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ABSTRACT 
National Final Examination is an evaluation process conducted at one high school. In 
addition to evaluating also be perceived as a stressor for students who may pose 
stress.Stres is a reality of life and require penyesuaian.Jika we can not handle it well 
then it would be something that would eventually interfere with mental health affects 
physical, psychological, behavioral. Adaptation or adjustment to stress is an 
unconscious behavior by individuals that are commonly used by mereka.Tujuan of this 
study is to identify the relationship between personality type with class XII students 
coping mechanism in the face of the National Final Examination in SMA Negeri 1 
Sidoarjo Park. The research was conducted at SMA Negeri 1 Sidoarjo Park. And the 
design of this study is retrospektif.Variabel Analytical study examined are independent 
variables Personality Type, while the dependent variable is a class XII student Coping 
Mechanisms in the face of the National Final Examination in SMA Negeri 1 Sidoarjo 
Park. Its population is a class XII student of SMAN 1 Sidoarjo park with jumlah150 109 
people and a large sample of respondents, the sampling technique with simple random 
sampling techniques, data analysis using Chi Square test. The analysis shows that the 
type of personality to class XII students coping mechanism in the National Final 
Examination in SMA Negeri 1 Sidoarjo Park is the most extroverted personality 
characteristics with coping mechanisms found terbanyak102 TO or (93.6%) 
respondents. Based on the results is expected penelitiaan class XII students in the face 
of the National Final Examination can complete adaptive and effective. 
Keywords: Personality Type and Coping Mechanisms. 
 
PENDAHULUAN 
 Ujian Akhir Nasional (UAN) 
merupakan sebuah proses evaluasi yang 
dilakukan salah satunya pada Sekolah 
Menengah Atas (SMA) yang ada di 
Indonesia . Selain mengevaluasi juga 
dapat dirasakan sebagai stressor yang 
pasti dilakukan semua siswa SMA/SMK 
diseluruh Indonesia. Upaya individu 
dalam penyesuaian dapat berupa 
perubahan cara berfikir (kognitif), 
perubahan perilaku atau perubahan 
lingkungan yang bertujuan untuk 
menyelesaikan stres yang dihadapi, dan 
koping yang efektif akan menghasilkan 
adaptasi (Kelliat, 2005). Sedangkan 
koping individu tak efektif adalah 

kerusakan perilaku adaptif dan 
kemampuan memecahkan masalah dari 
seseorang dalam menghadapi tuntutan 
dan peran dalam hidup. Dari sekian 
banyaknya tugas-tugas yang harus 
diselesaikan, siswa seharusnya dapat 
menerima semua tugas tersebut sebagai 
kewajiban dan tanggung jawabnya. 
Akan tetapi dalam melaksanakan semua 
kewajiban dan tanggung jawab tersebut 
terdapat beberapa siswa yang 
menganggap hal itu sebagai beban bagi 
dirinya atau sebagai tekanan yang 
menimbulkan stres bagi dirinya. 
Kurangnya kesiapan psikologis 
terkadang menyebabkan siswa takut 
gagal dalam menghadapi ujian akhir 
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nasional yang sebenarnya. Peningkatan 
kesiapan mental siswa idealnya dimulai 
dengan membangun dan membina 
hubungan yang baik dengan siswa 
membina hubungan yang baik bisa 
meningkatkan efektifitas pembelajaran 
serta keikutsertaan orang tua, guru, 
Bimbingan Konseling (BK) dan siswa 
mampu merencanakan kesiapan dan 
persiapan siswa dalam menghadapi  
UAN agar dampak stress tidak terjadi. 
Dari informasi yang diperoleh dari BK 
55% pesrta didik yang akan menghadapi 
Ujian Akhir Nasional di SMAN 1 
Taman Sidoarjo (150 siswa), 80 siswa 
menyatakan mengalami stress terhadap 
proses Ujian Akhir Nasional, belajar 
mereka luar biasa rajin tetapi lama-
lama  seperti ada tekanan dalam diri 
mereka yang mengarah ke dunia dirinya 
sendiri ketika mulai menghadapi UAN. 
Mereka beranggapan untuk mempunyai 
prestasi belajar itu perlu mengalami 
stress yang bukan karena proses 
belajarnya, melainkan takut tidak lulus. 
Sebagian besar batasan melukiskan 
kepribadian sebagai suatu struktur atau 
organisasi hipotesis dan tingkah laku 
yang menjadi penentu atau pengarah 
tingkah laku. (Koswara.2007)  
 Dari keseluruhan siswa 
diIndonesia yang menghadapi ujian 
nasional tahun 2011 data yang diperoleh  
80 % siswa mengalami stress hal ini 
terjadi disebabkan kurangnya motivasi 
dan rasa percaya diri siswa. Selain itu, 
juga disebabkan karena kurangnya kerja 
sama atau hubungan yang baik antara 
guru dan siswa dalam proses belajar 
mengajar. (Ihsan,2011) 
 Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesiapan psikologis 
dalam menghadapi stressor menurut 
(Sulistyowati, 2010) adalah kematangan 
atau kemasakan, motivasi, serta latihan 
dan pelatihan, sedangkan factor yang 
mempengerahui efek stressor bagi 
individu dapat berbeda-beda antara 

individu satu dengan lainnya dalam 
merespon stressor . Siswa pun perlu 
melakukan persiapan berupa latihan-
latihan agar lebih siap  menghadapi 
ujian. Sebelum ujian akhir nasional 
dilaksanakan biasanya disekolah-
sekolah melakukan latihan-latihan ujian. 
Disini dimaksudkan agar siswa dapat 
lebih siap dalam menghadapi ujian akhir 
nasional. Namun kenyataannya sering 
dijumpai hasil yang dicapai oleh siswa 
dalam latihan tersebut belum 
memuaskan. Setiap siswa mempunyai 
kepribadian yang meliputi segala corak 
tingkah laku individu yang terhimpun 
dalam dirinya, yang digunakan untuk 
bereaksi dan menyesuaikan diri 
terhadap segala rangsang, baik yang 
datang dari luar dirinya atau 
lingkungnnya (ekstrovert) maupun dari 
dalam dirinya sendiri (introvert) 
sehingga corak tingkah lakunya itu 
merupakan satu kesatuan fungsional 
yang khas bagi individu itu. Dengan 
kata lain, segala tingkah laku individu 
adalah manifestasi dari kepribadian 
yang dimilikinya sebagai perpaduan 
yang timbul dari dalam diri dan 
lingkungannya. Sedangkan cara yang 
dilakukan siswa dalam menghadapi 
Ujian Akhir Nasional tak jarang banyak 
yang menyimpang (Maladaptif) seperti 
menghindar, tidak mau makan, berdiam 
diri, selalu mengatak ketakutan akan 
gagal. Seharusnya siswa pandai 
menyikapinya (Adaptif) misalnya 
berpikiran positif, mempunyai tekad 
yang realistis, mempersiapkan 
semaksimal mungkin. 
 Dampak dari stressor yang tak 
efektif akan menimbulkan stress yang 
akan dihadapi para siswa dalam 
menghadapi Ujian Akhir Nasional 
(UAN). Di SMA Negeri 1 Taman 
Sidoarjo terdapat beberapa siswa kelas 
XII yang bingung akan nasibnya pada 
ujian akhir nasional tahun ajaran 
2012/2013. Mereka merasa tidak 

31 
 



 

mampu dan tidak siap dalam 
menghadapi ujian akhir nasional. Tidak 
jarang dari mereka mengalami stres 
karena ketidaksiapan mental sehingga 
mereka justru jatuh sakit kerena 
memikirkan nasibnya kelak. Mereka 
merasa malu apabila tidak lulus tapi di 
lain pihak mereka sangat tidak siap 
dengan kebijakan pemerintah dalam 
standart kelulusan yang semakin tinggi. 
Hal ini jelas sangat di sayangkan karena 
apabila siswa sudah memiliki kesiapan 
psikologis dan persiapan-persiapan yang 
cukup siwa tidak akan merasa ketakutan 
dalam menghadapi Ujian Akhir 
Nasional. Perasaan seperti ini dapat di 
minimalkan apabila ada kemauan dari 
siwa sendiri untuk belajar lebih dini 
jauh sebelum ujian di laksanakan dan 
tentunya juga di dukung oleh pihak 
sekolah dan orang tua, (Mukhsin,2012) 
 Untuk menghadapi stressor 
siswa perlu melakukan persiapan 
sebaik-baiknya jauh sebelum ujian 
dimulai, (Budianto, 2007) menyatakan 
bahwa persiapan tersebut adalah 
persiapan belajar, persiapan fisik, dan 
persiapan mental.semakin baik 
persiapan yang dilakukan oleh siswa 
maka akan semakin baik pula hasil yang 
akan diperoleh siswa tersebut. Dengan 
kata lain seorang siswa untuk dapat 
menghadapi ujian maka siswa itu tidak 
hanya memiliki kesiapan fisik saja 
melainkan harus juga memiliki kesiapan 
psikologis. 
 
METODE  
Desain penelitian ini adalah seluruh dari 
perencanaan untuk menjawab 
pertanyaan penelitian dan antisipasi 
beberapa kesulitan yang mungkin 
timbul selama proses penelitian 
(Nursalam dan Pariani, 2001). 
Sedangkan menurut Sudigdo Sastro 
Asmoro desain penelitian merupakan 
wadah untuk menjawab pertanyaan 
penelitian atau menguji keahlian 

hipotesis. Penelitian ini merupakan 
penelitian Analitik study retrospektif, 
yang  penelitiannya berusaha melihat 
kebelakang (backward looking) artinya 
pengumpulan data dimulai dari efek 
atau akibat yang telah terjadi 
(Notoatmodjo, 2005).  
 
HASIL 
Pada bab ini akan diuraikan hasil 
penelitian yang berjudul Hubungn Tipe 
Kepribadian Dengan Mekanisme 
Koping Siswa kelas XII Dalam 
Menghadapi Ujian Akhir Nasionaldi 
SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo. Yang 
dilaksanakan di SMA Negeri 1 Taman 
Sidoarjo pada bulan februari sampai 
dengan juni 2012.Dengan jumlah siswa 
kelas XII berjumlah 150 orang dengan 
109 responden yang diambil sebagai 
sampel dengan menggunakan simple 
random sampling.Hasil penelitian ini 
terdiri dari tipe kepribadian, mekanisme 
koping dan hubungan antara tipe 
kepribadian dengan mekanisme koping 
siswa kelas XII dalam menghadapi 
Ujian Akhir Nasional di SMA Negeri 1 
Taman Sidoarjo. 
 
Pembahasan. 
  Berdasarkan hasil penelitian 
menunjukan bahwa sebagian besar tipe 
kepribadian siswa kelas XII dalam 
menghadapi Ujian Akhir Nasional di 
SMA Negeri 1 Taman Sidoarjo adalah 
Ekstrovert yaitu sebanyak 102 atau 
(93,6%) responden. Hal ini didukung 
oleh pernyataan C.G Jung bahwa 
kepribadian berubah berkembang terus 
sesuai dengan cara penyesuaiannya 
terhadap lingkungan sehingga dapat 
diketahui bahwa kepribadian merupakan 
suatu hasil dari 2 faktor keturunan dan 
faktor lingkungan. Factor keturunan 
antara lain :tinggi fisik, bentuk wajah, 
temperamen dan factor lingkungan 
antara lain : norma dalam 
keluarga,teman,kel.sosial, sikap, nilai 
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yang diwariskan.Tiap orang 
mengadakan orientasi terhadap dunia 
sekitarnya, namun dalam caranya 
mengadakan orientasi itu orang yang 
satu berbeda dari yang lainnya.Yang 
digolongkan menjadi introvert dan 
ekstrovert. Berdasarkan pernyataan 
C.G.Jung orang yang introvert 
memperlihatkan kecenderungan 
diantaranya orang yang suka 
memikirkantentang dirinya sendiri, 
banyak fantasi, lekas merasakan kritik, 
menahan ekspresi emosinya, lekas 
tersinggung dalam diskusi, suka 
membesarkan kesalahannya, analisa dan 
kritik diri sendiri menjadi buah 
pikirannya. 
 Menurut Jung orang yang 
ekstrovert terutama dipengaruhi dunia 
obyektif, yaitu dunia di luar dirinya. 
Orientasinya terutama tertuju keluar : 
pikiran, perasaan, serta tindakan-
tindakannya terutama ditentukan oleh 
lingkungannya.Menurut pendapat 
Maramis (2005) bahwa orang ekstrovert 
memperlihatkan kecenderungan 
diantaranya suka melihat pada 
kenyataan dan keharusan, tidak lekas 
kritis, ekspresi emosinnya spontan, 
dirinya tidak diikuti alasannya, tidak 
begitu merasakan kegagalan, 
mengadakan analisa dan kritik diri 
sendiri. Sedangkan orang introvert 
sebaliknya. Tipe kepribadian rata-rata 
pada responden bisa dikatakan 
cenderung pada tipe kepribadian 
ekstrovert. Hal ini kemungkinan adanya 
pengaruh dari lingkungan keluarga 
maupun lingkungan teman serta sikap 
positif orang tersebut dalam 
menghadapi stressnya serta cenderung 
suka melihat kenyataan dan 
keharusan,mengadakan analisa dan 
tidak begitu merasakan kegagalan.  
 

KESIMPULAN 
Tipe Kepribadian Siswa kelas XII 
dalam menghadapi Ujian Akhir 
Nasioanal di SMA Negeri 1 Taman 
Sidoarjo lebih banyak yang memiliki 
Kepribadiaan Ekstrovert. 
Mekanisme KopingSiswa kelas XII 
dalam menghadapi Ujian Akhir 
Nasional di SMA Negeri 1 Taman 
Sidoarjo lebih banyak yang mengarah 
pada jenis TO (Task Oriented). 
Terdapat hubungan antara tipe 
kepribadian dengan mekanisme koping. 
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