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ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar belakangi hasil pengamatan dan pengalaman peneliti selama melaksanakan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 3 Kediri, bahwa hampir disetiap kelas masih 

terdapat siswa yang takut untuk berbicara di depan umum (glossophobia). Seperti ketika ditunjuk 

untuk menjawab mereka memilih diam atau saat guru memberikan kesempatan untuk bertanya mereka 

juga memilih untuk bertanya kepada teman yang lain. Akibatnya siswa yang menderita glossophobia 

tidak berkembang secara optimal. Hal tersebut terlihat dari prestasi siswa yang tergolong biasa. 

Permasalahan penelitian ini adalah apakah hipnoterapi teknik regression therapy efektif untuk 

mengatasi glossophobia siswa kelas VII SMP Negeri 3 Kediri?. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, desain SSD (Single Subject Design) dengan subjek penelitian 2 siswi kelas VII 

SMP Negeri 3 Kediri dengan inisial DZ dan SS. Penelitian ini dilaksanakan dalam 7 kali pertemuan, 3 

kali fase baseline dan 4 kali fase intervensi. Pada setiap pertemuan di fase intervensi, peneliti 

mengajak subjek melakukan relaksasi dan mengajak subjek mundur ke masa lalu untuk menemukan 

serta mengalami kembali akar permasalahan yang menyebabkan subjek mengalami glossophobia. 

Setelah kegiatan ini selesai, subjek diminta untuk mengisi angket glossophobia dengan tujuan untuk 

mengetahui seberapa besar penurunan glossophobia yang dirasakan. Penelitian ini menggunakan 

instrumen berupa RPLKI, lembar observasi aktivitas siswa selama KBM, dan kuesioner glossophobia 

siswa. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa pada fase baseline subjek DZ memperoleh skor 

sebesar 65%, subjek SS memperoleh skor sebesar 78%. Dan pada fase intervensi DZ memperoleh skor 

sebesar 60%, subjek SS memperoleh skor sebesar 51%. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah 

hipnoterapi teknik regression therapy efektif untuk mengatasi glossophobia siswa. Hal ini dibuktikan 

dengan trend dari grafik kedua subjek menurun yang menunjukkan perubahan positif dimana 

glossophobia subjek juga mengalami penurunan. 

 

KATA KUNCI  : Hipnoterapi teknik regression therapy, glossophobia. 

 

I. LATAR BELAKANG 

Manusia adalah makhluk sosial dimana 

ia harus melakukan interaksi dengan 

berkomunikasi. Miler (dalam  Daryanto, 

2011) mengemukakan komunikasi sebagai  

situasi yang memungkinkan suatu  sumber 

mentransmisikan suatu pesan  kepada 

seorang penerima dengan disadari  untuk 

mempengaruhi perilaku penerima. Istilah 

komunikasi dalam bahasa inggris disebut 

communication, yang berasal dari kata 

communication atau communis yang 

memiliki arti sama atau yang memiliki 

pengertian bersama. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, komunikasi adalah 

pengiriman dan penerimaan pesan atau 

berita dua orang atau lebih agar pesan yang 

dimaksud dapat dipahami. Dalam 
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berkomunikasi, tentunya terdapat bahasa 

yang digunakan, baik bahasa verbal 

maupun bahasa nonverbal. Bahasa 

merupakan kemampuan yang dimiliki 

manusia untuk dipergunakan bertutur 

dengan manusia lain. Ucapan atau kata-

kata yang digunakan disebut dengan 

bahasa verbal, sedangkan gerakan tubuh 

yang mendukung ucapan seseorang disebut 

dengan bahasa nonverbal. 

Dalam lingkup pendidikan formal, 

yaitu sekolah, siswa juga dituntut aktif 

untuk berkomunikasi, baik dengan teman 

maupun guru, dalam seting resmi seperti 

persentasi maupun rapat ataupun dalam 

seting santai seperti berbincang dengan 

teman. Namun sayangnya, masih banyak 

ditemui siswa yang enggan untuk 

berkomunikasi atau berbicara ketika di 

depan umum. Dari hasil pengamatan 

peneliti selama melaksanakan Praktek 

Pengalaman Lapangan (PPL) 2 di Sekolah 

Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 

Kediri, hampir setiap kelas terdapat siswa 

yang takut untuk berbicara di depan umum. 

Seperti, ketika ditunjuk guru untuk maju 

kedepan menjawab soal yang diberikan, 

siswa lebih memilih untuk tetap diam dan 

tidak mau menjawab, kemudian ketika ada 

seminar atau penyuluhan pada sesi tanya 

jawab biasanya siswa enggan untuk 

bertanya. Di sini, siswa yang enggan atau 

takut untuk berbicara di depan umum biasa 

disebut dengan glossophobia. 

Anxiet Disorders Association of 

Canada (dalam Werhadiantiwi, 2014) 

menyatakan bahwa glossophobia 

merupakan salah satu phobia sosial dimana 

penderita memiliki ketakutan pada situasi 

sosial yang dapat menyebabkan masalah 

dalam sekolah atau kehidupan sosial 

lainnya. Glossophobia ini hanya 

mempengaruhi kemampuan berbicara, 

bukan yang lain. Penderita glossophobia 

bisa saja menari atau menyanyi di depan 

umum, hanya saja mereka kesulitan saat 

harus berbicara di depan umum. Ketakutan 

berbicara di depan umum atau 

glossophobia terjadi karena pikiran bawah 

sadar mengambil alih kesadaran dan 

menganggap situasi sosial sebagai sebuah 

ancaman sehingga tubuh akan merespon 

dengan melawan atau lari menghindar. 

Menurut Wallechinsky (dalam Fatma, 

2012), “Berbicara di depan umum 

merupakan ketakutan yang tertinggi dari 

10 ketakutan yang dialami oleh manusia.” 

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa glossophobia dapat diderita oleh 

siapa saja termasuk siswa, dimana apabila 

permasalahan tersebut tidak segera 

diselesaikan akan mengakibatkan hal yang 

fatal bagi siswa karena ketika siswa merasa 

kesulitan untuk mengatakan apa yang 

diinginkan atau pendapat apa yang 
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dimiliki, perkembangan siswa akan 

terganggu. Untuk mengurangi ketakutan 

berbicara didepan umum yang dialami 

siswa, pihak sekolah telah melaksanakan 

berbagai cara. Mulai dari memberi 

pertanyaan dan menunjuk siswa yang 

selalu diam, memberikan tugas kelompok 

yang hasilnya harus dipersentasikan di 

depan kelas hingga memberikan motivasi 

pada siswa.  

Namun berbagai upaya tersebut dirasa 

belum cukup untuk mengatasi 

glossophobia yang dirasakan siswa. Oleh 

karena itu, dalam pendidikan formal 

khususnya Guru Bimbingan dan Konseling 

(BK) harus berusaha ekstra dalam 

memberikan motivasi untuk siswa. Dalam 

menangani, tentunya Guru BK dapat 

menggunakan berbagai teknik dan 

keterampilan yang dimilikinya. Atrup, dkk. 

(2015) menyatakan praktik konseling di 

sekolah selama ini terkesan masih 

menyentuh ranah kesadaran (conscious 

mind) padahal lebih dari 80% 

permasalahan konseli bersumber pada 

pikiran bawah sadar (subcouncious mind). 

Dalam beberapa kajian, pikiran sadar 

mempengaruhi perilaku seseorang sekitar 

12%, sedangkan pikiran bawah sadar 

mempengaruhi perilaku seseorang lebih 

dari 88%. Untuk itu, adapun strategi yang 

dapat diterapkan Guru BK dalam 

mengatasi glossophobia siswa adalah 

mengelola pikiran bawah sadar yaitu 

dengan hipnoterapi. 

Gunawan (2012a) menyatakan 

hipnoterapi adalah aplikasi hipnosis dalam 

menyembuhkan masalah mental dan fisik 

(psikosomatis). Hipnoterapi merupakan 

proses terapi yang dilakukan ketika klien 

atau konseli telah memasuki kondisi 

relaksasi atau santai. Jadi dalam strategi 

ini, Guru BK membantu konseli untuk 

berada dalam kondisi rileks dan nyaman 

untuk membantu mengatasi glossophobia 

siswa. Dalam dunia BK, hipnoterapi telah 

umum digunakan dalam memecahkan 

berbagai masalah, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Atrup (2014)  tentang 

Pengembangan Model Konseling Integratif 

Berbasis Hipnoterapi Sebagai Upaya 

Peningkatan Peran Konselor di Sekolah. 

Atrup dkk. (2015) melakukan penelitian 

yang berjudul Model Konseling Integratif 

Berbasis Hipnoterapi Dalam Memecahkan 

Masalah Traumatik Bencana. Atrup dkk. 

(2016a) meneliti Model Konseling 

Integratif Berbasis Hipnoterapi dalam 

Memecahkan Masalah Traumatik. Atrup 

dkk. (2016b) meneliti Model Konseling 

Integratif Berbasis Hipnoterapi dalam 

Memecahkan Masalah Traumatik Bencana. 

Atrup dkk. (2016c) meneliti Model 

Hipotetik Konseling Integratif Berbasis 

Hipnoterapi dalam Memecahkan Masalah 

Traumatik. Atrup dkk. (2016d) meneliti 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

D. Fatmawati| NPM. 13.1.01.01.0044 
FKIP – Prodi BK 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 5|| 

 
 

Hypnocounseling: Implementasi Model 

Konseling Integratif Berbasis Hipnoterapi 

dalam Memecahkan Masalah Traumatik 

Konseli. Berbagai metode juga banyak 

digunakan dalam megatasi masalah 

glossophobia siswa, seperti penelitian 

Werhadiantiwi (2014) yang berjudul 

Penerapan Konseling Kelompok Dengan 

Teknik Self Instruction Untuk Mengurangi 

Tingkat Glossophobia Pada Siswa Kelas 

XI IPS-1 Di SMA Negeri 1 Gedangan. 

Ratnasari (2012) meneliti Penggunaan 

Konseling Kelompok Dengan Kombinasi 

Strategi Reframing dan Self Modelling 

Untuk Menurunkan Tingkat Kecemasan 

Berbicara Di Depan Umum. Nuryono 

(2016) meneliti Penerapan Konseling 

Naratif Untuk Mengurangi Tingkat 

Glossophobia Siswa Kelas X SMAN 13 

Surabaya. Oleh karena masalah 

glossophobia perlu mendapatkan perhatian 

yang lebih, Guru BK harus cermat dalam 

memilih dan menggunakan teknik dalam 

konseling guna tercapai tujuan yang 

ditentukan. Adapun teknik yang dapat 

diterapkan adalah teknik regression 

therapy, Gunawan (2012b) menyatakan 

teknik regression therapy atau age 

regression therapy adalah teknik yang 

digunakan untuk membawa klien mundur 

ke masa lampau guna menemukan akar 

masalah dan melakukan terapi. Putra 

(2016) dalam seminar pelatihan konseling 

berbasis hipnoterapi menyatakan 

regression therapy bertujuan mengingat 

kembali masa lalu agar klien mendapatkan 

pandangan baru sebagai pengamat, serta 

menggunakan sifat positif pada waktu lalu 

tersebut untuk mengobati peristiwa yang 

lalu atau untuk mengantisipasi kejadian 

yang akan dating. Dari penjelasan tersebut, 

teknik regression therapy dirasa efektif 

untuk menemukan akar permasalahan dari 

glossophobia siswa.  Oleh karena itu dalam 

penelitian ini, peneliti meneliti tentang 

“Efektivitas Penerapan Hipnoterapi Teknik 

Regression Therapy untuk Mengatasi 

Glossophobia Siswa Kelas VII SMP 

Negeri 3 Kediri Tahun Ajaran 2016/2017”. 

Bertolak dari paparan latar belakang 

dan ruang lingkup penelitian, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah 

hipnoterapi teknik regression therapy 

efektif untuk mengatasi glossophobia 

siswa kelas VII SMP Negeri 3 Kediri?. 

 

II. METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Sugiyono (2015), menjelaskan 

metode penelitian kuantitatif dapat 

diartikan sebagai metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, 
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analisis data bersifat kuantitatif atau 

statistik, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.  

Creswell (2015), menjelaskan single 

subject research merupakan suatu bentuk 

penelitian eksperimental dalam artian 

penelitian ini menerapkan suatu intervensi 

dan tidak memiliki kelompok kontrol 

formal. Rancangan eksperimental adalah 

pendekatan tradisional untuk 

melaksanakan penelitian kuantitatif. Jadi, 

penelitian mengenai efektifitas penerapan 

hipnoterapi teknik regression therapy 

untuk mengatasi glossophobia siswa, 

menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian mengenai efektivitas penerapan 

hipnoterapi teknik regression therapy 

untuk mengatasi glossophobia siswa 

adalah SSR (Single Subject Research) atau 

disebut penelitian subjek tunggal yang 

dilakukan terhadap subjek tunggal dengan 

tujuan untuk mengetahui efektivitas 

penerapan hipnoterapi dalam mengatasi 

glossophobia siswa. 

SSR atau SSD merupakan penelitian 

yang menggunakan subjek tunggal, dimana 

jumlah responden yang ditelitipun tidak 

sebanyak pada pendekatan kuantitatif 

maupun kualitatif. Dalam pendekatan ini, 

peneliti dapat mengambil satu, dua atau 

tiga orang responden sesuai dengan 

kebutuhannya. Analisis datanya pun tidak 

dicari dengan rata-rata namun dianalisis 

secara menyeluruh antar satu subjek. 

Sunanto, dkk. (2005) mejelaskan 

desain penelitian pada bidang modifikasi 

perilaku dengan eksperimen kasus tunggal 

secara garis besar ada dua kategori, yaitu 

desain reversal dan desain multiple 

baseline. Baseline adalah kondisi dimana 

pengukuran target behavior dilakukan pada 

keadaan natural sebelum diadakan 

intervensi apapun. Dalam penelitian ini 

peneliti menerapkan desain reversal 

dengan pola A-B. Desain A-B merupakan 

desain dasar dari penelitian eksperimen 

subjek tunggal. Prosedur desain ini disusun 

atas dasar apa yang disebut dengan logika 

baseline (baseline logic). Dengan 

penjelasan sederhana, logika baseline 

menunjukkan suatu pengulangan 

pengukuran perilaku atau target behavior 

pada sekurang-kurangnya dua kondisi 

yaitu kondisi baseline (A) dan kondisi 

intervensi (B). Oleh karena itu, dalam 

melakukan penelitian dengan desain kasus 

tunggal akan selalu ada pengukuran target 

behavior pada fase baseline dan 

pengulangannya pada sekurang-kurangnya 

satu fase intervensi. 

Prosedur utama yang ditempuh dalam 

disain A-B meliputi pengukuran target 

behavior pada fase baseline dan setelah 

trend dan level datanya stabil kemudian 

intervensi mulai diberikan. Selama fase 
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intervensi target behavior secara kontinyu 

dilakukan pengukuran sampai mencapai 

data yang stabil. Jika terjadi perubahan 

target behavior pada fase intervensi setelah 

dibandingkan dengan baseline, 

diasumsikan bahwa perubahan tersebut 

karena adanya pengaruh dari variabel 

independen atau intervensi. 

Dalam penelitian mengenai efektivitas 

penerapan hipnoterapi teknik regression 

therapy untuk mengatasi glossophobia 

siswa, kehadiran peneliti adalah sebagai 

pengamat sekaligus terapis. Hal ini berarti 

peneliti harus memiliki bekal yang cukup 

untuk melaksanakan dua peran sekaligus. 

Peneliti diharuskan memiliki pengetahuan 

dan kemampuan mengenai hipnoterapi dan 

memiliki pedoman untuk melaksanakan 

penelitian ini. Jadi dalam penelitian ini, 

peneliti mempunyai peran ganda yang 

harus dilaksanakan dengan baik guna 

tercapainya tujuan penelitian. 

Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini ialah kuesioner, hasil 

wawancara dengan Guru BK, teman satu 

kelas subjek serta subjek yang 

bersangkutan, data dari lembar observasi, 

dan juga dokumen terkait subjek. Sugiyono 

(2015) menyatakan data artinya informasi 

yang didapat melalui pengukuran-

pengukuran tertentu, untuk digunakan 

sebagai landasan dalam menyusun 

argumentasi logis menjadi fakta. 

Sedangkan fakta adalah kenyataan yang 

telah diuji kebenarannya secara empirik, 

antara lain melalui analisis data. 

Prosedur pengumpulan data yang 

diperlukan dipilih dengan  pengumpulan 

data yang paling tepat, sehingga benar-

benar didapat data yang valid dan reliabel. 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data 

antara lain angket dan observasi sebagai 

instrumen utama, serta wawancara sebagai 

instrumen pelengkap.  

Arikunto (2014), mendeskripsikan 

validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi.  Validasi 

instrumen digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar tingkat kevalidan 

instrumen. Adapun dalam penelitian ini 

rumus yang digunakan adalah: 

      
     (  )(  )

√[     (  ) ][     (  ) ]
 

(Arikunto, 2014 : 213) 

Arikunto (2014), menjelaskan 

reliabilitas menunjuk pada satu pengertian 

bahwa instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul 

data karena instrumen tersebut sudah baik. 

Reliabilitas menunjuk pada tingkat 

keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, 

dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. 
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Adapun rumus reliabilitas yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

     [
 

    
] [    

    

   
] 

(Arikunto, 2014 : 239) 

Dalam penelitian ini, observasi 

digunakan untuk mengukur baseline dari 

subyek, hasil yang diperoleh dari proses 

wawancara nantinya digunakan sebagai 

data pendukung dalam melengkapi data 

yang telah diperoleh dari observasi yang 

telah dilakukan.. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Interpretasi  

Berdasarkan hasil observasi dan angket 

kedua subjek mengalami perubahan tingkat 

penurunan glossophobia. Hal tersebut 

dapat dibuktikan dengan analisis data yang 

dilakukan peneliti yaitu: 

a. Analisis Visual Dalam Kondisi 

1) Subjek DZ 

 

Grafik 1. Grafik Analisis Subjek DZ 

 

a) Dilihat dari grafik analisis visual 

dalam kondisi subjek DZ pada fase 

baseline (A) dan fase intervensi 

(B), pada fase baseline (A) sesi 1 

DZ memperoleh skor 78%, sesi 2 

73% dan sesi 3 75%. Kemudian 

pada fase intervensi (B) sesi 1 DZ 

memperoleh skor 65%, sesi ke-2 

memperoleh 67%, sesi ke 3 55% 

dan sesi ke 4 54%. Hal ini 

menunjukkan bahwa DZ 

mengalami penurunan tingkat 

glossophobia. 

b) Estimasi kecenderungan arah pada 

fase baseline (A) menurun, pada 

fase intervensi (B) kecenderungan 

arahnya menurun atau ada 

perubahan yang positif. 

c) Kecenderungan stabilitas pada fase 

baseline (A) stabil sebab 

persentasenya mencapai 100%, 

pada fase intervensi (B) 

stabilitasnya tidak stabil (variabel) 

yaitu 50%. Sunanto dkk. (2005) 

kecenderungan stabilitas ini 

memakai pedoman jika persentase 

stabilitas sebesar 85%-90% maka 

dikatakan stabil. Semakin sedikit 

persentase stabilitasnya semakin 

baik. Berdasarkan grafik secara 

keseluruhan menunjukkan 

penurunan tingkat glossophobia, 

akan tetapi berdasarkan hitungan 

78% 
73% 75% 

65% 67% 

55% 54% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sesi
1

Sesi
2

Sesi
3

Sesi
1

Sesi
2

Sesi
3

Sesi
4

Subjek DZ 
Baseline Intervensi 

Simki-Pedagogia Vol. 01 No. 06 Tahun 2017 ISSN : AAAA-AAAA



Artikel Skripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

D. Fatmawati| NPM. 13.1.01.01.0044 
FKIP – Prodi BK 

simki.unpkediri.ac.id 
|| 9|| 

 
 

kecenderungan stabilitas dikatakan 

tidak stabil.  

d) Jejak data pada fase baseline (A) 

menurun atau dikatakan ada 

perubahan, pada fase intervensi (B) 

kecenderungan arah juga menurun. 

e) Level stabilitasnya pada fase 

baseline (A) lebih stabil disbanding 

fase intervensi (B). Pada fase 

baseline (A) datanya stabil dengan 

level dan rentang 69,48  81,18, 

sedangkan pada fase intervensi (B) 

dengan rentang 55,22  65,28 

memiliki level stabilitas yang tidak 

stabil yang artinya menunjukkan 

perubahan ke arah yang positif, 

untuk menentukan level stabilitas 

dan rentang ini telah dihitung pada 

kecenderungan stabilitas.  

f) Level perubahannya positif (+). 

2) Subjek SS 

 

Grafik 2. Grafik Analisis Subjek SS 

a) Dilihat dari grafik analisis visual 

dalam kondisi subjek SS pada fase 

baseline (A) dan fase intervensi 

(B), pada fase baseline (A) sesi 1 

SS  memperoleh skor 77%, sesi 2 

78% dan sesi 3 78%. Kemudian 

pada fase intervensi (B) sesi 1 SS 

memperoleh skor 64%, sesi ke 2 

memperoleh 51%, sesi ke 3 45% 

dan sesi ke 4 44%. Hal ini 

menunjukkan bahwa SS mengalami 

penurunan tingkat glossophobia. 

b) Estimasi kecenderungan arah pada 

fase baseline (A) meningkat, pada 

fase intervensi (B) kecenderungan 

arahnya menurun atau ada 

perubahan yang positif. 

c) Kecenderungan stabilitas pada fase 

baseline (A) stabil sebab 

persentasenya mencapai 100%, 

pada fase intervensi (B) 

stabilitasnya tidak stabil (variabel) 

yaitu 50%. Sunanto, dkk. (2005) 

kecenderungan stabilitas ini 

memakai pedoman jika persentase 

stabilitas sebesar 85%-90% maka 

dikatakan stabil. Semakin sedikit 

persentase stabilitasnya semakin 

baik. Berdasarkan grafik secara 

keseluruhan menunjukkan 

penurunan tingkat glossophobia, 

akan tetapi berdasarkan hitungan 

kecenderungan stabilitas dikatakan 

tidak stabil.  

d) Jejak data pada fase baseline (A) 

meningkat, pada fase intervensi (B) 
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kecenderungan arah menurun atau 

dikatakan ada perubahan. 

e) Level stabilitasnya pada fase 

baseline (A) lebih stabil disbanding 

fase intervensi (B). Pada fase 

baseline (A) datanya stabil dengan 

level dan rentang 71,82  83,52, 

sedangkan pada fase intervensi (B) 

dengan rentang 46,2  55,8 

memiliki level stabilitas yang tidak 

stabil yang artinya menunjukkan 

perubahan ke arah yang positif, 

untuk menentukan level stabilitas 

dan rentang ini telah dihitung pada 

kecenderungan stabilitas.  

f) Level perubahannya positif (+). 

b. Analisis Antar Kondisi 

1) Subjek DZ 

a) Perubahan kecenderungan arah 

tingkat glossophobia DZ menuju 

pada perubahan yang positif karena 

dapat dilihat pada grafik yang arah 

trendnya menurun. Perubahan DZ 

dikatakan tidak signifikan karena 

terdapat data point dalam intervensi 

yang meningkat. Hal ini 

dikarenakan DZ kurang terbuka 

terhadap peneliti. Selain itu DZ 

memang tergolong anak yang 

pendiam. 

b) Perubahan kecenderungan stabilitas 

pada fase baseline (A) stabil, 

sedangkan pada fase intervensi (B) 

tidak stabil. Ini dapat dilihat pada 

analisis dalam kondisi dimana 

persentase pada fase baseline (A) 

100%, sedangkan pada fase 

intervensi (B) 50%. Kecenderungan 

stabilitas ini semakin tidak stabil 

semakin baik, karena semakin data 

stabil berarti tidak menunjukkan 

perubahan yang signifikan. 

c) Perubahan level pada DZ adalah 

positif. 

d) Sedangkan pada persentase overlap 

juga baik yaitu 0%. Persentase 

overlap ini dikatakan baik sebab 

semakin kecil persentase overlap 

semakin baik pengaruh intervensi. 

2) Subjek SS 

a) Perubahan kecenderungan arah 

tingkat glossophobia SS menuju 

pada perubahan yang positif karena 

dapat dilihat pada grafik yang arah 

trendnya menurun. Perubahan SS 

tergolong stabil karena data 

pointnya selalu menurun, hal ini 

dikarenakan SS terbuka terhadap 

peneliti dan mempunyai keinginan 

penuh untuk merubah kondisinya. 

b) Perubahan kecenderungan stabilitas 

pada fase baseline (A) stabil, 

sedangkan pada fase intervensi (B) 

tidak stabil. Ini dapat dilihat pada 

analisis dalam kondisi dimana 

persentase pada fase baseline (A) 
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100%, sedangkan pada fase 

intervensi (B) 50%. Kecenderungan 

stabilitas ini semakin tidak stabil 

semakin baik, karena semakin data 

stabil berarti tidak menunjukkan 

perubahan yang signifikan. 

c) Perubahan level pada SS adalah 

positif. 

d) Sedangkan pada persentase overlap 

juga baik yaitu 0%. Persentase 

overlap ini dikatakan baik sebab 

semakin kecil persentase overlap 

semakin baik pengaruh intervensi. 

2. Pembahasan  

Penelitian mengenai penerapan 

hipnoterapi teknik regression therapy 

untuk mengatasi glossophobia siswa, 

dilaksanakan dalam 7 kali pertemuan, 3 

kali fase baseline dan 4 kali fase 

intervensi. Dari hasil penelitian didapatkan 

hasil bahwa pada fase baseline subjek DZ 

memperoleh skor sebesar 65%, subjek SS 

memperoleh skor sebesar 78%. Dan pada 

fase intervensi DZ memperoleh skor 

sebesar 60%, subjek SS memperoleh skor 

sebesar 51%. Dari skor tersebut 

membuktikan perubahan penurunan 

glossophobia kedua subjek. 

Selain itu, teknik regression therapy 

yang diterapkan mengacu pada 

pembahasan kajian teori yang telah 

dipaparkan. Pelaksanaan teknik juga telah 

dikonsultasikan pada ahli, yaitu Alvian D. 

Putra selaku Presiden Direktur IAH, dan 

memberikan pernyataan bahwa teknik 

yang telah dilaksanakan sudah sesuai 

dengan teori. Namun tinggal 

menambahkan beberapa hal diantaranya 

memberikan metafora atau perumpamaan 

kepada subjek agar memiliki pandangan 

terkait dengan pentingnya memiliki 

kemampuan berbicara di depan umum.   

B. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dari fase awal baseline dan 

intervensi, dapat disimpulkan secara garis 

besar bahwa penerapan hipnoterapi teknik 

regression therapy efektif untuk mengatasi 

glossophobia siswa. Dari hasil penelitian 

didapatkan hasil bahwa pada fase baseline 

subjek DZ memperoleh skor sebesar 65%, 

subjek SS memperoleh skor sebesar 78%. 

Dan pada fase intervensi DZ memperoleh 

skor sebesar 60%, subjek SS memperoleh 

skor sebesar 51%. Angka tersebut 

menunjukkan trend dari grafik kedua 

subjek menurun yang berarti terdapat 

perubahan positif dimana glossophobia 

subjek mengalami penurunan. 
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