan tersebut. 

c. Aspek-Aspek Kecemasan 

Menurut Calhoun dan Acocella aspek-aspek kecemasan dapat 

dikelompokkan dalam tiga bentuk reaksi, yaitu: 
30

 

1. Reaksi emosional, Yaitu komponen kecemasan yang berkaitan 

dengan persepsi individu terhadap pengaruh psikologis dari 

kecemasan, seperti perasaan keprihatinan, ketegangan, sedih, 

mencela diri sendiri atau orang lain. 

2. Reaksi kognitif, Reaksi kognitif yaitu ketakutan dan kehawatiran 

yang berpengaruh terhadap kemampuan berfikir jernih sehingga 

menganggu dalam memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan 

lingkungan sekitarnya. 

3. Reaksi fisiologis, yaitu reaksi yang ditampilkan oleh tubuh terhadap 

sumber ketakutan dan kekhawatiran. Reaksi ini bersumber dengan 
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Triantoro Safaria dan Nofrans Eka Saputra, Manajemen Emosi, (Jakarta, Bumi Aksara, 

2010) hal 55-56 
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sistem syaraf yang mengendalikan otot dan kelenjar tubuh sehingga 

timbul reaksi dalam bentuk jantung berdetak lebih keras, nafas 

bergerak lebih cepat, tekanan darah meningkat. 

Sedangkan menurut Shah dalam M. Nur Ghufron dan Rini 

Risnawita S, membagi kecemasan menjadi tiga komponen, diantaranya 

yaitu: 

1. Komponen fisik, seperti pusing, sakit perut, tangan berkeringat, 

perut mual, mulut kering, grogi dan lain-lain 

2. Emosional seperti panik dan takut 

3. Mental atau kognitif, seperti gangguan perhatian dan memori, 

kekhawatiran, ketidakteraturan dalam berfikir dan bingung.
31

 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat 

disimpulkan bahwasanya terdapat tiga aspek yang dapat digunakan untuk 

mengukur kecemasan mahasiswa menghadapi penyusunan tugas akhir 

skripsi yaitu, pertama reaksi emosional meliputi keprihatianan, 

ketegangan, sedih, mencela diri sendiri atau orang lain. Kedua reaksi 

kognitif meliputi ketakutan dan kekhawatiran. Ketiga reaksi fisiologis 

meliputi jantung yang berdetak keras, nafas yang bergerak lebih cepat 

dan tekanan darah yang meningkat. 

Blackburn dan Davidson mengemukakan, reaksi kecemasan dapat 

mempengaruhi suasana hati, pikiran, motivasi, perilaku dan gerakan 
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biologis. Hal ini dapat dilihat dalam analisis gangguan fungsional yang 

dikemukakan oleh Blakckburn dan Davidson pada tabel berikut:
32

 

Simptpom-simptom psikologis Keterangan 

Suasana hati 
Kecemasan, mudah marah, 

perasaan sangat tegang. 

Pikiran 

Khawatir, sukar berkonsentrasi, 

pikiran kosong, membesar-

besarkan ancaman, memandang 

diri tidak berdaya atau sensitif 

Motivasi 

Menghindari situasi, 

ketergantungan tinggi, ingin 

melarikan diri. 

Perilaku 
Gelisah, gugup, waspada 

berlebihan 

Gerakan biologis 

Gerakan otomatis meningkat, 

berkeringat, gemetar, pusing, 

berdebar-debar, mual, mulut 

kering 

 

d. Gejala-Gejala Kecemasan 

Kecemasan mempunyai penampilan atau gejala yang bermacam-

macam antara lain :
33

 

1. Gejala jasmaniah (fisiologis) yaitu : ujung-ujung anggota badan 

dingin (kaki dan tangan), keringat berpecikan, gangguan pencernaan, 

cepatnya pukulan jantung, tidur terganggu, kepala pusing, hilang 

nafsu makan, dan pernafasan terganggu. 

2. Gejala kejiwaan yaitu : sangat takut, serasa akan jadi bahaya atau 

penyakit, tidak mampu memusatkan perhatian, selalu merasa akan 

terjadi kesuraman, kelemahan dan kemurungan, hilang kepercayaan 

dan ketenangan, dan ingin lari dari menghadapi suasana kehidupan. 
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e. Kecemasan Menghadapi Penyusunan Skripsi Mahasiswa 

Skripsi adalah karya ilmiah hasil penelitian yang dikerjakan oleh 

mahasiswa program sarjana (S1), sebagai syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana.
34

 Skripsi sebagai mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa 

diperguruan tinggi untuk memperoleh gelar akademisnya dan merupakan 

tugas akhir mahasiswa. 

Secara kongkrit skripsi dipahami sebagai karya ilmiah yang 

mengikuti suatu prosedur penelitian ilmiah, yang dibuat oleh mahasiswa 

S1 sebagai cikal bakal sarjana.
35

Dalam buku pedoman penulisan skripsi 

fakultas dakwah dan komunikasi bahwa syarat penulisan skripsi adalah 

telah lulus mata kuliah metode penelitian.
36

Semua mahasiswa yang telah 

lulus mata kuliah metode penelitian dibenarkan mengadakan penelitian 

skripsi. Seperti  padamahasiswa program studi Bimbingan Konseling 

Islam angkatan 2012 yang secara keseluruhan mengambil mata kuliah 

skripsi karena telah lulus dalam mata kuliah metode penelitian. 

Salah satu kekuatan sebuah karya tulis ilmiah adalah pada 

penguasaan terhadap Metodologi dalam penelitian.Dengan menguasai 

metodologi penelitian, maka pekerjaan menulis skripsi 50% sudah 

dikatakan selesai.
37

 Skripsi merupakan karya ilmiah yang dalam proses 

pengerjaannya harus mengikuti kaidah penulisan ilamiah dan metode-
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metode penelitian. Karena penyusunan skripsi dilakukan melalui 

penelitian, maka mahasiswa juga harus memahami metodologi penelitian 

yang akan digunakan untuk penelitiannya. 

Dalam mengerjakan tugas akhir (skripsi) mahasiswa tentunya 

telah memahami cara ataupun langkah-langkah yang akan ditempuh pada 

saat  penyusunan skripsi tersebut. Memahami dalam arti mahasiswa telah 

mampu menjelaskan dan menguraikan setiap langkah-langkah dalam 

proses penelitian skripsi dari awal hingga akhir tanpa keraguan dalam 

menetapkan langkah ataupun metode yang sesuai dengan penelitiannya 

karena mahasiswa telah mempelajari  metodologi penelitian itu sendiri. 

Pemahaman akan metodologi penelitian menambah keyakinan 

mahasiswa dalam mengerjakan skripsi namun sebaliknya kurangnya 

pemahaman metodologi penelitian skripsi justru menimbulkan masalah 

seperti merasa takut dalam mengerjakan skripsi, khawatir dengan 

kemampuan sendiri bahkan bisa sampai timbul rasa cemas yang akhirnya 

membuat mahasiswa menunda atau bahkan malas untuk mengerjakan 

skripsi. Kecemasan mahasiswa dalam menghadapi penyusunan 

skripsinya akan memunculkan kecemasan dalam bentuk, yaitu secara 

kognitif, psikologis, dan juga fisiologis. 

Bentuk kecemasan menghadapi penyusunan skripsi secara 

kognitif, mahasiswa sering memikirkan kejadian buruk yang akan terjadi 

terhadap pengerjaan skripsinya.Ketakutan yang dialami mahasiswa 

seperti ketakutan dalam menggunakan metode penelitian yang berbentuk 
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angka atau dengan perhitungan matematika (statistik). Secara psikologis 

mahaisiswa sering gelisah ketika memikirkan penyusunan skripsi. 

Sedangkan secara fisiologis mahasiswa sering mengalami sakit kepala, 

susah tidur dan sakit perut. 

f. Kecemasan dalam perspektif islam 

Kecemasan merupakan sebagai keadaan gelisah yang luar biasa 

yang meliputi diri seseorang, yang dilukiskan dalam Al-Qur’an sebagai 

goncangan luar biasa yang menimpa manusia sehingga membuatnya 

tidak mampu menguasai diri. Selain itu pandangan Islam bahwa setiap 

manusia memiliki sifat cemas dan ini sudah kehendak Allah SWT. 

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an : 

                       

         

 
Artinya: Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi 

kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah, dan 

apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir, kecuali orang-orang 

yang mengerjakan shalat” (QS. Al-Ma’arij : 19-22).
38

 

 

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwasanya seorang 

muslim haruslah segera mengingat Allah SWT dengan carashalat ketika 

sedang dalam kecemasan seperti halnya keguncangan hati, rasa tidak 

aman, dan perasaan takut. Manusia diberi rasa cemas oleh Allah semata-

mata untuk melindungi manusia dari bahaya yang akan menimpa. Namun 
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bila manusia selalu menggunakan kecemasannya tanpa melihat dari hal 

positif ini akan membuat manusia tidak mampu berfikir dengan jernih 

dan tidak mampu menguasai dirinya sendiri. 

 

B. Kajian Terdahulu 

Sebelum penulis membuat penelitian yang berjudul tentang Hubungan 

pemahaman metodologi penelitian dengan kecemasan dalam penyusunan 

Mahasiswa BKI FDK UIN SUSKA RIAU angkatan 2012. Penulis mengkaji 

dan membaca  terlebih dahulu penelitian-penelitian sebelumnya guna agar 

tidak adanya persamaan dan plagiat. 

Skripsi dengan judul kecemasan mahasiswa dalam menghadapi 

skripsi (studi pada mahasiswa BKI 2012 Fakultas dakwah dan komunikasi 

UIN sunan kalijaga Yogyakarta) oleh Junaidi, NIP 196912141998031002 

mahasiswa bimbingan konseling islam fakultas dakwah dan komunikasi Uin 

sunan kalijaga yogyakarta tahun 2016. Latar belakang penelitian ini adalah 

kecemasan yang dialami mahasiswa Bimbingan Konseling Islam angkatan 

2012 dikarenakan adanya hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam 

menghadapi skripsi dan juga cara mahasiswa dalam mengatasi kecemasan 

tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, subjek penelitiannya 

adalah 4 mahasiswa dengan kriteria : mahasiswa BKI angkatan 2012, sedang 

mengerjakan skripsi dan menunjukkan reaksi kecemasan dalam menghadapi 

skripsi. Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor 

penyebab kecemaasan mahasiswa dalam menghadapi skripsi yaitu sulitnya 

mencari literatur sebagagai sumber referensi, sulitnya proses pengajuan judul, 
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sulitnya proses bimbingan. Sedangkan cara mengatasi kecemasan tersebut 

dengan berjalan-jalan untuk merilekskan pikiran, curhat dan juga mengingat 

orang tua.
39

 

Adapun perbedaan dari penjabaran penelitian sebelumnya dengan 

penulis ialah, penulis meneliti dengan judul Hubungan pemahaman 

metodologi penelitian mahasiswa dengan kecemasan dalam penyusunan 

skripsi mahasiswa bimbingan konseling islam angkatan 2012. Latar belakang 

penelitian ini adalah pemahaman mahasiswa bimbingan konseling islam 

tentang metodologi penelitian dan kecemasan mahasiswa dalam penyusunan 

skripsi dilihat dari aspek : aspek emosional, kognitif dan fisiologis. Penelitian 

ini merupakan penelitian kuntitatif, subjek penelitian ini adalah semua 

mahasiswa bimbingan konseling islam angkatan 2012 yang telah lulus mata 

kuliah metodologi penelitian dan sedang mengerjakan skripsi. Adapun hasil 

penelitian ini melihat ada tidaknya hubungan antara pemahaman metodologi 

penelitian dengan kecemasan mahasiswa dalam penyusunan skripsi. 

 

C. Defenisi Konseptual dan Operasional Variabel 

1. Defenisi Konseptual 

Defenisi konseptual ini menjelaskan tentang variabel penelitian 

yang meliputi variabel pemahaman metodologi penelitian  sebagai variabel 

independen, dan variabel kecemasan dalam penyusunan skripsi sebagai 

variabel dependen dengan uraian sebagai berikut: 
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Variabel Independen dalam penelitian ini adalah pemahaman 

metodologi penelitian, pemahaman adalah penguasaan atau kesanggupan 

untuk menggunakan dengan kata lain juga dapat berarti pengetahuan atau 

kepandaian. Sedangkan metodologi penelitian adalah ilmu yang 

membicarakan seperangkat metode atau langkah-langkah dalam penelitian 

yang sistematis untuk mendapatkan data permasalahan yang akan diteliti 

dan dianalisis untuk pemecahan permasalahan. Jadi yang dimaksud dengan 

pemahaman metodologi penelitian dalam penelitian ini adalah penguasaan 

atau pengetahuan mahasiswa mengenai seperangkat prosedur atau langkah-

langkah dalam penelitianuntuk dapat direalisasikan kedalam bentuk skripsi. 

Variabel Dependen yaitu Kecemasandalam penyusunan skripsi, 

yaitu perasaan cemas yang ditandai dengan reaksi-reaksi tertentu pada saat 

mahasiswa dalam penyusunan skripsi. 

2. Operasional Variabel 

Operasional merupakan bagian yang mendefenisikan sebuah 

konsep/variabel agar dapat diukur, dengan cara melihat pada dimensi 

(indikator) dari suatu konsep/variabel.
40

Konsep operasional ini merupakan 

konsep yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap kerangka 

teoritis agar tidak terjadi salah pengertian terhadap jalannya penelitian 

penulis. 

Pemahaman metodologi penelitian, kemampuan mahasiswa dalam 

menguasai metodologi penelitian yang telah dipelajari mengenai 
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seperangkat prosedur dalam penelitian untuk dapat direalisasikan kedalam 

bentuk skripsi. Dengan indikator: 

Tabel 2.2 

Indikator Variabel X 

Variabel Indikator 

Pemahaman Metodologi 

Penelitian 

MampuMengidentifikasi masalah 

MampuMenyusun landasan teori 

MampuMerumuskan hipotesis 

MampuMenentukan Variabel 

penelitian 

Mampu Menentukan subjek 

penelitian 

Mampu Memilih dan Menyusun 

Instrumen 

MampuMengumpulkan Data 

MampuMengolah Data 

MampuMenarik Kesimpulan dan 

Menyusun Laporan 

 

Kecemasan dalam penyusunan skripsi, yaitu perasaan cemas yang 

ditandai dengan gejala-gejala atau reaksi-reaksi tertentu yang ditimbulkan 

mahasiswa pada saat mahasiswa dalam penyusunan skripsi. 

Dengan indikator: 

Tabel 2.3 

Indikator Variabel Y 

 

Variabel Indikator 

Kecemasan Dalam 

Menghadapi Penulisan 

Skripsi 

Reaksi Emosional: ditandai dengan 

keprihatinan, ketegangan, sedih, 

mencela diri sendiri atau orang lain 

Reaksi Kognitif: ditandai dengan 

rasa kekhawatiran yang menganggu 

proses berpikir, berfikir tidak 

rasional 

Reaksi Fisiologis: ditandai dengan 

jantung berdetak, nafas bergerak 

lebih keras, tekanan darah 

meningkat 
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D. Hipotesis  

Menurut Nanang Martono hipotesis ialah jawaban sementara yang 

kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan sementara yang 

kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang 

diperoleh dari tinjauan pustaka.
41

 

Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis yakni “Hubungan 

pemahaman metodologi penelitian dengan kecemasan dalam penyusunan 

skripsi Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam Angakatan 2012 Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau”. 

Adapun rumusan hipotesis alternatif (Ha) dan hipotesis nol (Ho) yang 

ditetapkan. 

Hipotesis (Ha):  Adanya Hubungan pemahaman metodologi penelitian 

dengan kecemasan dalam penyusunan skripsi Mahasiswa 

Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2012  Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau”. 

Hipotesis(Ho):   Tidak ada Hubungan pemahaman metodologi penelitian 

dengan kecemasan dalam penyusunan skripsi Mahasiswa 

Bimbingan Konseling Islam Angkatan 2012  Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau”. 

Kaidah Pengujian:  
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Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima Ha ditolak 

Jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak Ha diteima 

 

 


