
DUKUNGAN SOSIAL dan KEMATANGAN EMOSI untuk menurunkan 

KECEMASAN dalam PEMBELAJARAN DARING SISWA

selama PANDEMI COVID-19

Dr. Andik Matulessy, M.Si, Psikolog NIDN : 0722126801

Drs. Sahat Saragih, M.Si NIDN : 0022025602

Nawafil, S.Pd.I NBI : 531800015

Hengki Hendra Pradana, S.Psi NBI : 531800015

FAKULATAS PSIKOLOGI

UNIVERSITAS 

17 AGUSTUS 1945 
SURABAYA 



FENOMENA

Dengan adanya pembatasan interaksi, Kementerian

Pendidikan di Indonesia juga mengeluarkan kebijakan

meliburkan sekolah dan mengganti proses Kegiatan

Belajar Mengajar (KBM) dengan menggunakan sistem

dalam jaringan (daring) / Pembelajaran jarak jauh (PJJ)

Akibat dari pandemi COVID-19 ini, menyebabkan

diterapkannya berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai

penyebaran COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan

oleh pemerintah salah satunya dengan menerapkan physical

distancing yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara

masyarakat, menjauhi aktivitas dalam segala bentuk

kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan

yang melibatkan banyak orang.

Dengan pembelajaran secara daring ini, muncul berbagai

masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru seperti :

 Materi pelajaran yang belum selesai diganti dengan tugas

 Akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang

menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi.

 Keterbatasan media pembelajaran ( Smartphone, Laptop dll)

 Keterbatasan ekonomi untuk biaya paket internet

 Dsb.

Physical 

Distancing

Pembelajaran

DARING

Kecemasan

Siswa



Survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia 

(KPAI) terhadap 1.700 siswa
berbagai jenjang pendidikan

pada 13-20 April 2020

76,7 %
Mengaku tidak senang mengikuti

pembelajaran jarak jauh (PJJ)

23,3 % Menganggap PJJ mengesankan

Alasan Responden mengaku tidak senang mengikuti pembelajaran jarak jauh (PJJ)

81,8 %
Responden mengaku pembelajaran daring empat pekan hanya diberikan tugas oleh guru, bahkan jarang ada

penjelasan materi dan diskusi

73,2 %
Responden merasa mendapat tugas berat dari guru. Dikatakan berat karena siswa diberi waktu yang pendek saat

menyelesaikan tugas

44,1 % Responden menyebut hanya diberikan waktu 1-3 jam sehari

34,2 % Responden menyebut diberikan waktu mengerjakan 3-6 jam sehari

77,8 % Responden mengaku kesulitan utama adalah tugas menumpuk

37,1 % Responden menyebut sukar beristirahat karena waktu pengerjaan tugas yang pendek

42,2 % Responden menjawab kesusahan kuota internet 

(Mediana, 2020)
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Kesulitan dan ketidak nyamanan siswa dalam mengikuti

pembelajaran daring akan memicu kepanikan yang berdampak

pada munculnya rasa cemas siswa dalam belajarnya dan

kecemasan belajar siswa itu akan berdampak negatif pada proses

belajar dan perkembangan psikologisnya. Untuk mengatasi

kecemasan belajar siswa, perlu mengetahui hal-hal apa saja yang

dapat menyebabkan munculnya kecemasan pada seseorang.

• Siti Kotijah (2018) Dukungan sosial untuk
menurunkan kecemasan memiliki pengaruh
signifikan secara langsung (derect influence)

Dukungan Sosial

• Hesty Yuliasari dan Hepi Wahyuningsih (2017) 
Kematangan emosi merupakan salah satu hal 
yang mempengaruhi kecemasan

Kematangan Emosi



Ada hubungan antara dukungan sosial dan
kematangan emosi dengan kecemasan dalam
menghadapi pembelajaran daring pada siswa saat
pandemi COVID-19.
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TAHAPAN PENYUSUNAN ALAT UKUR

1. Explore Literature
Jurnal, artikel, buku dll

(Mencari Definisi Teoritis, Aspek & 

Indikator tiap variabel dari

beberapa ahli)

2. Menentukan Teori yg

akan dipakai
(Definisi Teori dan Operasional, 

Aspek serta indikator)

3. Membuat Blue Print
(Menyusun item /pernyataan

perindikator dengan dua tipe : 

Favorable dan Unfavoreble )

4. Mereview Aitem
(Mengoreksi bahasa dan validitas

isi dari tiap-tiap aitem oleh ahli atau

teman )

5. Persiapan Uji Coba

Aitem
(Membuat Form Kuesioner di 

Google Form)

6. Uji Coba Aitem
(Menyebarkan Kuesioner Google 

Form pada calon responden)
7. Uji Validitas dan

Reliabilitas Aitem
(Pengolahan data hasil uji coba

aitem dengan SPSS sehingga

diketahui aitem yang valid dan

reliabel)




