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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoritis 

1. Kecemasan 

  a. Pengertian Kecemasan 

   Kecemasan atau dalam bahasa inggrinya “anxiety” berasal dari 

 bahasa latin “angustus” yang berarti kaku, dan “ango, anci” yang 

 berarti mencekik. Kecemasan adalah suatu keadaan aprehensi atau 

 keadaan khawatir yang mengeluhkan bahwa sesuatu yang buruk 

 akan segera terjadi.
12

 

  Kecemasan ialah suatu keadaan atau kondisi emosi yang tidak 

menyenangkan, dan merupakan pengalaman yang samar- samar 

ditandai dengan perasaan yang tidak berdaya dan tidak menentu.
13

 

Kecemasan merupakan pengalaman subjektif yang tidak menyenangkan 

mengenai kekhawatiran atau ketegangan berupa perasaan cemas, 

tegang, dan emosi yang dialami oleh seseorang. Kecemasan adalah 

suatu keadaan tertentu (state anxiety), yaitu menghadapi situasi yang 

tidak pasti dan tidak menentu terhadap kemampuannya dalam 

menghadapi objek tersebut.
14

  

 Menurut Yustinus dalam Fitria Aulia, kecemasan adalah suatu 

keadaan tegang yang berhubungan dengan ketakutan, kekhawatiran, 
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perasaan-perasaan bersalah, perasaan tidak aman, dan kebutuhan akan 

kepastian. Kecemasan pada dasarnya merupakan respon terhadap apa 

yang akan terjadi (antisipatif) dan faktor dinamik yang mempercepat 

kecemasan tidak disadari. Tanpa ada sedikit kecemasan yang sesuai 

dengan kenyataan, individu mungkin tidak akan memperhatikan 

peristiwa-peristiwa akan datang yang sangat penting bagi perlindungan 

dirinya. Tetapi, kecemasan yang tidak wajar (tidak sehat) akan 

memberatkan individu dan menyebabkan kelimpuhan dalam 

memberikan keputusan dan melakukan tindakan. Ini secara khas 

terdapat pada simtom-simtom psikofisiologis, seperti keluar keringat 

yang terlalu banyak, kesulitan bernafas, gangguan-gangguan pada 

perut, dan denyut jantung sangat cepat.
15

 

 Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman, tetapi 

kecemasan dapat menjadi abnormal apabila tingkatannya tidak sesuai 

dengan proporsi ancaman atau datang tanpa ada penyebabnya yang 

bukan merupakan respon terhadap perubahan lingkungan.
16

 Pada 

dasarnya kecemasan merupakan hal wajar yang pernah dialami oleh 

setiap manusia. Kecemasan sudah dianggap sebagai bagian dari 

kehidupan sehari-hari. 
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b. Aspek- aspek kecemasan 

  Deffenbacher dan Hazaleus mengemukakan bahwa sumber 

 penyebab kecemasan,
17

 meliputi hal-hal di bawah ini:
 
 

1) Kekhawatiran (worry) merupakan pikiran negatif tentang dirinya 

 sendiri, seperti perasaan negatif bahwa ia lebih jelas dibandingkan 

 dengan teman-temannya. 

2) Emosionalitas (imosionality) sebagai reaksi diri terhadap rangsangan 

 saraf otonomi, seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin, dan 

 tegang. 

3) Gangguan dan hambatan dalam menyelesaikan tugas (task generated 

 interference) merupakan kecenderungan yang dialami seseorang 

 yang selalu tertekan karena pemikiran yang rasional terhadap tugas. 

   Menurut Colhun dan Acocella dalam Karina terdapat tiga reaksi 

yang merupakan aspek-aspek dari kecemasan, yaitu:
18

 

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. 
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2) Reaksi kognitif, yaitu ketakutan dan kekhawatiran yang berpengaruh 

 terhadap kemampuan berfikir jernih sehingga mengganggu dalam 

 memecahkan masalah dan tuntutan lingkungan sekitarnya. 

3) Reaksi fisologis, yaitu reaksi yang ditampilkan oleh tubuh terhadap 

 sumber ketakutan dan kekhawatiran. Reaksi ini berkaitan dengan 

 sistem syaraf yang mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh 

 sehingga menimbulkan reaksi dalam bentuk jantung berdetak lebih 

 keras, nafas yang lebih cepat, tekanan darah menjadi meningkat. 

c. Ciri-ciri Kecemasan 

  Individu yang tergolong normal kadang kala mengalami 

 kecemasan yang menampak, sehingga dapat disaksikan pada 

 penampilan yang berupa gejala-gejala fisik maupun mental. Ciri-ciri 

 kecemasan  adalah sebagai berikut:
19

 

1. Secara fisik meliputi kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota 

 tubuh yang bergetar atau gemetar, banyak berkeringat, mulut atau 

 kerongkongan terasa kering, sulit berbicara, sulit bernafas, jantung 

 berdebar keras atau berdetak kencang, pusing, merasa lemas, mati 

 rasa, selalu buang air kecil, merasa sensitif. 

2. Secara behavioral meliputi perilaku menghindar, perilaku melekat 

 dan dependen, perilaku terguncang. 

3. Secara kognitif meliputi khawatir tentang sesuatu, perasaan 

 terganggu atau ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi di masa 
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 depan,  keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera 

 terjadi tanpa  ada penjelasan yang jelas, ketakutan akan 

 kehilangan kontrol, ketakutan akan ketidakmampuan untuk 

 mengatasi masalah, berfikir bahwa semuanya tidak dapat lagi 

 dikendalikan, merasa sulit memfokuskan pikiran dan 

 berkonsentrasi.  

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan 

1) Pengalaman negatif pada masa lalu 

 Pengalaman ini merupakan hal yang tidak menyenangkan pada 

 masa lalu mengenai peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa 

 mendatang, apabila individu tersebut menghadapi situasi atau 

 kejadian yang sama dan juga tidak menyenangkan, misalnya 

 pernah gagal dalam tes. Hal tersebut merupakan pengalaman umum 

 yang menimbulkan kecemasan siswa dalam menghadapi tes. 

2) Pikiran yang tidak rasional 

 Para psikolog memperdebatkan bahwa kecemasan terjadi bukan 

 karena suatu kejadian, melainkan kepercayaan atau keyakinan 

 tentang kejadian itulah yang menjadi penyebab kecemasan. Secara 

 umum faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kecemasan 

 adalah faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal meliputi 

 tingkat religiusitas yang rendah, rasa pesimis, takut gagal, 
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 pengalaman negatif masa lalu dan pikiran yang tidak rasional. 

 Sementara faktor eksternal seperti kurangnya dukungan sosial.
20

 

  Menurut Savitri Ramaiah ada beberapa faktor yang 

menunjukkan reaksi kecemasan, diantaranya yaitu:
21

 

a. Lingkungan atau sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara 

berfikir individu tentang diri sendiri maupun orang lain. Hal ini 

disebabkan karena adanya pengalaman yang tidak 

menyenangkan pada individu dengan keluarga, sahabat, ataupun 

dengan rekan kerja, sehingga individu tersebut merasa tidak 

aman terhadap lingkunganya. 

b.  Emosi yang ditekan. 

c. Kecemasan dapat terjadi apabila individu tidak mampu  

menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri dalam 

hubungan personal  ini, terutama apabila dirinya menekan rasa 

marah atau frustrasi dalam jangka waktu yang sangat lama. 

d. Pikiran dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat 

menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam 

kondisi seperti kehamilan, semasa remaja dan sewaktu pulih dari 

suatu penyakit. Selama ditimpa kondisi-kondisi ini, perubahan-

perubahan perasaan lazim muncul, dan ini dapat menyebabkan 

timbulnya kecemasan. 
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Menurut Kholil Lur Rochman kecemasan disebabkan oleh 

beberapa faktor berikut:
22

 

a. Rasa cemas yang timbul akibat melihat adanya bahaya yang 

mengancam dirinya. Kecemasan ini lebih dekat dengan rasa 

takut, karena sumbernya terlihat jelas didalam pikiran. 

b. Cemas karena berdosa atau bersalah, karena melakukan hal-hal 

yang berlawanan dengan keyakinan atau hati nurani. Kecemasan 

ini selalu pula menyertai gejala-gejala gangguan  mental, yang 

kadang-kadang terlihat dalam bentuk yang umum. 

c.  Kecemasan yang berupa penyakit dan terlihat dalam beberapa 

bentuk. Kecemasan ini disebabkan oleh hal yang tidak 

berhubungan dengan perasaan takut yang mempengaruhi 

keseluruhan kepribadian penderitanya. 

e. Dampak kecemasan 

 Kecemasan akan dirasakan oleh semua manusia terutama apabila ada 

tekanan perasaan atau tekanan jiwa yang teramat sangat. Rasa takut dan 

cemas dapat menetap bahkan meningkat meskipun situasi yang betul-

betul mengancam tidak ada. Disaat emosi-emosi ini tumbuh berlebihan 

dibandingkan dengan bahaya yang sesungguhnya, emosi ini menjadi 

tidak adaptif. 

 Pendapat lain dikemukakan oleh Yustinus Semiun yang membagi 

beberapa dampak dari kecemasan,
 
antara lain:

23
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1. Simtom suasana hati 

 Individu yang mengalami kecemasan memiliki perasaan akan 

 adanya hukuman dan bencana yang mengancam dari suatu sumber 

 tertentu  yang tidak diketahui. 

2. Simtom kognitif 

 Kecemasan dapat menyebabkan kekhawatiran dan keprihatinan pada 

 individu mengenai hal-hal tidak menyenangkan yang mungkin 

 terjadi. 

3. Simtom motor 

 Individu yang mengalami kecemasan akan merasa tidak tenang, 

 gugup, kegiatan motor menjadi tanpa arti dan tujuan, misalnya jari-

 jari kaki mengetuk-ngetuk dan sangat kaget terhadap suara yang 

 terjadi secara tiba-tiba. 

f.  Kecemasan Menghadapi Ujian 

 Kecemasan ujian dapat ditemukan pada beberapa siswa yang 

memiliki keinginan untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Seseorang 

yang memiliki kecemasan ujian tinggi akan merasa khawatir akibat 

tidak mampu mengerjakan ujian dengan baik. Orientasi diri terhadap 

perasaan khawatiri ni juga mempengaruhi konsentrasi selama 

perjalanan ujian. 

Kecemasan menghadapi ujian adalah masalah serius bagi siswa 

yang digambarkan sebagai hambatan yang paling berbahaya dalam 
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pendidikan. Kecemasan ujian dikaitkan dengan ketakutan negatif, tidak 

suka ujian, danmembuat kemampuan belajar kurang efektif. Siswa yang 

cemas saat ujian mengalami kesulitan dalam pengkodean ketika belajar 

dan mengalami gangguan kognitif selama menghadapi ujian.   

  Menurut Goleman dalam Djiwandono, timbulnya kecemasan yang 

 paling besar adalah pada saat siswa menghadapi tes atau ujian.
24

 Selama 

 bertahun-tahun, siswa memberikan reaksi cemas yang hebat terhadap 

 tes. Terlampau cemas dan takut menjelang ujian, justru akan 

 menghalangi kejernihan pikiran dan daya ingat untuk belajar dengan 

 efektif sehingga hal tersebut mengganggu kejernihan mental yang 

 sangat penting untuk dapat mengatasi ujian.
25

 

4. Layanan Konseling Individual 

a. Pengertian Konseling Individual 

 Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan dan 

konseling yang memungkinkan siswa (siswa) mendapat layanan 

langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing 

dalam rangka pembahasan dan pengentasan masalah pribadi yang 

dialami siswa.
26

 Konseling perorangan berlangsung dalam suasana 
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komunikasi secara langsung antara guru bimbingan konseling dan siswa 

yang membahas berbagai masalah yang dialami siswa tersebut
27

 

 Konseling individual adalah proses belajar melalui hubungan 

khusus secara pribadi dalam wawancara antara seorang guru bimbingan 

konseling/konselor dan seorang klien (siswa). Siswa mengalami 

kesulitan pribadi yang tidak dapat ia pecahkan sendiri, kemudian ia 

meminta bantuan guru bimbingan konseling. 
28

  

b. Tujuan dan Fungsi Konseling Individual 

 Tujuan umum konseling individu adalah membantu siswa 

menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari life style serta 

mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-

perasaan inferioritasnya. Kemudian membantu dalam mengoreksi 

presepsinya terhadap lingkungan, agar siswa bisa mengarahkan tingkah 

laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya.
29

Lebih lanjut 

Prayitno mengemukakan tujuan khusus konseling individu dalam 5 hal. 

Yakni, fungsi pemahaman, fungsi pengentasan, fungsi mengembangan 

atau pemeliharaan, fungsi pencegahan, dan fungsi advokasi. 

Menurut Gibson, Mitchell dan Basile ada sembilan tujuan dari 

konseling perorangan, yakni :
30
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1. Tujuan perkembangan yakni siswa dibantu dalam proses 

 pertumbuhan  dan perkembanganya serta mengantisipasi hal-hal 

 yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan 

 kehidupan sosial, pribadi,emosional, kognitif, fisik, dan 

 sebagainya).  

2. Tujuan pencegahan yakni guru bimbingan konseling membantu 

 siswa menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan.  

3. Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu mengatasi dan 

 menghilangkan  perkembangan yang tidak diinginkan.  

4. Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk 

 memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba 

 aktivitas baru dan sebagainya.  

5. Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa 

 yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakn sudah baik  

6. Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan 

 keterampilan kognitif  

7. Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan 

 kebiasaan untuk hidup sehat.  

8. Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan 

 sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan 

 konsep diri positif dan sebagainya.  
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c. Etika Layanan Konseling Individual 

   Munro dkk mengemukaakan tiga dasar etika konseling, yaitu 

 kerahasian, keterbukaan, dan tanggung jawab pribadi siswa. Konseling 

 yang  berhasil dan bersifat etis apabila didasarkan pada ketiga hal itu.
31

 

1) Asas Kerahasiaan 

Tidak pelak lagi, hubungan interpersonal yang amat intens sanggup 

 membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam sekalipun 

 terutama pada sisi siswa. Untuk asas kerahasiaan menjadi 

 jaminannya. Segenap rahasia pribadi siswa yang terbongkar 

 menjadi tanggung jawab penuh guru bimbingan konseling untuk 

 melindunginya. Keyakinan siswa akan adanya perlindungan yang 

 demikian itu menjadi jaminan untuk suksesnya pelayanan. 

  Menurut Munro dalam Soli Abimanyu dan Thayep Manrihu, dalam 

hal kerahasian ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan yaitu:
32

 

a) Siswa sebaiknya dapat mengetahui tentang bagaimana 

 kedudukan sehubungan dengan kerahasiaan itu. 

b) Guru bimbingan konseling hendaknya terlebih dahulu meminta 

 izin dari siswa  jika dalam upaya yang diberikan oleh guru 

 bimbingan konseling itu diperlukan  konsultasi atau alih tangan 

 kasus. 

c) Jika siswa menghendaki agar keterangan tertentu harus 

 dirahasiakan, maka guru bimbingan konseling haruslah 

 menghargai permintaan itu dengan sebaik-baiknya 

d) Sebaiknya kerahasiaan suatu keterangan tidakdapat dijamin 

 karena adanya tuntutan hukum atau pertimbangan-pertimbangan 

 lain yang mungkin dapat membahayakan diri siswa maupun kepada 

 orang lain, maka siswa harus diberitahukan dengan segera. 

e) Catatan keterangan-keterangan tertentu yang sifatnya sangat 

 pribadi sekali dan dirasakan sulit dijamin kerahasiaannya oleh 
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 guru bimbingan konseling, sebaiknya jangan dipersiapkan atau 

 hendaknya dimusnakhan apabila hubungan konseling telah selesai 

 atau dihentikan. 

f) Apabila guru bimbingan konseling diperbolehkan oleh siswa 

 untuk mencatat keterangan-keterangan penting waktu berada 

 dalam hubungan konseling, maka guru bimbingan konseling 

 sebaiknya memperhatikan catatan itu atau mungkin dapat juga 

 meminta siswa menuliskan sendiri keterangan yang dimaksud. 

 

2) Kesukarelaan dan Keterbukaan 

  Kesukarelaan penuh siswa untuk menjalani proses layanan 

 konseling individual bersama guru bimbingan konseling menjadi 

 buah dari terjaminnya  kerahasiaan pribadi siswa. Dengan demikian 

 kerahasiaan-kesukarelaan menjadi unsur dwi-tunggal yang 

 mengantarkan siswa karena proses layanan konseling individual. 

3) Keputusan diambil oleh Siswa Sendiri 

Inilah asas yang secara langsung menunjang kemandirian siswa. 

Berkat rangsangan dan dorongan guru bimbingan konseling agar 

siswa berfikir, menganalisis, menilai, dan menyimpulkan sendiri, 

mempersepsi, merasakan dan bersikap sendiri atas apa yang ada 

pada diri sendiri dan lingkungannya. Akhirnya siswa mampu 

mengambil keputusan sendiri berikut menanggung resiko yang 

mungkin ada sebagian akibat keputusan tersebut. 

d. Tahap-tahap layanan konseling individual 

  Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan 

 keterampilan-keterampilan khusus. Namun keterampilan-keterampilan 

 itu bukanlah yang utama jika hubungan konseling individu tidak 

 mencapai rapport. Dengan demikian proses konseling individu ini tidak 
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 dirasakan oleh peserta konseling (guru bimbingan konseling siswa) 

 sebagai hal yang menjemukan. Akibatnya keterlibatan mereka dalam 

 proses konseling sejak awal hingga akhir dirasakan sangat bermakna 

 dan berguna. Secara umum proses konseling individu dibagi atas tiga 

 tahapan:
33

 

1. Tahap awal konseling  

 Tahap ini terjadi sejak siswa menemui guru bimbingan konseling 

 hingga berjalan  proses konseling sampai guru bimbingan konseling 

 dan siswa menemukan definisi  masalah siswa atas dasar isu, 

 kepedulian, atau masalah siswa. Adapun proses konseling tahap awal 

 sebagai berikut :  

a. Membangun hubungan konseling yang melibatkan siswa  

Hubungan konseling bermakna ialah jika siswa terlibat berdiskusi 

dengan guru bimbingan konseling. Hubungan tersebut dinamakan 

a working realitionship, yakni hubungan yang berfungsi, 

bermakna,dan berguna. Keberhasilan proses konseling individu 

amat ditentukan oleh keberhasilan pada tahap awal ini. Kunci 

keberhasilan terletak pada : (pertama) keterbukaan guru 

bimbingan konseling. (kedua) keterbukaan siswa, artinya dia 

dengan jujur mengungkapkan isi hati, perasaan, harapan, dan 

sebagainya. Namun, keterbukaan ditentukan oleh faktor guru 

bimbingan konseling yakni dapat dipercayai siswa karena dia 
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tidak berpura-pura, akan tetapi jujur, asli, mengerti, dan 

menghargai. (ketiga) guru bimbingan konseling mampu 

melibatkan siswa terus menerus dalam proses konseling. Karena 

dengan demikian, maka proses konseling individu akan lancar 

dan segera dapat mencapai tujuan konseling individu.  

b. Memperjelas dan mendefinisikan masalah  

Jika hubungan konseling telah terjalin dengan baik dimana siswa 

telah melibatkan diri, berarti kerjasama antara guru bimbingan 

konseling dengan siswa akan dapat mengangkat isu, kepedulian, 

atau masalah yang ada pada siswa. Sering siswa tidak begitu 

mudah menjelaskan masalahnya, walaupun mungkin dia hanya 

mengetahui gejala-gejala yang dialaminya. Karena itu amatlah 

penting peran guru bimbingan konseling untuk membantu 

memperjelas masalah siswa. Demikian pula siswa tidak 

memahami potensi apa yang dimilikinya., maka tugas guru 

bimbingan konseling lah untuk membantu mengembangkan 

potensi, memperjelas masalah, dan membantu mendefinisikan 

masalahnya bersama-sama.  

c. Membuat penafsiran dan penjajakan  

Guru bimbingan konseling berusaha menjajaki atau menaksir 

kemunkinan mengembangkan isu atau masalah, dan merancang 

bantuan yang mungkin dilakukan, yaitu dengan membangkitkan 
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semua potensi siswa, dan dia prosemenentukan berbagai alternatif 

yang sesuai bagi antisipasi masalah.  

d. Menegosiasikan kontrak  

Kontrak artinya perjanjian antara guru bimbingan konseling 

dengan siswa. Hal itu berisi : (1) kontrak waktu, artinya berapa 

lama diinginkan waktu pertemuan oleh siswa dan apakah guru 

bimbingan konseling tidak keberatan. (2) Kontrak tugas, artinya 

guru bimbingan konseling apa tugasnya, dan siswa apa pula. (3) 

kontrak kerjasama dalam proses konseling. Kontrak 

menggariskan kegiatan konseling, termasuk kegiatan siswa dan 

guru bimbingan konseling. Artinya mengandung makna bahwa 

konseling adalah urusan yang saling ditunjak, dan bukan 

pekerjaan guru bimbingan konseling sebagai ahli. Disamping itu 

juga mengandung makna tanggung jawab siswa, dan ajakan untuk 

kerja sama dalam proses konseling.  

2. Tahap Pertengahan ( Tahap Kerja )  

Berangkat dari definisi masalah siswa yang disepakati pada tahap 

awal, kegiatan selanjutnya adalah memfokuskan pada : (1) 

penjelajahan masalah siswa; (2) bantuan apa yang akan diberikan 

berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang 

masalah siswa.  

Menilai kembali masalah siswa akan membantu siswa memperolah 

prespektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari 
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sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. 

Dengan adanya prespektif baru, berarti ada dinamika pada diri siswa 

menuju perubahan. Tanpa prespektif maka siswa sulit untuk 

berubah. Adapun tujuan-tujuan dari tahap pertengahan ini yaitu :  

a. Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian  

 siswa lebih jauh.  

Dengan penjelajahan ini, guru bimbingan konseling berusaha agar 

siswaya mempunyai prespektif dan alternatif baru terhadap 

masalahnya. Guru bimbingan konseling mengadakan reassesment 

(penilaian kembali) dengan melibatkan siswa, artinya masalah tu 

dinilai bersama-sama. Jika siswa bersemangat, berarti dia sudah 

begitu terlibat dan terbuka. Dia akan melihat masalahnya dari 

prepektif atau pandangan yang lain yang lebih objektif dan 

mungkin pula berbagai alternatif.  

b. Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara  

Hal ini bisa terjadi jika : pertama, siswa merasa senang terlibat 

dalam pembicaraan atau wawancara konseling, serta 

menampakkan kebutuhan untuk mengembangkan potensi diri dan 

memecahkan masalahnya. Kedua, guru bimbingan konseling 

berupaya kreatif dengan keterampilan yang bervariasi, serta 

memelihara keramahan, empati, kejujuran, keikhlasan dalam 

memberi bantuan. Kreativitas guru bimbingan konseling dituntut 

pula untuk membantu siswa menemukan berbagai alternatif 
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sebagai upaya untuk menyusun rencana bagi penyelesaian 

masalah dan pengembangan diri.  

c. Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak  

Kontrak dinegosiasikan agar betul-betul memperlancar proses 

konseling. Karena itu guru bimbingan konseling dan siswa agar 

selalu menjaga perjanjian dan selalu mengingat dalam pikiranya. 

Pada tahap pertengahan konseling ada lagi beberapa strategi yang 

perlu digunakan guru bimbingan konseling yaitu : pertama, 

mengkomunikasikan nilai-nilai inti, yakni agar siswa selalu jujur 

dan terbuka, dan menggali lebih dalam masalahnya. Karena 

kondisi sudah amat kondusif, maka siswa sudah merasa aman, 

dekat, terundang dan tertantang untuk memecahkan masalahnya. 

Kedua, menantang siswa sehingga dia mempunyai strategi baru 

dan rencana baru, melalui pilihan dari beberapa alternatif, untuk 

meningkatkan dirinya.  

3. Tahap Akhir Konseling ( Tahap Tindakan )  

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu :  

a.  Menurunya kecemasan siswa. Hal ini diketahui setelah guru 

 bimbingan konseling menanyakan keadaan kecemasanya.  

b.  Adanya perubahan perilaku siswa kearah yang lebih positif, 

 sehat, dan dinamis.  

c.  Adanya tujuan hidup yang jelas di masa akan datang dengan 

 program yang jelas.  
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d. Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi 

 diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, 

 seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan 

 sebagainya. Jadi siswa sudah berfikir realistik dan percaya diri. 

5. Teknik Relaksasi 

a. Pengertian Teknik Relaksasi 

 Relaksasi merujuk pada berbagai prosedur dan teknik yang 

digunakan untuk mengurangi tekanan dan kecemasan dengan melatih 

siswa agar mampu secara sukarela merilekskan otot-otot tubuh dalam 

beberapa saat yang Ia inginkan.
34

Teknik relaksasi merupakan suatu 

teknik yang dapat digunakan semua orang untuk menciptakan 

mekanisme batin dalam diri seseorang dengan membentuk pribadi yang 

baik, menghilangkan berbagai bentuk pikiran yang kacau akibat 

ketidakberdayaan seseorang dalam mengendalikan stress dan emosi 

yang dimilikinya, mempermudah seseorang mengontrol diri, 

menyelamatkan jiwa dan membersihkan kesehatan dan kecantikan 

tubuh.
35

  

 Menurut Beech, dkk dalam Mochamad Nursalim berpendapat 

bahwa relaksasi adalah salah satu teknik dalam terapi perilaku. Dimana 

terapi tingkah laku adalah penerapan aneka ragam teknik dan prosedur 

yang berakar pada berbagai teori tentang belajar. Terapi ini 
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menyertakan penerapan yang sistematis prinsip-prinsip belajar pada 

pengubahan tingkah laku ke arah cara-cara yang lebih adaptif. Relaksasi 

yang merupakan salah satu teknik dalam terapi perilaku yang dapat 

digunakan individu untuk menciptakan mekanisme batin dalam diri 

individu dengan membentuk kepribadian yang baik, menghilangkan 

berbagai bentuk pikiran yang kacau akibat ketidakberdayaan individu 

dalam mengendalikan ego yang dimilikinya, mempermudah individu 

mengontrol diri, menyelamatkan jiwa, dan memberikan kesehatan bagi 

tubuh individu.
36

  

Teknik relaksasi adalah salah satu bentuk terapi berupa pemberian 

instruksi kepada seseorang untuk menutup mata dan berkonsentrasi 

pada pernafasan sehingga akan tercipta keadaan yang nyaman dan 

tenang, serta memberikan instruksi berupa gerakan- gerakan mulai dari 

kepala sampai kaki yang tersusun secara sistematis untuk melatih otot 

menjadi rileks. Otot yang dilatih antara lain otot lengan, tangan, bahu 

leher, wajah, perut, dan kaki. Mengendurnya otot-otot tubuh yang 

tegang menjadi rileks (santai) akan tercipta suasana perasaan yang 

tenang dan nyaman.
37

 

 Relaksasi atau penenangan sederhana bertujuan untuk membantu 

siswa yang mengalami ketegangan psikis sehingga ketegangan fisik 

menjadi lebih tenang dan lebih segar. Munro dkk dalam Yeni Karneli 

mengemukakan bahwa cara ini juga dapat dilakukan terhadap seseorang 
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yang mengalami sesuatu keadaan yang mengecewakan atau keletihan 

jasmani.
38

 

b. Manfaat teknik relaksasi 

 Menurut Goldfried dan Davidson dalam Anwar relaksasi adalah 

teknik dalam terapi perilaku yang digunakan untuk mengurangi 

ketegangan dan kecemasan. Seseorang yang menghadapi serangkaian 

ujian biasanya mengalami kecemasan. Jika seseorang mengalami 

kecemasan dengan kategori tinggi, maka akan menimbulkan 

ketegangan di beberapa bagian  tubuh. Relaksasi berperan penting 

dalam mengatasi kasus kecemasan semacam ini karena dengan 

relaksasi, kondisi seseorang yang semula tegang dan cemas dapat 

dikurangi secara perlahan.
39

 

 Menurut Burn dalam Subandi menyatakan beberapa keuntungan 

atau manfaat dari relaksasi, antara lain sebagai berikut:
40

 

1) Relaksasi akan membuat individu lebih mampu menghindari 

 reaksi  yang berlebih-lebihan karena adanya stress  

2) Masalah-masalah yang berhubungan dengan stress seperti 

 hipertensi,sakit kepala, insomnia dapat dikurangi atau diobati 

 dengan relaksasi  

3) Mengurangi tingkat kecemasan  
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4) Mengurangi gangguan yang berhubungan dengan stress, dan 

 mengontrol anticipatory anxiety sebelum situasi yang 

 menimbulkan kecemasan, seperti pada pertemuan penting, 

 wawancara dan sebagainya.  

5) Penelitian menunjukkan bahwa perilaku tertentu dapat lebih 

 sering  terjadi selama periode stress misalnya naiknya jumlah 

 rokok yang dihisap, konsumsi alkohol, pemakaian obat-obatan, 

 dan makan yang berlebihan. Hal ini dapat dikurangi dengan 

 melakukan relaksasi. 

6) Meningkatkan penampilan kerja, sosial, dan keterampilan fisik.  

7) Kelelahan, aktivitas mental dan atau latihan fisik yang tertunda 

 dapat di atasi lebih cepat dengan menggunakan keterampilan 

 relaksasi.  

8) Kesadaran diri tentang kesadaran fisiologis seseorang dapat 

 meningkat sebagai hasil latihan relaksasi  

9) Relaksasi merupakan bantuan untuk menyembuhkan penyakit 

 tertentu dan nyeri akibat operasi.  

10) Konsekuensi fisiologis yang penting dari relaksasi adalah 

 meningkatnya harga diri dan keyakinan diri sebagai hasil kontrol 

 yang meningkat dari reaksi stress.  

11) Meningkatnya hubungan intertpersonal 
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c. Jenis-jenis Relaksasi 

 Menurut Anwar terdapat beberapa jenis-jenis relakasasi yaitu:
41

 

1) Relaksasi otot 

Relaksasi otot bertujuan untuk mengurangi ketegangan dengan cara 

melemaskan badan. Dalam latihan relaksasi otot individu diminta 

menegangkan otot dengan ketegangan tertentu dan kemudian 

diminta untuk mengendurkannya. Sebelum dikendurkan penting 

dirasakan ketegangan tersebut sehingga individu dapat membedakan 

antara otot tegang dan otot lemas. 

Relaksasi otot dibagi menjadi tiga antara lain: 

a) Relaksasi Via Tension-Relaxation 

Dalam metode ini, individu diminta untuk menegangkan dan 

melemaskan masing-masing otot, kemudian diminta merasakan 

dan menikmati perbedaan antara otot tegang dan otot lemas. Di 

sini individu diberitahu bahwa fase menegangkan akan membantu 

dia lebih menyadari sensasi yang berhubungan dengan kecemasan 

dan sensasi-sensasi tersebut bertindak sebagai isyarat atau tanda 

untuk melemaskan ketegangan. Individu dilatih untuk 

melemaskan otot-otot yang tegang dengan cepat seolah-olah 

mengeluarkan ketegangan dari badan sehingga individu akan 

merasa rileks. 
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b) Relaxation-Via Letting Go 

Metode ini bertujuan untuk memperdalam relaksasi. Setelah 

individu berlatih relaksasi pada semua kelompok otot tubuhnya, 

langkah selanjutnya adalah latihan relaksasi via letting go. Pada 

fase ini, individu dilatih untuk lebih menyadari dan merasakan 

relaksasi. Individu dilatih untuk menyadari ketegangannya dan 

berusaha sedapat mungkin untuk mengurangi serta 

menghilangkan ketegangan tersebut. Dengan demikian, individu 

akan lebih peka terhadap ketegangan dan lebih ahli dalam 

mengurangi ketegangan. 

c) Differential Relaxation 

Differential Relaxation merupakan salah satu penerapan 

keterampilan progresif. Pada waktu individu melakukan sesuatu, 

bermacam-macam kelompok otot menjadi tegang. Otot yang 

diperlukan untuk melakukan aktivitas tertentu sering lebih tegang 

daripada yang seharusnya (ketegangan yang berlebih) dan otot 

lain yang tidak diperlukan untuk melakukan aktivitas juga 

menjadi tegang selama aktivitas berlangsung. Oleh karena itu, 

untuk melatih merilekskan otot yang tegangannya berlebihan dan 

otot yang tidak perlu tegang, pada waktu individu melakukan 

aktivitas tersebut dapat digunakan relaksasi differential. 

2) Relaksasi kesadaran indera  
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Teknik ini individu dapat diberi satu persatu diberi pertanyaan yang 

tidak dijawab secara lisan tetapi untuk dirasakan sesuai dengan apa 

yang dapat atau yang tidak dapat dalam individu pada waktu 

intruksi. 

3) Relaksasi melalui hipnosa, yoga, dan meditasi 

a) Hipnosa ialah kondisi yang menyerupai tidur lelap tetapi lebih 

 aktif, saat seseorang memiliki sedikit keinginan tahu dari dirinya 

 dan bertindak menurut sugesti dari orang yang menyebabkan 

 terjadinya kondisi tersebut. 

b) Yoga yaitu sebuah sistematika baru yang mampu menjelaskan 

 manusia secara utuh, bagaiman menjalani hidup secara berimbang 

 serta bagaimana cara bertahan hidup jika tidak ada keseimbangan. 

c) Meditasi adalah suatu teknik latihan dalam meningkatkan 

 kesadaran pada satu objek stimulasi yang tidak berubah pada 

 waktu tertentu. 

d. Pelaksanaan teknik relaksasi 

 1. Relaksasi otot 

Relaksasi otot dilaksanakan dengan instruksi sebagai berikut:
42

 

Tutup mata anda dan dengarkan apa yang akan saya  katakana pada 

anda. Saya akan membuat anda menyadari sensasi-sensasi tertentu 

pada badan anda, dan kemudian menunjukkan pada anda 

bagaimana cara untuk mengurangi sensasi-sensasi itu. Pertama 

arahkan perhatian anda pada  tangan kiri anda, terutama lengan 

kiri anda. Genggamlah tangan  kiri dan buatlah suatu kepalan. 
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Buatlah kepalan tadi keras-keras dan rasakan ketegangan di tangan 

dan lengan bawah kiri anda. Rasakan sensasi ketegangan tersebut. 

Dan sekarang lepaskan kepalan anda. Perhatikan antara 

ketegangan dan relaksasi (10  detik). Sekali lagi sekarang kepalkan 

tangan kiri anda keras- keras. Perhatikan ketegangan tersebut dan 

sekarang lepaskan. Biarkan jari-jari tangan anda membuka. Rileks, 

dan perhatikan  perbedaan antara ketegangan otot dan relaksasi 

otot (10 detik).  

Sekarang lakukan hal yang sama pada tangan kanan anda. 

Genggamlah tangan kanan anda dan buatlah satu kepalan. Rasakan 

ketegangan itu (5 detik) dan sekarang rileks. Lemaskan kepalan 

tangan anda. Perhatikan sekali lagi perbedaan antara ketegangan 

dan rileksasi, dan nikmati sekali lagi perbedaan antara ketegangan 

dan relaksasi (10 detik). Sekali lagi genggamlah tangan anda. 

Genggam kuat-kuat, rasakan ketegangan itu. Dan sekarang 

lemaskan kepalan anda. Biarkan jari-jari membuka dengan enak 

dan nyaman. Cobalah untuk melemaskan lebih lanjut. Perhatikan 

sekali lagi perbedaan antara ketegangan dan relaksasi. Perhatikan 

rasa santai yang mulai  berkembang di lengan, tangan kiri, dan 

tangan kanan. Kedua lengan, tangan kiri dan tangan kanan 

sekarang lebih rileks. 

Sekarang tekuklah kedua lengan ke belakang pada pergelangan 

tangan, sehingga anda menegangkan otot-otot tangan bagian 

belakang dan lengan bawah. Jari-jari menunjuk ke langit-langit. 

Rasakan ketegangan itu dan sekarang kendurkan, biarkan tangan 

anda kembali ke posisi istirahat dan perhatikan perbedaan antara 

ketegangan dan relaksasi (10 detik). Lakukan sekali lagi. Jari-jari 

menunjuk ke langit-langit rasakan ketegangan di bagian belakang 

tangan dan di lengan bagian bawah. Sekarang rileks. Lepaskan dan 

lemaskan. Lebih lanjut (10 detik). 
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Sekarang genggam tangan menjadi kepalan dan bawalah keduanya 

ke atas pundak, sehingga anda menegangkan otot-otot bisep, otot-

otot besar di bagian atas lengan anda. Rasakan ketegangan otot-otot 

bisep. Dan sekarang rileks. Biarkan lengan anda jatuh di sisi anda 

lagi dan perhatikan perbedaan antara ketegangan pada otot-otot 

bisep dan relaksasi yang anda rasakan saat ini (10 detik). Marilah 

kita lakukan sekali lagi sekarang. Cobalah sentuh bahu anda dengan 

masing-masing kepalan. Perhatikan ketegangan tersebut. 

Pertahankan hal tersebut. Sekarang rileks. Sekali lagi biarkan 

lengan jatuh dan perhatikan rasa relaksasi. Pertahankan hal 

tersebut. Lemaskan semua otot lebih lanjut dan lebih lanjut (10 

detik). Sekarang perhatian kita tujukan pada daerah bahu. Derakkan 

bahu anda. Dan perhahtikan ketegangan di bahu dan leher anda. 

Dan sekarang rileks. Biarkan kedua bahu kembali keposisi istirahat. 

Lemaskan semua ketegangan, lebih lanjut, lebih lanjut. Sekali lagi 

rasakan kontras antara ketegangan dan relaksasi yang sekarang 

menyebar di daerah bahu (10 detik). Lakukan sekali lagi. Bawa 

kedua bahu ke atas seakan-akan menyentuh telinga. Rasakan 

ketegangan di bahu, di punggung atas dan leher. Perhatikan 

ketegangan otot-otot tersebut. Sekarang rileks. Biarkan bahu anda 

kembali ke posisi istirahat. Dan perhatikan sekali lagi kontras 

antara ketegangan dan relaksasi (10 detik). 

Anda dapat belajar melemaskan lebih komplit berbagai otot wajah. 

Jadi sekarang yang anda lakukan adalah mengerutkan dahi dan alis. 

Kerutkan keduanya sampai anda merasa dahi anda sangat berkerut, 

otot-ototnya tegang dan kulitnya keriput. Dan sekarang rilekas. 

Licinkan dahi anda, biarkan otot-otot tadi menjadi lemas (10 detik). 

Lakukan sekali lagi. Kerutkan dahi anda, perhatikan ketegangan 

pada otot-otot di sekitar mata dan dahi. Sekarang licinkanlah dahi 

anda. Lemaskan otot-otot tadi, dan sekali lagi perhatikan kontras 

antara ketegangan dan relaksasi (10 detik). 
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Sekarang tutup mata anda keras-keras. Tutuplah mata anda dengan 

keras sehingga anda merasakan ketegangan di sekitar mata dan 

otot-otot yang mengendalikan gerakan mata (5 detik). Dan sekarang 

lepaskan. Biarkan otot-otot anda rileks. Rasakan perbedaan antara 

ketegangan dan releksasi (10 detik). Sekali lagi sekarang. Tutuplah 

mata anda keras-keras. Pelajari ketegangan itu. Perthankan itu (5 

detik). Sekarang rileks. Biarkan mata anda terpejam dengan nyaman 

(10 detik). 

Sekarang katupkan rahang anda. Gigit gigi anda. Perhatikan 

ketegangan di sekitar rahang (5 detik). Lemaskan rahang anda 

sekarang. Biarkan bibir anda terbuka sedikit, ya betul begitu, 

terbuka sedikit. Dan perhatikan perbedaan antara ketegangan dan 

relaksasi di sekitar rahang (10 detik). Sekali lagi katupkan rahang 

anda. Perhatikan ketegangan itu. Dan sekarang lemaskan. Lebih 

lanjut, lebih lanjut. Lanjutkan rileks (10 detik). 

Sekarang moncongkan kedua bibir bersama-sama, tekan kedua 

bibir. Betul demikian. Tekan kedua bibir bersama-sama dengan 

kencang dan rasakan ketegangan di sekitar bibir. Sekarang rileks, 

lemaskan otot-otot di sekitar mulut, biarkan pipi anda istirahat 

dengan nyaman. Sekali lagi sekarang, tekan kedua bibir bersama-

sama dan perhatikan ketegangan di sekitar mulut. Tahan ( 5 detik). 

Dan sekarang rileks. Lemaskan otot-otot tersebut, lagi, lagi, lebih 

lanjut. Perhatikan berapa banyak bagian otot yang telah lemas. 

Mungkin diabgain badan yang telah kita tegangkan dan lemaskan 

berturut-turut. Tangan anda. Lengan bawah, bahu atas, bahu 

bawah, dan berbagai otot wajah. 

Dan sekarang perhatian kita tujukan pada bagian leher. Tekanlah 

kepala anda pada permukaan di mana anda dapat beristirahat, 

tekanlah ke belakang sehingga anda dapat merasakan ketegangan di 

bagian belakang leher dan punggung atas. Tekanlah dan perhatikan. 

Sekarang lepaskan. Biarkan  kepala anda beristirahat secara 
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nyaman. Nikmati kontras antara ketegangan dan relaksasi yang 

anda rasakan sekarang, lepaskan, lebih lanjut, lebih lanjut, lagi 

sedaoat mungkin. Lakukan sekali lagi kepala menekan ke belakang. 

Perhatikan ketegangan. Tahan (5 detik). Dan sekarang rileks. 

Lemaskan lebih lanjut, lebih lanjut. 

Sekarang saya ingin anda membawa kepala anda ke muka. Dan 

coba benamkan ke daguanda. Rasakan ketegangan terutama dileher 

muka. Dan sekarang lepaskan. Lebih lanjut, lebih lanjut (10 detik). 

Lakukan sekali lagi sekarang, dagu dibenamkan di dada, tahan (5 

detik). Dan sekarang rileks. Lebih lanjut, lebih lanjut (10 detik). 

Sekarang perhatian kita tujukan pada otot-otot punggung anda, 

lengkungkan punggung anda. Busungkan dada dan perut, sehingga 

anda merasakan ketegangan di punggung anda terutama di 

punggung atas. Perhatikan ketegangan dan sekarang rileks. Biarkan 

badan anda beristirahat lagi di kursi. Perhatikan perbedaan antara 

ketegangan dan relaksasi. Biarkan otot-otot tersebut menjadi lemas. 

Sekali lagi sekarang lengkungkan punggung anda. Perhatikan 

ketegangan tadi. Tahan (5 detik). Dan sekarang lemaskan punggung 

anda. Biarkanlah pergi semua ketegangan di otot-otot tadi (10 

detik). 

Sekarang ambil napas panjang. Isi paru-paru anda. Tahan, tahan, 

dan perhatikan ketegangan di bagian dada dan turun ke perut. 

Perhatikan ketegangan tadi dan sekarang rileks. Lepaskan. 

Keluarkan napas dan lanjutkan bernapas seperti biasa. Perhatikan 

sekali lagi perbedaan antara ketegangan dan relaksasi (10 detik). 

Mari kita lakukan sekali lagi, tarik napas panjang dan tahan. 

Perhatikan ketegangan. Perhatikan otot-otot menegang. Sekarang 

lanjutkan bernapas seperti biasa. Bernapas dengan nyaman. 

Biarkan otot-otot dada dan beberapa otot di perut rileks. Leih rileks 

dan lebih rileks tiap kali anda mengeluarkan napas (10 detik). 
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Sekarang kencangkan otot-otot perut anda, tarik perut ke dalam. 

Tegangka otot-otot perut tersebut. Tahan, buatlah perut menjadi 

keras, sangat keras, dan sekarang rileks. Biarkan otot-otot tadi 

menjadi lemas. Lemaskan dan rileks (10 detik). Lakukan sekali lagi. 

Keraskan otot-otot perut. Perhatikan ketegangan (5 detik), dan 

sekarang rileks. Lepaskan lebih lanjut, lebih lanjut, lagi dan lagi. 

Hilangkan ketegangan dan perhatikan kontras antara ketegangan 

dan relaksasi (10 detik). 

Saya ingin anda sekarang meluruskan kedua belah telapak kaki. 

Luruskan sehingga anda dapat merasakan ketegangan dip aha. 

Luruska lebih lanjut (5 detik). Dan sekarang rileks. Biarkan kaki 

anda rileks dan perhatikan beda antara ketegangan di otot paha dan 

relaksasi seperti yag anda rasakan sekarang (10 detik). Lakukan 

sekali lagi. Kunci lutut anda, luruskan kedua kaki anda sehingga 

anda dapat merasakan otot-otot tadi, rasakan ketegangan di otot-

otot betis anda. Anda merasakan tarikan ketegangan, kontraksi otot-

otot betis anda. Anda merasakan tarikan ketegangan, kontraksi di 

otot-otot betis dan tulang kering. Perhatikan ketegangan tadi dan 

sekarang rileks. Biarkan kaki anda rileks. Dan perhatikan antara 

ketegangan dan relaksasi (10 detik). Sekali lagi sekarang. Tekuklah 

kaki anda di bagian pergelangan kaki. Jari-jari menghadap ke 

kepala. Perhatikan ketegangannya. Tahan. Dan sekarang lepaskan. 

Lemaskan otot-otot lebih lanjut, lebih lanjut, lagi dan lagi lebih 

rileks (10 detik). 

Bila anda menegangkan otot-otot anda, anda juga telah 

melemaskannya. Anda telah memperhatikan perbedaan antara 

ketegangan dan relaksasi otot. Anda dapat mengenal apakah ada 

ketegangan di otot-otot anda, dan apabila anda dapat 

berkonsentrasi pada bagian tersebut, perhatikan otot-otot tadi untuk 

lemas, untuk rileks. Apabila anda berpikir untuk melemaskan otot-

otot tadi sebenarnya anda dapat melakukannya walaupun sedikit. 
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Sekarang saya akan mengulangi berbagai kelompok otot yang telah 

dilemaskan. Perhatikan apakah masih ada ketegangan pada otot-

otot. Apabila ada, cobalah berkonsentrasi pada otot tersebut dan 

perintahkan untuk rileks dan lemas (5 detik). Lemaskan otot-otot di 

bagian bawah anda. Lemaskan di bagian badan anda dan sebelah 

bawah (5 detik). Punggung atas, dada, dan bahu (5 detik). Pantat 

dan pinggul (5 detik). Lemaskan legan atas, bawah, dan tangan 

sampai ujung  jari-jari anda (5 detik). Biarkan semua otot 

ditenggorokan dan leher lemas (5 detik). Lemaskan rahang dan otot-

otot wajah anda (5 detik). Biarkan semua otot di badan anda 

menjadi lemas. Sekarang saya akan menghitung dari lima sampai 

satu. Bila saya mencapai angka satu, bukalah mata anda dan 

bangun. Lima…, empat…, tiga… dua… satu… 

2. Relaksasi kesadaran indra 

Berikut instruksi relaksasi kesadaran indra:
43

 

Dengarkan baik-baik apa yang saya katakan pada anda. Saya akan 

mencoba suatu eksperimen dengan anda. Saya terangkan lebih 

dahulu rangkaian eksperimen ini. 

Setiap eksperimen merupakan pertanyaan yang masing-masing 

dapat dijawab dengan “ya atau tidak”. Tetapi anda tidak perlu 

menjawab ya atau tidak dengan jawaban yang keras atau jawaban 

untuk diri sendiri, karena jawaban masing-masing akan tampak 

pada reaksi anda yang bersifat pribadi sekali atas  pertanyaan 

yang diajukan. 

Maka dengarkanlah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, dan 

janganlah terpengaruh oleh perasaan-perasaan yang aneh atau 

tidak enak, atau perasaan apa pun yang anda rasakan. Tangkaplah 

setiap pertanyaan sebagaimana biasanya anda memberi reaksi atas 

pertanyaan biasa. 
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 Tidak ada yang dinilai betul atau salah bagi siapa pun. Jadi reaksi 

anda atas pertanyaan itu adalah jawaban yang benar-benar untuk 

diri anda sendiri. Nah, mari kita mulai. 

 Mungkin anda membiarkan mata anda tertutup. Bila mata anda 

sekarang belum tertutup silahkan menutupnya sekarang  secara 

perlahan. 

 Dapatkah anda merasakan bagian belakang kepala anda yang 

menempel di kursi? 

 Mungkinkah anda membayangkan jarak antara kedua mata 

anda? 

 Dapatkah anda membayangkan jarak antara kedua telinga anda? 

 Mungkinkah anda sadar betapa dekat napas anda sampai 

kebagian belakang telinga setiap kali anda bernapas? 

 Dapatkah anda membayangkan anda memandang suatu  tempat 

yang jauh, jauh sekali? 

 Dapatkah anda membayangkan sepotong beludru yang tersentuh 

jari tangan anda? 

 Dapatkah anda merasakan angin yang meskipun lembut sekali 

meniup pipi anda? 

Sekarang saya akan menghitung mundur dengan lambat sekali dari 

sepuluh sampai dengan satu. Saat saya mengucapkan masing-masing 

bilangan cobalah untuk membayangkan dalam mata batin anda. Dan 

biarkanlah diri anda turut terbawa lebih mendalam ke dalam keadaan 

tenang, bersamaan dengan langkah kita menuruni tangga bilangan 

itu. Janganlah anda terlalu menyadari perasaan anda dan apa yang 

sedang terjadi pada anda. Biarkanlah ketenangan yang meliputi diri 

anda berkembang dengan sendirinya sewaktu kita bergerak menuruni 

tangga. 

Sepuluh…., Sembilan…, delapan…, biarkan terus berkembang, anda 

terus-menerus tenang dan nyaman, tujuh…, enam…, bertambah 

tenang.., lima…, empat…, lebih tenang…, tiga…, dua…, satu… 
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Sekarang menit berikut ini tanpa harus mengingat dan menghitung 

waktu karena hal itu saya yang akan mengaturnya. Saya hendak 

mengatur pernapasan anda secara halus. Tariklah napas sedikit lebih 

mendalam dari biasanya dan waktu mengeluarkan napas sebutkan 

dalam hati kata-kata kalem…. Kendali. Jadi bersamaan 

denganmengeluarkan napas sebutkan dalam hati kata-kata kalem… 

kendali. Teruskan bernapas demikian sampai saya mengatakan boleh 

berhenti. Siap?.... Mulai. Tariklah napas agak lebih mendalam…. Dan 

sekarang keluarkan napas sambil mengucapkan kata-kata kalem…. 

kendali. 

Sekarang saya ingin mengajak anda untuk melanjutkan merasakan 

bagaimana rasa tenang itu. Rasa tenang fisik terasa bagaikan 

kesemutan di salah satu bagian tubuh, terasa mati. Mungkin juga 

terasakan sebagian kebahagian, dan terasa dalam tubuh anda 

perasaan ringan. Bagaimanapun anda merasakan ketenangan itu, 

teruskanlah melatih rasa tenang itu supaya lebih mendalam. Secara 

subjektif ketenangan itu terasakan sebagai kepercayaan diri yang 

penuh kedamaian. Sebagai kedamaian batin buat kita atau sebagai 

ketenangan hati. Maka perasaan-perasaan yang bagaimanapun yang 

anda rasakan teruskanlah supaya bertambah maju dan bertambah 

mendalam. Jadi biarkanlah unsure-unsur kimiawi dalam tubuh 

merangsang bekerja semaksimal dan sebaik mungkin. Usahakan 

terus-menerus supaya merasa tenang seperti yang anda rasakan 

sekarang. 

Selesaikan sekarang rangkaian eksperimen untuk memperoleh 

ketenangan, buka mata anda secara perlahan. Anda kini merasa 

seperti dibangunkan, merasa segar dan tentu saja, menjadi rileks….. 
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4. Penerapan Teknik Relaksasi dalam Konseling Individual untuk 

 Mengurangi Kecemasan Menghadapi Ujian 

  Relaksasi atau penenangan sederhana bertujuan untuk membantu 

siswa yang mengalami ketegangan psikis sehingga ketegangan fisik 

menjadi lebih tenang dan lebih segar. Dengan penggunaan teknik relaksasi 

maka dapat mengurangi kecemasan yang dihadapi oleh siswa. Teknik 

relaksasi digunakan dalam layanan konseling individual dengan tahap-

tahap sebagai berikut: 

a. Tahap awal konseling  

1) Membangun hubungan konseling yang melibatkan siswa  

2) Memperjelas dan mendefinisikan masalah  

3) Membuat penafsiran dan penjajakan  

4) Menegosiasikan kontrak  

b. Tahap Pertengahan ( Tahap Kerja )  

1) Menjelajahi dan mengeksplorasi masalah, isu, dan kepedulian 

 siswa lebih jauh.  

2) Menjaga agar hubungan konseling selalu terpelihara  

3) Proses konseling agar berjalan sesuai kontrak  

c. Tahap Akhir Konseling ( Tahap Tindakan )  

1) Menurunya kecemasan siswa. Hal ini diketahui setelah guru 

 bimbingan konseling menanyakan keadaan kecemasanya.  

2) Adanya perubahan perilaku siswa kearah yang lebih positif, sehat, 

 dan dinamis.  
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3) Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program 

 yang jelas.  

Cormier dan Cormier dalam Nursalim mengemukakan bahwa strategi 

relaksasi terdiri atas 7 (tujuh) tahapan. Berikut diuraikan ketujuh tahap 

relaksasi menurut Cormier dan Cormier:
44

 

 1. Rasional 

Pada tahap ini guru bimbingan konseling memberikan rasional atau 

menjelaskan maksud penggunaan teknik, dilanjutkan dengan 

memberikan overview tahapan-tahapan implementasi strategi serta 

mengkonfirmasi kesediaan konseli menggunakan strategi. 

2. Petunjuk tentang Berpakaian  

Guru bimbingan konseling memberikan petunjuk kepada siswa 

tentang pakaian yang nyaman untuk sesi latihan. Pada waktu latihan 

relaksasi sebaiknya digunakan pakaian yang longgar, dan hal-hal 

yang mengganggu jalannya relaksasi (kacamata, gelang, sepatu, ikat 

pinggang) dilepas terlebih dahulu. 

3. Menciptakan Suasana yang Nyaman  

  Supaya latihan relaksasi berlangsung secara lancar, guru bimbingan 

konseling perlu menyediakan lingkungan yang tenang, kursi yang 

nyaman atau lantai yang memadai. Sebelum latihan relaksasi 

dilakukan, perlu diperhatikan mengenai lingkungan fisik, sehingga 
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individu dapat berlatih dengan  tenang. Bernstein dan Borkovec 

dalam Nursalim lingkungan fisik  tersebut antara lain:
45

 

a.  Kondisi ruangan 

Ruangan yang digunakan untuk latihan relaksasi harus tenang, 

segar, dan nyaman. Untuk mengurangi cahaya dan suara dari luar, 

jendela dan pintu sebaiknya ditutup. Penerang ruangan sebaiknya 

remang-remang saja, dan hindari adanya sinar langsung yang 

mengenai mata individu, sehingga memudahkan mereka untuk 

berkonsentrasi. 

b.  Kursi 

Dalam latihan relaksasi perlu digunakan kursi yang dapat 

memudahkan individu untuk menggerakkan otot dengan 

konsentrasi penuh. Berdasarkan pengalaman menggunakan kursi 

malas, sofa, atau kursi yang ada sandarannya akan mempermudah 

individu dalam melakukan relaksasi. latihan relaksasi juga dapat 

dilakukan dengan berbaring di tempat tidur. 

4. Pemodelan oleh Guru bimbingan konseling 

  Guru bimbingan konseling memberi contoh latihan relaksasi, siswa 

memperhatikan. Menurut Bernstein dan Borkovec dalam Nursalim 

hal-hal yang perlu diperhatikan oleh individu dalam latihan relaksasi 

antara lain:
46
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a. Latihan relaksasi merupakan suatu keterampilan yang harus 

 dipelajari, yaitu belajar untuk relaks. Individu tidak dapat 

 mengharapkan untuk dapat melakukan dalam waktu yang cepat. 

 Oleh karena itu, melakukan praktik dengan disiplin dan teratur 

 merupakan hal yang penting. 

b. Selama fase permulaan latihan relaksasi dapat dilakukan paling 

 sedikit 30 (tiga puluh) menit setiap hari, selama fase tengah dan 

 lanjut dapat dilakukan dua atau tiga kali setiap minggu. Jumlah 

 sesi tergantung pada keadaan individu dan stress yang dialami 

 dalam kehidupannya. 

c. Ketika latihan relaksasi, maka harus diobservasi bahwa 

 bermacam- macam kelompok otot secara sistematis tegang dan 

 relaks. Ketegangan harus dikendorkan dengan segera, dan  tidak 

 boleh dihilangkan secara pelan-pelan. 

d. Dalam melakukan proses latihan relaksasi, yang penting siswa

 dapat membedakan perasaan tegang dan relaks pada otot-ototnya. 

 Selama otot-ototnya ditegangkan atau direlakskan, perasaan-

 perasaannya harus dimonitor. 

e. Setelah suatu kelompok otot relaks penuh, apabila individu 

 mengalami ketidaknyamanan sebaiknya kelompok otot tersebut 

 tidak digerakkan meskipun individu mungkin merasa bebas 

 bergerak posisinya. 
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f. Pada waktu belajar relaksasi, mungkin individu mengalami 

 perasaan yang tidak umum, misalnya gatal pada jari-jari, sensasi 

 yang mengembang di udara, perasaan berat pada bagian-bagian 

 badan, kontraksi yang tiba-tiba, dan sebagainya. Apabila sensasi-

 sensasi seperti itu dialami, maka tidak perlu takut, karena sensasi 

 tersebut merupakan petunjuk adanya relaksasi. Akan tetapi, 

 seandainya perasaan-perasaan tersebut masih mengganggu proses 

 relaksasi, maka perasaan-perasaan itu dapat diatasi dengan 

 membuka mata, bernapas sedikit lebih dalam dan pelan-pelan, 

 mengkontraksikan seluruh badan. Kemudian latihan relaksasi 

 dapat diulangi lagi. 

g. Pada waktu relaksasi individu tidak perlu takut kehilangan kontrol 

 karena ia tetap berada dalam kontrol yang dasar. Untuk 

 memperoleh kontrol terhadap diri sendiri dapat dilakukan dengan 

 cara membiarkan segala sesuatunya terjadi. 

h. Dianjurkan latihan relaksasi tidak dilakukan dalam waktu satu jam 

 sebelum tidur karena dalam latihan relaksasi kadang-kadang ada 

 kecenderungan untuk tidur. Hal ini harus dihindari, tujuan latihan 

 adalah relaks sementara tetap terjaga. 

i. Perlu dimengerti bahwa kemampuan untuk relaks dapat bervariasi 

 dari hari ke hari. Mungkin pada suatu hari dapat dicapai relaksasi 

 yang dalam, tetapi pada hari lain tidak. Hal tersebut sangat 

 tergantung pada keadaan fisiologis dan psikologis saat itu. 
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j. Relaksasi akan menjadi efektif apabila relaksasi dilakukan 

 sebagai metode kontrol diri. Beberapa bukti menyarankan  bahwa 

 peningkatan yang nyata akan terjadi jika individu merealisasikan 

 relaksasi keterampilan coping yang aktif untuk dipraktikkan dan 

 diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, 

 penerapan relaksasi diharapkan adanya partisipasi aktif individu 

 dalam memodifikasikan respon-respon terhadap peristiwa yang 

 menekan. Dengan demikian, diharapkan individu mempunyai 

 tanggung jawab terhadap pengelolaannya sendiri. 

5. Petunjuk untuk melakukan relaksasi 

  Guru bimbingan konseling membacakan instruksi relaksasi 

kepada siswa. Dilanjutkan dengan guru bimbingan konseling 

mengintruksikan meraih kenyamanan, menutup mata, dan 

mendengarkan instruksi. Guru bimbingan konseling mengintrusikan 

siswa untuk melakukan relaksasi sesuai dengan macam relaksasi 

yang dipilih.
47

 Relaksasi yang dipilih ialah relaksasi otot. 

6. Penilaian Pascarelaksasi 

  Guru bimbingan konseling bertanya kepada siswa tentang sesi 

 latihan relaksasi, serta mendiskusikan masalah-masalah yang 

 muncul  saat siswa berlatih relaksasi.
48

 

7. Pekerjaan rumah dan tindak lanjut 

                                                           
 

47
 Ibid, h.95 

 
48

 Ibid. 



48 
 

  Guru bimbingan konseling memberikan pekerjaan rumah dan 

 meminta siswa mengerjakan pekerjaan rumah.
49

  

B. Penelitian yang Relevan 

 Penelitian yang relevan digunakan sebagai perbandingan untuk 

menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah 

diteliti oleh orang lain. 

1. Riana Fitri (2008) Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri 

 Sultan  Syarif  Kasim Riau. Meneliti tentang Hubungan antara 

 Self- Efficacy  dengan Kecemasan Menghadapi Ujian Pada Siswa. 

 Hasil penelitian  menunjukan ada hubungan negatif yang sangat 

 signifikan antara self- efficacy dengan kecemasan menghadapi 

 ujian pada siswa.  

2. Hadiya Risyadi (2016) Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

 Yogyakarta. Meneliti tentang Penurunan Kecemasan dalam Menghadapi 

 Ujian Semester Melalui Teknik Desensitisasi Sistematis Pada Siswa Kelas 

 X SMA N 1 Pleret. Hasil penelitian 1) kecemasan siswa dapat diturunkan 

 melalui teknik desensitisasi sistematis. Penurunan kecemasan siswa 

 dibuktikan dengan perolehan rata-rata pre-test sebesar 126,6 atau kategori 

 tinggi menjadi 99,2 atau kategori rendah setelah post-test. 2) Proses 

 menurunkan kecemasan melalui teknik desensitisasi sistematis dengan 

 mengidentifikasi kondisi yang menyebabkan kecemasan, kemudian 
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 mengubahnya dengan kondisi yang lebih nyaman melalui relaksasi dengan 

 proses berulang-ulang dengan tujuan melawan kondisi kecemasan, 

 sehinggamembuat kecemasan   sedikit demi sedikit menurun atau bahkan 

 sampai tidak mengalami kecemasan lagi. 

3. Dwi Sulistyana (2010) Jurusan Bimbingan Konseling dan Psikologi, 

 Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang. Meneliti tentang 

 Efektifitas Teknik Relaksasi Fisik (Otot) untuk Menurunkan Kecemasan 

 Siswa  dalam Menghadapi UAS di SMAN 3 Malang. Hasil penelitian ini 

 menunjukkan bahwa teknik relaksasi efektif untuk menurunkan kecemasan 

 siswa dalam menghadapi UAS di SMAN 3 Malang yang dibuktikan dengan 

 nilai yang diperoleh dari uji Wilxocon sebesar (Z = -2.371a) dengan 

 signifikansi (0.018.< 0.05). Dapat disarankan kepada: 1) guru bimbingan 

 konseling: dalam menerapkan teknik relaksasi harus mempertimbangkan 

 hal-hal seperti: kesiapan guru bimbingan konseling, kesiapan siswa, 

 ketersedian waktu, ketersedia media, memiliki pengetahuan dan 

 keterampilan mengenai teknik relaksasi dalam membantu siswa yang 

 mengalami kecemasan sesuai dengan prosedur dengan melakukan 

 pengecekan lamanya frekuensi pertemuan. 2) siswa dalam mempraktekkan 

 teknik relaksasi diharapkan memiliki keseriusan atau kesugguhan dalam 

 mengikuti teknik relaksasi untuk mencapai relaks. 3) peneliti selanjutnya 

 yang tertarik dengan penelitian yang sejenis diharapkan dapat 

 menggunakan teknik dan media yang sama dengan menambah 

 variabel pembeda pada sampel penelitian, melakukan pengecekan lamanya 
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 frekuensi pertemuan, diperlukan ketelitian dalam melakukan pengamatan 

 atau kontrol terhadap berbagai gejala yang muncul agar hasil yang dicapai 

 maksimal, dan subjek/sampel penelitian dapat dilakukan di tempat yang 

 berbeda. 

4. Fitri Ningsih (2016) program studi Bimbingan dan Konseling jurusan 

 Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Meneliti tentang Efektifitas Teknik 

 Relaksasi untuk Mengurangi Kejenuhan (Bornout) Belajar Pada Siswa 

 Kelas XI di SMA N 6 Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

 relaksasi otot efektif untuk menurunkan kejenuhan belajar. Hal ini 

 ditunjukan dari hasil rata-rata tingkat kejenuhan belajar kelompok 

 eksperimen pada pretest yaitu 26,6923 menjadi 18,0385 pada hasil rata-rata 

 posttest. Hasil uji hipotesis menggunakan uji t diperoleh nilai sig. 

 0,003<0,05 sehingga Ha diterima dan Ho ditolak. 

C. Konsep Operasional 

  Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

 batasan terhadap kerangka teori, hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi 

 kesalahpahaman dalam tulisan ini. Konsep kajian ini berkenaan dengan 

 penerapan  teknik relaksasi dalam layanan konseling individual untuk 

 mengurangi kecemasan menghadapi ujian. 

  Kecemasan menghadapi ujian seperti halnya bentuk kecemasan lainnya 

 merupakan salah satu reaksi yang sangat menekan yang pasti membuat 

 individu stress. Teknik relaksasi yaitu salah satu bentuk terapi berupa 

 pemberian instruksi kepada seseorang untuk menutup mata dan berkonsentrasi 
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 pada pernafasan sehingga akan tercipta keadaan yang nyaman dan tenang, serta 

 memberikan instruksi berupa gerakan- gerakan mulai dari kepala sampai kaki 

 yang tersusun secara sistematis untuk melatih otot menjadi rileks.  

  Berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud penerapan teknik relaksasi 

 dalam layanan konseling individual untuk mengurangi kecemasan menghadapi 

 ujian adalah suatu teknik yang dilakukan guru pembimbing untuk 

 mengentaskan masalah kecemasan menghadapi ujian yang dimiliki siswa. 

 Adapun indikator kecemasan siswa menghadapi ujian yaitu: 

 1. Aspek fisik : 

a. Kegelisahan 

b. Berkeringat  

c. Gemetaran 

d. Sulit bernafas 

e. Sering buang air kecil 

2. Aspek Kognitif 

a. Merasa tidak mampu 

b.  Sulit berkonsentrasi 

c. Perasaan terganggu 

d. Kekhawatiran 

e. Ketakutan 

 Adapun indikator teknik relaksasi dalam layanan konseling individual 

yaitu: 
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1. Guru bimbingan konseling membangun hubungan konseling yang 

melibatkan siswa 

2. Guru bimbingan konseling memperjelas dan mengidentifikasi masalah 

3. Guru bimbingan konseling membuat penafsiran dan penjajakan 

4. Guru bimbingan konseling menegosisasi kontrak 

5. Guru bimbingan konseling menjelajahi dan mengeksplorasi masalah siswa 

6. Guru bimbingan konseling menjaga agar hubungan konseling selalu 

terpelihara 

7. Guru bimbingan konseling masuk ketahap pemberian teknik relaksasi. 

8. Guru bimbingan konseling menjelaskan maksud penggunaan teknik 

9. Guru bimbingan konseling memberikan petunjuk kepada siswa tentang 

persiapan kondisi pakaian yang nyaman untuk sesi latihan. 

10. Guru bimbingan konseling menciptakan suasana yang nyaman (kondisi 

ruangan dan kursi). 

11. Guru bimbingan konseling membacakan instruksi relaksasi kepada siswa. 

12. Guru bimbingan konseling menginstruksikan siswa menutup mata dan 

mendengarkan instruksi. 

13. Guru bimbingan konseling menginstruksikan siswa untuk mengarahkan 

perhatian pada tangan kiri dan membuat suatu kepalan 

14. Guru bimbingan konseling menginstruksikan siswa untuk menekukkan 

kedua lengan ke belakang. 

15. Guru bimbingan konseling menginstruksikan siswa untuk menutup mata 

keras-keras. 
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16. Guru bimbingan konseling menginstruksikan siswa mengambil nafas 

panjang 

17. Guru bimbingan konseling menginstruksikan siswa meluruskan kedua 

telapak kaki 

18. Guru bimbingan konseling menginstruksikan siswa untuk membuka mata 

19. Penilaian pascarelaksasi, guru bimbingan konseling mendiskusikan 

masalah-masalah yang muncul saat siswa berlatih relaksasi. 

D. Asumsi dan Hipotesis 

 1. Asumsi dasar 

 Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah penerapan teknik 

relaksasi dalam layanan konseling individual dapat mengurangi kecemasan 

menghadapi ujian siswa di SMP Negeri 9 Pekanbaru. 

 2. Hipotesis 

   Hipotesis ini menyatakan hubungan antara dua variabel atau lebih. 

 Hipotesis ini dapat dirumuskan menjadi hipotesis alternatif (Ha) dan 

 hipotesis nihil (Ho). Adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu: 

Ha: Teknik relaksasi dalam layanan konseling individual dapat diterapkan 

untuk mengurangi kecemasan menghadapi ujian siswa di SMP Negeri 9 

 Pekanbaru. 

Ho: Teknik relaksasi dalam layanan konseling individual tidak dapat 

 diterapkan untuk mengurangi kecemasan menghadapi ujian siswa di 

 SMP Negeri 9 Pekanbaru. 

 


