
 
 

ABSTRAK 

Aziz, Nur Huda. 2014. Hubungan Antara Dukungan Sosial Teman Sebaya 

Dengan Kecemasan Siswa Dalam Menghadapi Ujian Nasional (UN). Skripsi.  

Pembimbing : Muhammad Jamaluddin, M.Si  

Kata Kunci: Dukungan sosial teman sebaya, Kecemasan, Ujian Nasional. 
 

Ujian Nasional adalah sistem evaluasi dalam bentuk pengukuran dan 

penilaian kompetensi peserta didik tingkat dasar dan menengah secara nasional 

dan berfungsi memutuskan seorang siswa lulus atau tidak lulus, hal ini 

memunculkan perasaan tertekan, kekhawatiran, dan ketakutan akan kegagalan 

dalam Ujian Nasional. Kecemasan yang terjadi pada siswa yang akan menghadapi 

Ujian Nasional adalah normal, namun sejauh mana siswa tersebut dapat mengatasi 

rasa cemasnya, tergantung pada kemampuan siswa tersebut untuk merespon 

kecemasan yang dialaminya. Pada umumnya individu membutuhkan bantuan 

orang lain sebagai dukungan bagi dirinya ketika menghadapi masalah. Dengan 

adanya dukungan sosial dapat mengontrol timbulnya kecemasan. Dalam hal ini 

dapat dikaitkan dengan perasaan kecemasan yang dihadapi oleh siswa kelas XII 

dalam menghadapi Ujian Nasional. Oleh karena itu peran teman sebaya akan 

sangat dibutuhkan, mengingat teman sebaya adalah orang terdekat dalam setiap 

interaksi di sekolah. Berangkat dari fenomena di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk menguji dan mengetahui tingkat dukungan sosial teman sebaya, mengetahui 

tingkat kecemasan menghadapi ujian nasional (UN) dan untuk mengetahui adanya 

hubungan dukungan sosial teman sebaya dengan kecemasan siswa kelas XII di 

MAN Denanyar Jombang dalam menghadapi ujian nasional (UN) sebagai 

representasi latar belakang dalam penelitian ini.  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Subyek dalam 

penelitian ini berjumlah 105, atau 30% dari total 347 dari total subyek yang 

merupakan siswa-siswi aktif kelas XII MAN Denanyar Jombang yang diambil 

dengan teknik teknik random sampling atau sampel acak. Dan pengambilan data 

menggunakan metode angket, observasi dan wawancara. Pada pengolahan data 

menggunakan Product Moment Correlation dari Pearson, dan uji validitas serta 

reliabilitas memakai Alpha Cronbach. Pengolahan data tersebut diolah dengan 

program SPSS 17.0 for Windows. 

Berdasarkan analisa penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut: pada tingkat 

dukungan sosial teman sebaya, didapatkan 76.2%(80 siswa-siswi kelas XII) 

dengan tingkat kategori tinggi, 2.9% (24 siswa-siswi kelas XII) dalam tingkat 

kategori sedang dan, 1.0% (1 siswa) dalam tingkat kategori rendah. Sedangkan 

tingkat kecemasan menghadapi ujian nasional (UN), mayoritas siswa dengan 

tingkat kategori tinggi sebesar 0%, tingkat kategori sedang sebesar 81.9% (86 

siswa-siswi), sementara tingkat kategori rendah sebesar 18.1% (19 siswa-siswi). 

Pada hasil analisa uji hipotesis diperoleh hubungan negatif yakni sebesar -0.162 

atau hubungan yang berpengaruh hingga 16.2% (rxy = -0.162; sig = 0.049 dimana 

p < 0,05). Dengan demikian semakin tinggi tingkat dukungan sosial teman sebaya 

siswa-siswi kelas XII MAN Denanyar maka akan semakin rendah tingkat 

kecemasan menghadapi ujian nasionalnya. 

 


