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 Abstrak 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karena rendahnya hasil belajar matematika 

di SMP.Keberhasilan mencapai hasil belajar matematika dipengaruhi 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain kecemasan siswa 

pada matematika. Tujuan penelitian:1)untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antara kecemasan siswa pada matematika dan hasil 

belajar matematika, 2)untuk mendeskripsikan pengaruh kecemasan siswa 

pada matematika terhadap hasil belajar matematika. Penelitian ini 

menggunakan metode Ex Post Facto, pendekatan 

kuantitatif.Pengumpulan data menggunakan metode angket dan 

dokumentasi.Instrumen penelitian menggunakan lembar angket dan 

lembar nilai hasil belajar.Hasil penelitian:1)ada hubungan antara 

kecemasan siswa pada matematika dan hasil belajar matematika sebesar 

0,668 dan tergolong cukup tinggi,2)kecemasan siswa pada matematika 

berpengaruh negatif dan signifikan dengan persentase 44,62% terhadap 

hasil belajar matematika. Perhitungan koefisien determinasi diperoleh 

0.4462, sehingga dapat dikatakan faktor kecemasan siswa pada 

matematika berpengaruh 44,62% terhadap hasil belajar matematika, dan 

55,38% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. 

 

Kata Kunci: kecemasan siswa pada matematika, hasil belajar matematika 

 

Abstract 

 

This research is motivatedbecause of the lowmath achievement in SMP. 

The success of thestudents toreach themath achievementinfluenced 

byinternal and external factors.Internal factors such asthe mathanxietyin 

students. The purposeof this research: 1) toknow whether or 

notcorrelationbetweenthe mathanxietyin studentsandthe math 

achievement, 2) to describethe influence ofthe mathanxietyinstudents 

towardsthe math achievement. This research usesthe ExPost Facto 

method anda quantitative approach. The data was collected using 

questionnaires and documentation. Instrument research using a 
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questionnaire sheet and value learning achievement sheet. The results 

showed that: 1) there is a correlation between math anxiety in students 

and the math achievement of 0.668 and is quite high, 2) the math anxiety 

in students negatively and significantly withthe percentage of 44.62% the 

math achievement. The calculation ofthe coefficient determination 

obtained 0.4462, so it can besaid the math anxiety in students factor 

affects 44.62% to the math achievement, and 55.38% influenced by other 

factors not examined in this research. 

 

Keywords:mathanxietyin students, mathachievement 

 

Pendahuluan  

Dalam pelaksanaan pendidikan, matematika merupakan mata pelajaran yang 

selalu ada disetiap jenjang, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.Selain itu 

matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang diujikan di tingkat Nasional.Oleh 

karena itu, matematika menjadi pelajaran yang penting untuk dipelajari di sekolah. 

Mengingat pentingnya matematika maka berbagai usaha dilakukan oleh setiap 

sekolah untuk memperoleh hasil belajar yang baik, sehingga dapat mencetak generasi 

yang berkualitas dimasa yang akan datang. Salah satu diantara usaha sekolah tersebut 

adalah dengan mencari pendidik yang handal dan pandai dalam matematika, 

mengadakan pembinaan terhadap tenaga pendidik, memenuhi sarana dan prasarana 

yang dibutuhkan oleh siswa. 

Dari observasi yang telah peneliti lakukan di SMP PGRI 7, usaha-usaha tersebut 

telah dipenuhi.Tetapi semua usaha yang dilakukan oleh sekolah tersebut berbanding 

terbalik dengan hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika siswa  masih banyak 

yang di bawah nilai KKM. Dari situ peneliti mengasumsikan bahwa faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar tidak hanya dari luar tetapi faktor dari dalam diri siswa juga 

akan mempengaruhi hasil belajar. 

Faktor dari dalam diri siswa tersebut dapat berupa pandangan siswa terhadap 

mata pelajaran itu sendiri, dalam hal ini pada pelajaran matematika. Adanya pandangan 

negatif siswa tentang matematika yang dianggap sebagai pelajaran yang sulit, akan 

menimbulkan kecemasan pada saat pembelajaran matematika maupun pada saat tes. 

Pandangan tersebut muncul karena karakteristik matematika yang bersifat abstrak, logis, 

sistematis dan penuh dengan lambang serta rumus yang membingungkan, dan anggapan 



177 
Jurnal Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sidoarjo 

Vol.3, No. 2, September 2015 

ISSN: 2337-8166 

 

 

 

tersebut dapat diperburuk dengan kondisi pembelajaran yang tidak menyenangkan 

dimasa lalu ataupun masa kini. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Arief dan Saufi 

(2012:91) yang menyatakan, penyebab ketakutan anak terhadap matematika adalah 

matematika dianggap sulit, pembelajaran matematika yang monoton dan guru 

cenderung represif dan kiler sehingga anak cenderung menutup diri dan tidak dapat 

mengekspresikan dirinya dalam pembelajaran, selain itu adanya tuntutan dari orang tua 

dan guru terhadap hasil juga menyebabkan siswa menjadi tertekan dan cemas sehingga 

siswa merasa terpaksa untuk belajar matematika. 

Akan tetapi menurut Sukmadinata (2005:84), kecemasan dapat bernilai positif 

atau negatif. Kecemasan akan bernilai positif jika memiliki intensitas yang tidak begitu 

kuat atau ringan sehingga akan berupa suatu motivasi positif. Tetapi jika kecemasan itu 

sangat kuat maka akan bersifat negatif, yakni akan menimbulkan gangguan secara psikis 

maupun fisik. Dengan adanya kecemasan siswa pada matematika, peneliti 

mengasumsikan bahwa kecemasan tidak menutup kemungkinan mempengaruhi hasil 

belajar matematika.Artinya dengan adanya kecemasan pada matematika hasil belajar 

matematika bisa semakin baik atau sebaliknya. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang timbul dalam penelitian 

ini adalah: (1) Apakah ada hubungan antara kecemasan siswa pada matematika dan 

hasil belajar matematika di kelas VIII SMP PGRI 7 Sedati?(2) Bagaimanakah pengaruh 

kecemasan siswa pada matematika terhadap hasil belajar matematika di kelas VIII SMP 

PGRI 7 Sedati? 

Sesuai dengan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan: (1) Untuk 

mengetahui ada atau tidak ada hubungan antara kecemasan siswa pada matematika dan 

hasil belajar matematika di kelas VIII SMP PGRI 7 Sedati, (2) Untuk mendeskripsikan 

pengaruh kecemasan siswa pada matematika terhadap hasil belajar matematika di kelas 

VIII SMP PGRI 7 Sedati. 

Menurut Nietzal (dalam Ghufron dan Risnawati, 2010:141) Kecemasan berasal 

dari bahasa latin (anxius) dan dari bahasa jerman (anst), yaitu suatu kata yang 

digunakan untuk menggambarkan efek negatif dan rangsangan fisiologi.Singgih dan 

Yulia (2012:29) mengemukakan kecemasan adalah rasa khawatir, rasa takut yang tidak 

jelas apa sebabnya. Menurut Sukmadinata (2005:84), kecemasan merupakan bagian dari 
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emosi yang berkenaan dengan adanya rasa terancam oleh sesuatu yang tidak bergitu 

jelas dan kecemasan tersebut bisa bernilai positif atau negatif. Kecemasan bernilai 

positif jika memiliki intensitas yang tidak begitu kuat atau ringan sehingga akanberupa 

suatu motivasi positif. Tetapi jika kecemasan itu sangat kuat maka bersifat negatif, 

yakni akan menimbulkan gangguan secara psikis maupun fisik.Berdasarkan pengertian-

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kecemasan adalah emosi yang dicirikan 

dengan perasaan takut, gelisah, khawatir dan tidak tenang terhadap sesuatu yang tidak 

jelas yang dialami seseorang dalam tingkatan yang berbeda. 

Tobias (dalam Dwikurniawati, 2014:19) mendefinisikan kecemasan matematika 

sebagai perasaan tegang dan cemas yang mengganggu proses manipulasi angka dan 

pemecahan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari maupun akademik serta 

dapat menghilangkan rasa percaya diri seseorang. Siswa yang mengalami kecemasan 

terhadap matematika merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak bisa mempelajari 

matematika dan mengerjakan soal-soal matematika. Sedangkan Richardson dan Suinn 

(dalam Anita, 2014:127) menyatakan bahwa kecemasan matematika melibatkan 

perasaan tegang dan cemas yang mempengaruhi berbagai cara ketika menyelesaikan 

soal matematika dalam kehidupan nyata dan akademik. Berdasarkan pengertian-

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kecemasan siswa pada matematika 

merupakan bentuk perasaan siswa berupa perasaan gelisah, khawatir ataupun takut 

dalam menghadapi persoalan matematika baik pada saat pembelajaran matematika 

maupun pada saat tes dengan berbagai bentuk gejala yang ditimbulkan. 

Keadaan yang melatarbelakangi timbulnya kecemasan dapat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor.Menurut Adler dan Rodman (dalam Ghufron dan Risnawati, 2010:145) 

terdapat dua faktor yang menyebabkan adanya kecemasan, yaitu:  

a. Pengalaman yang negatif pada masa lalu 

Pengalaman ini merupakan hal yang tidak menyenangkan pada masa lalu mengenai 

peristiwa yang dapat terulang lagi pada masa mendatang, apabila individu tersebut 

mernghadapi situasi atau kejadian yang sama dan juga tidak menyenangkan. 

 

b. Pikiran yang tidak rasional. 
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Ellis (dalam Ghufron dan Risnawati, 2010:145) memberi daftar kepercayaan atau 

keyakinan kecemasan sebagai contoh dari pikiran tidak rasional yang disebut buah 

pikiran yang keliru, yaitu: 1) kegagalan katastropik, yaitu adanya asumsi dari diri 

individu bahwa akan terjadi sesuatu yang buruk pada dirinya. Individu mengalami kece-

masan dan perasaan ketidakmampuan serta tidak sanggup mengatasi permasalahannya, 

2) kesempurnaan, Individu ini mengharapkan dirinya berprilaku sempurna dan tidak ada 

cacat.Ukuran kesempurnaan dijadikan target dan sumber inspirasi bagi individu, 3) per-

setujuan, persetujuan adanya keyakinan yang salah didasarkan pada ide bahwa terdapat 

hal virtual yang tidak hanya diinginkan, tetapi juga untuk mencapai persetujuan dari 

sesama teman atau siswa, 4) generalisasi yang tidak tepat, keadaan ini juga memberi 

istilah generalisasi yang berlebihan.Hal ini terjadi pada orang yang mempunyai sedikit 

pengalaman. 

Bentuk kecemasan menurut Kartono (dalam Dwikurniawati, 2014:14) ada tiga 

macam, antara lain: 

a. Kecemasan Super Ego, kecemasan ini mengenai diri setiap orang. Dalam arti tubuh 

dan kondisi psikis sendiri, misalnya cemas kalau nantinya dirinya gagal, sakit, mati, 

ditertawakan orang, dituduh, dihukum, hilang muka, kehilangan barang-barang atau 

orang yang disayangi. 

b. Kecemasan Neurotis, suatu kecemasan yang erat kaitannya dengan mekanisme-

mekanisme perlarian diri dan pembelaan diri yang negatif, banyak disebabkan rasa 

bersalah atau berdosa, serta konflik-konflik emosional serius dan kronis 

berkesinambungan, frustasi-frustasi serta ketegangan-ketegangan batin. 

c. Kecemasan Psikotis, kecemasan karena merasa terancam hidupnya dan kacau, 

ditambah kebingungan yang hebat, disebabkan oleh depersonalisasi dan disorganisasi 

psikis. 

Menurut Freud (dalam Yusuf dan Nurihsan, 2008:52) kecemasan 

diklasifikasikan menjadi tiga tipe, yaitu: 

1) Kecemasan realistik, yaitu respon terhadap ancaman dari dunia luar atau perasaan 

takut terhadap bahaya-bahaya yang nyata yang berada di lingkungan. 

2) Kecemasan neurotik, yaitu respon terhadap letusan yang mengancam dari dorongan 

id kedalam kesadaran. Kecemasan ini berkembang pengalaman masa anak yang 
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terkait dengan hukuman atau ancaman dari orang tua. Ketika seseorang mengalami 

kecemasan neurotik, orang tersebut merasa takut terhadap hukuman yang maya 

(hayalan) dari orang tua atau orang lain yang mempunyai otoritas secara maya pula 

untuk memuaskan dorongan intrinsiknya. Kecemasan neurotik ini merupakan istilah 

dari perasaan gugup. 

3) Kecemasan moral, yaitu respon super ego terhadap dorongan id yang mengancam 

untuk memperoleh kepuasan secara “immoral”. Kecemasan ini diwujudkan dalam 

bentuk perasaan bersalah (guilty feeling) atau rasa malu (shame). Seseorang yang 

mengalami kecemasan ini, merasa takut akan dihukum oleh super egonya atau kata 

hatinya. 

Sedangkan Menurut Spielberger (dalam Slameto, 2010:185) kecemasan 

dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: a) kecemasan sebagai suatu sifat (trait anxiety), 

yaitu kecenderungan pada diri seseorang untuk merasa terancam oleh sejumlah kondisi 

yang sebenarnya tidak berbahaya, b) kecemasan sebagai suatu keadaan (state anxiety), 

yaitu suatu keadaan atau kondisi emosional sementara pada diri seseorang yang ditandai 

dengan perasaan tegang dan kekhawatiran yang dihayati secara sadar serta bersifat 

subyektif, dan meningginya aktivitas sistem saraf otonom. 

Dari berbagai macam jenis kecemasan yang telah dijelaskan di atas, jenis 

kecemasan dalam penelitian ini adalah Kecemasan Super Ego, kecemasan neurotik, dan 

kecemasan moral.Kecemasan Super Ego merupakan kecemasan yang ada pada diri 

setiap orang dalam bentuk fisik maupun kondisi psikis.Kecemasan neurotik merupakan 

kecemasan yang timbul akibat pengalaman yang terkait dengan hukuman atau ancaman 

dari orang tua maupun yang lainnya. Sedangkan kecemasan moral merupakan 

kecemasan yang timbul karena perasaan bersalah atau rasa malu terhadap apa yang 

dilakukan. 

 

 

 

Gejala kecemasan menurut Dacey (dalam Dwikurniawati, 2014:19), dapat 

ditinjau melalui tiga komponen, yaitu: 
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a. Komponen Psikologis: sebuah gejala kecemasan yang dilihat dari kejiwaan individu. 

Komponen psikologis ini dapat berupa kegelisahan, gugup, tegang, cemas, rasa tidak 

aman, takut, cepat terkejut. 

b. Komponen Fisiologis: sebuah gejala kecemasan individu yang dapat dilihat dari 

respon alat-alat tubuh. Respon alat-alat tubuh ini berupa jantung berdebar, keringat 

dingin pada telapak tangan, tekanan darah meninggi (mudah emosi), respon kulit 

terhadap aliran galvanis (sentuhan dari luar) berkurang, gerakan peristaltik (gerakan 

berulang-ulang tanpa disadari) bertambah, gejala somatik atau fisik (otot), gejala 

somatic atau fisik (sensorik), gejala respiratori (pernafasan), gejala gastrointertinal 

(pencernaan), gejala urogenital (perkemihan dan kelamin). 

c. Komponen Sosial: sebuah prilaku yang ditunjukkan oleh individu di lingkungannya. 

Perilaku ini dapat berupa: tingkah laku (sikap) dan gangguan tidur. 

Pada penelitian ini, timbulnya kecemasan dapat dilihat dari komponen psikologis yang 

berupa rasa gelisah, gugup, tegang, cemas, takut.Komponen fisiologis yang berupa 

jantung berdebar, keringat dingin pada telapak tangan.Dan komponen sosial yang 

berupa gangguan tidur dan sikap dari lingkungan sekitar. 

Hasil belajarmenurut Sudjana(2008:22)adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya.Menurut Dimyati dan 

Mudjiono (2002:3), hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan 

tindak mengajar.Sedangkan menurut Hamalik (2008:30), hasil belajar merupakan 

perubahan tingkah laku, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu dan tidak mengerti 

menjadi mengerti.Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan dan keterampilan yang diperoleh siswa setelah dia menerima perlakuan 

dari guru atau pembelajaran dari guru, sehingga dapat mengkonstruksikan pengetahuan 

itu dalam kehidupan sehari-hari. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Purwanto (2010:107): 

a. Faktor bahan atau hal yang dipelajari, factor ini menentukan bagaimana proses dapat 

berlangsung, dan bagaimana hasilnya agar dapat sesuai dengan yang diharapkan. 

b. Faktor lingkungan, Faktor lingkungan terdiri dari: (1) lingkungan alami, seperti 

temperatur udara dan kelembaban, (2) Lingkungan sosial, lingkungan sosial yang 

baik yang berwujud manusia maupun hal-hal lain akan berpengaruh langsung dalam 
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proses dan hasil belajar siswa, seperti siswa yang sedang belajar memecahkan 

persoalan dan dibutuhkan ketenangan, dengan kehadiran orang lain yang selalu 

mondar mandir didekatnya maka siswa tersebut akan terganggu. 

c. Faktor instrumental, faktor yang ada dan pemanfaatannya telah dirancang sesuai 

dengan hasil belajar yang diharapkan. Seperti: kurikulum atau bahan pelajaran, guru, 

administrasi, sarana dan fasilitas. 

d. Faktor kondisi individu siswa, meliputi: (1) Kondisi fisiologis, berupa kondisi fisik 

dan kondisi panca indera. (2) Kondisi psikologi, berupa bakat, minat, kecerdasan, 

motivasi, kemampuan kognitif. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh analisis data dan pengujian 

hipotesis sebagai berikut: 

1. Analisisperhitungan normalitas untuk variabel kecemasan siswa pada matematika 

dapat dilihat pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1 Menghitung NormalitasData Angket Kecemasan Siswa pada Matematika 

Interval f0 fh (f0-fh) (f0-fh)2 
(𝐟𝟎 − 𝐟𝒉)𝟐

𝐟𝒉
 

12 – 16 3 0,999 2,001 4,004 4,008 

17 – 21 5 4,9358 0,0642 0,004 0,0008 

22 – 26 11 12,565 -1,5652 2,449 0,195 

27 – 31 8 12,565 -4,5652 20,841 1,659 

32 – 36 7 4,9358 2,0642 4,2609 0,863 

37– 41 3 0,999 2,001 4,004 4,008 

Jumlah 37 37 0 35,563 10,734 

Harga fh = 2,7% x 37 = 0,999; 13,34 x 37 = 4,9358; 33,96% x 37 = 12,565 

Berdasarkan perhitungan, harga Chi Kuadrat hitung (Xh
2) = 10,734. Sedangkan harga 

Chi Kuadrat tabel dengan dk= 5 dan taraf kesalahan 5% adalah(Xt
2) =  11,070.  Karena 

harga (Xh
2 < Xt

2) (10,734 <  11,070), maka data hasil kecemasan siswa pada 

matematika “Berdistribusi Normal”. 

2. Analisisperhitungan normalitas untuk variabel hasil belajar matematika dapat dilihat 

pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2 Menghitung Normalitas Data Hasil Belajar Matematika 
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Interval f0 fh (f0-fh) (f0-fh)2 
(𝐟𝟎 − 𝐟𝒉)𝟐

𝐟𝒉
 

45 – 53 2 0,999 1,001 1,002 1,003 

54 – 62 5 4,9358 0,0642 0,0041 0,0008 

63 – 71 8 12,565 -4,565 20,841 1,6586 

72 – 82 11 12,565 -1,565 2,4499 0,195 
83 – 91 8 4,9358 3,0642 9,3893 1,9023 

92 – 100 3 0,999 2,001 4,004 4,008 

Jumlah 37 37,0 0 37,69 8,7677 

Harga fh = 2,7% x 37 = 0,999; 13,34 x 37 = 4,9358; 33,96% x 37 = 12,565 

Berdasarkan perhitungan, harga Chi Kuadrat hitung (Xh
2) = 8,7677. Sedangkan harga 

Chi Kuadrat tabel dengan dk= 5 dan taraf kesalahan 5%adalah (Xt
2) =  11,070. Karena 

harga (Xh
2 < Xt

2) (8,7677 <  11,070), maka data hasil kecemasan siswa pada 

matematika “Berdistribusi Normal”. 

3. Perhitungan statistik atau uji hipotesis untuk menjawab rumusan masalah 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara kecemasan siswa pada 

matematika dan hasil belajar matematika kelas VIII SMP PGRI 7 Sedati penulis 

mernggunakan rumus korelasi product moment sebagai berikut: 

rXY =
N∑XY−(∑X)(∑Y)

√{N∑X2−(∑ X)2}{N∑Y2−(∑ Y)2}
  

Keterangan : 

rXY = Korelasi  

X = Skor angket 

Y = Nilai matematika 

N = Jumlah sampel 

a. Dari perhitungan rumus product moment, didapatkanrXY = −0,668. Karena harga 

r ≠ 0, maka Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga terdapat hubungan antara 

kecemasan siswa pada matematika dan hasil belajar matematika di kelas VIII SMP 

PGRI 7 Sedati dengan koefisien korelasi 0,668 dan berkorelasi negatif. Artinya jika 

kecemasan siswa pada matematika tinggi maka hasil belajar matematika rendah dan 

jika kecemasan siswa pada matematika rendah maka hasil belajar matematika tinggi. 
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Dan jika nilai koefisien korelasi diinterpretasikan pada tabel makadidapatkan 

kecemasan siswa pada matematika terhadap hasil belajar Matematika di kelas VIII 

SMP PGRI 7 Sedati mempunyai hubungan yang cukup tinggi. 

b. Hargarhitungdenganrtabel dibandingkan.  rhitung = 0,668 , rtabel = 0,325. 

Didapatkan (rh > rt)  (0,668 > 0,325). Jadi koefisien korelasi kecemasan siswa 

pada matematika terhadap hasil belajar matematika sebesar 0,668 adalah signifikan, 

artinya koefisien tersebut dapat digeneralisasikan atau dapat berlaku pada populasi di 

mana sampel diambil.  

Perhitungan untuk menghitung seberapa pengaruh kecemasan siswa pada 

matematika terhadap hasil belajar matematika menggunakan rumus koefisien 

determinasi, sebagai berikut: 

d = r2 

 = (0,668)2 

    d = 0,4462 

Hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh 0,4462. Jadi faktor kecemasan 

siswa pada matematika berpengaruh 44,62% terhadap hasil belajar matematikadi 

kelas VIII SMP PGRI 7 Sedati tahun pelajaran 2014/2015. Selebihnya sebanyak 

55,38% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Simpulan 

Dari hasil penelitian dapat diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1. Ada hubungan antara kecemasan siswa pada matematika dan hasil belajar 

matematika di kelas VIII SMP PGRI 7 Sedati. Dari perhitungan korelasi produck 

moment didapatkan hubungan sebesar 0,668 dan tergolong hubungan yang cukup 

tinggi. 

2. Kecemasan siswa pada matematika berpengaruh negatif dan signifikan dengan 

persentase 44,62% terhadap hasil belajar matematika di kelas VIII SMP PGRI 7 

Sedati. Pengaruh negatif disini adalah jika kecemasan siswa pada matematika tinggi 

maka hasil belajar matematika rendah dan sebaliknya. Sedangkan pengaruh 

signifikan diperoleh dari perbandingan r hitung dan r tabel dan mempunyai 
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artikoefisien korelasi dapat digeneralisasikan atau dapat berlaku pada siswa kelas 

VIIISMP PGRI 7 Sedati. Dan dari perhitungan koefisien determinasi diperoleh 

0.4462, sehingga dapat dikatakan faktor kecemasan siswa pada matematika 

berpengaruh 44,62% terhadap hasil belajar matematika di kelas VIII SMP PGRI 7 

Sedati, dan sebanyak 55,38% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  
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