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ABSTRAK 

 

 Sosiodrama merupakan permainan peranan yang ditujukan untuk memecahkan 

masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Oleh karena itu dibutuhkan  

pembuatan naskah sosiodrama untuk mengurangi permasalahan yang terjadi, salah satu 

masalahnya adalah kecemasan akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif 

dengan teknik penelitian eksperimen, desain one group prettest posttest design dengan subyek 

penelitian terdiri dari 9 siswa. Penelitian dilakukan dengan menggunakan lembar instrumen 

angket kecemasan akademik, naskah sosiodrama, kuisioner kecemasan akademik. Peneliti 

menggunakan uji wilcoxon  dan hasil uji tersebut menunjukkan bahwa Asym Sig (2-tailed) 

menujukkan 0,008 < 0,05 yang dapat disimpulkan bahwa sosiodrama efektif dan layak untuk 

mengurangi kecemasan akademik siswa. Saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih 

berinovasi, sehingga dapat memunculkan ide-ide kreativitas yang dapat dikemas dalam ragam 

budaya untuk dijadikan referensi terbaru untuk pembelajaran.  

   

KATA KUNCI  : kecemasan akademik, sosiodrama, uji wilcoxen,  
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I. LATAR BELAKANG 

  Di dunia pendidikan 

khususnya di Indonesia, sekolah 

sebagai lembaga formal yang 

menyelenggarakan pendidikan 

namun dalam penyelenggaraan 

pendidikan banyak terjadi 

permasalahan yang muncul terkait 

dengan pelaksanaan pendidikan. 

Salah satu permasalahannya adalah 

siswa mengalami kecemasan.  

  Menurut Ormrod (dalam 

Fitri, dkk, 2016:150) bahwa banyak 

siswa menjadi cemas menjelang 

ujian yang dirasa akan sulit sebagian 

mereka merasa gugup ketika mereka 

harus mempresentasikan pidato yang 

telah dipersiapkan di depan teman-

teman sekelas mereka. Perasaan 

kecemasan yang bersifat sementara 

ini merupakan contoh dari 

kecemasan kondisi (state anxiety). 

Sedangkan siswa yang menunjukkan 

suatu pola merespon dengan 

kecemasan bahkan dalam situasi 

yang tidak mengancam mengalami 

apa yang disebut kecemasan sifat 

(trait anxiety). 

  Menurut Shinta (dalam 

jawa pos, 2017) mengemukakan 

bahwa menyiapkan mental anak 

untuk masuk sekolah atau kelas baru 

merupakan salah satu peran ayah dan 

bunda menjelang tahun pelajaran 

baru seperti saat ini. Tidak sedikit 

anak-anak yang cemas dan khawatir. 

Jika cemas berlebihan, beberapa 

anak bahkan takut dan menolak 

bersekolah.Ada indikasi dia cemas 

menghadapi kelas atau sekolah 

barunya. “Cemas ketika akan 

menghadapi hal yang baru atau asing 

itu wajar. Jangankan anak, kita saja 

orang dewasa juga bingung ketika 

berada di lingkungan baru,” ucap 

psikolog Indri Putri W. M.Psi. Dia 

menjelaskan, perasaan tersebut 

muncul sebagai bentuk ketakutan 

pada hal yang belum dihadap 

  Winkel (dalam Zuhara 

2012:571) mengungkapkan 

sosiodrama merupakan dramatisasi 

dari persoalan-persoalan yang dapat 

timbul dalam pergaulan dengan 

orang-orang lain, termasuk konflik 

yang sering dialami dalam pergaulan 

sosial. Teknik sosiodrama 

dimaksudkan untuk mencegah 

berkembangnya masalah atau 

kesulitan pada diri siswa dalam 

membuat rencana dan keputusan 

yang tepat. 

  Sosiodrama menurut Corey 

(dalam Romlah, 2013: 105) adalah 

permainan peranan yang dilakukan 

untuk memecahkan atau mengurangi 
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masalah sosial yang timbul di 

lingkungan manusia. Konflik yang 

disosiodramakan adalah konflik yang 

tidak mendalam yang tidak 

menyangkut gangguan kepribadian.  

  Peneliti melihat dari 

berbagai fenomena yang terjadi 

dilapangan maka peneliti mengambil 

judul Penelitian Efektifitas 

Sosiodrama Untuk Mengurangi 

Kecemasan Akademik Siswa Kelas 

X di SMAN 1 Purwoasri tahun 

2017/2018. Penelitian ini diharapkan 

sosiodrama dapat dijadikan salah 

satu alternatif yang dapat 

mengurangi kecemasan siswa 

disekolah agar siswa bisa mencapai 

tugas perkembangan dengan optimal 

dan keterampilan akademik 

disekolah.  

 

II. METODE 

  Penelitian yang digunakan 

peneliti adalah peneliti kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2013:14) 

menyatakan bahwa penelitian 

kuantitatif adalah digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel 

pada umumnya dilakukan secara 

random. 

  Teknik yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik 

eksperimen. Menurut Sugiyono 

(2013:110) dalam penelitian 

eksperimen terdapat macam-macam 

desain eksperimen. Penelitian ini 

menggunakan eksperimen One 

Group Pretest Posttest Design. 

  Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Non Probability 

sampling yang dalam macamnya 

peneliti memilih purposive sampling. 

Teknik purposive sampling adalah 

pengambilan anggota sampel dari 

populasi dengan menentukan sampel 

pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2013 : 120). Skala yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah skala 

likert. Menurut Sugiyono (2013:134) 

skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial.  

  Peneliti menggunakan 

rumus korelasi Product Moment 

Pearson dengan bantuan SPSS 21.00 

untuk uji vaiditas. Berdasarkan 

pengolahan data, hasil uji validitas 

menunjukkan bahwa dari 35 butir 

item pernyataan dari skala 

kecemasan akademik diperoleh 22 

butir soal dinyatakan valid, 

sedangkan 13 butir soal dinyatakan 
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tidak valid. Pengujian reliabilitas 

dengan metode Alpha Cronbch. 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel  Contrib

usi 

Alpha 

Keteran

gan 

Kecema

san 

Akadem

ik 

0,695 Reliabel 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

   Peneiti menggunakan uji 

wilcoxon untuk mengetahui ada 

tidaknya perbedaan rata-rata dua 

sampel yang berpasangan.  

Hasil Uji Wilcoxon 

 

 

 

 

 

 

 

jika sig < 0,05 maka Ha diterima 

dan Ho ditolak dan jika sig > 0,05 

maka Ha ditolak dan Ho diterima. 

Hipotesis dalam penelitian ini 

sebagai berikut : 

 Ha  : Sosiodrama efektif untuk 

 mengurangi kecemasan akademik 

 siswa kelas X SMAN 1 Purwoasri. 

  

Ho : Sosiodrama tidak efektif untuk  

 Mengurangi kecemasan akademik 

siswa Kelas X di SMAN 1 

Purwoasri 

Berdasarkan tabel hasil uji 

wilcoxon di ketahui Asym. Sig (2-

tailed) bernilai 0,008. Nilai 0,008 < 

0,05 maka dapat dikatakan bahwa 

Ha diterima. Maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pemberian 

teknik sosiodrama efektif untuk 

mengurangi kecemasan akademik 

siswa kelas X SMA Negeri 1 

Purwoasri tahun ajaran 2017/2018. 
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b
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