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Pendidikan merupakan suatu kegiatan kompleks berdimensi luas dan banyak variabel yang  
mempengaruhinya. Berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung  
kepada berbagai faktor yang mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar (KBM). Dimana  
untuk  mengetahui  sejauh  mana  tingkat  pengusaan  materi  dilaksanakan  evaluasi  yang  
dilakukan seorang guru kepada siswanya. Kecemasan dalam menghadapi ujian merupakan  
salah satu faktor   yang dapat menjadi pendukung dan penghambat bagi pencapaian hasil  
belajar  seorang  siswa.Sesuai  dengan  permasalahan  yang  telah  dirumuskan,  maka  tujuan  
penelitian  yang  hendak  dicapai  meliputi  untuk  mengetahui  gambaran  umum  tingkat  
kecemasan  siswa  kelas  SMA  Negeri  1  Jatibarang  dalam  menghadapi  ujian.  Dan  untuk  
mengetahui  pula  hasil  belajar  matematika  siswa  SMA  Negeri  1  Jatibarang.  Serta  untuk  
mengetahui  sejauhmana  pengaruh  antara  tingkat  kecemasan  dalam  menghadapi  ujian  
matematika  terhadap hasil  belajar  matematika  siswa tersebut.Setiap  siswa memiliki  kadar  
atau  tingkat  kecemasan yang berbeda-beda dalam menghadapi  pelaksanaan ujian hal  ini  
dapat diketahui dan diukur. Salah satunya yaitu dengan melihat perolehan nilai siswa setelah  
dilaksanakan ujian.Penelitian ini memperoleh data dari penyebaran angket pada kelas sampel,  
penyebaran angket tersebut bertujuan untuk memperoleh data tentang tingkat kecemasan 
dalam  menghadapi  ujian  kenaikan  kelas  (UKK)  matematika.  Sedangkan  hasil  belajar  
matematika siswa SMA Negeri 1 Jatibarang diperoleh dari hasil studi dokumentasi dari kantor  
tata usaha, bagian kurikulum dan guru mata pelajaran matematika. Metode yang digunakan  
dalam  penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif.  Sedangkan  populasinya  adalah  siswa-siswi  
kelas XI SMA Negeri 1 Jatibarang yang berjumlah 274 siswa, dengan alasan karena  siswa  
kelas  XI  sedang  berada  pada  masa  remaja  yang  cenderung  sedang  mengalami  krisis  
perkembangan diri sehingga mudah mengalami kecemasan di lingkungan sekolah dan sudah  
beradaptasi serta sudah berpengalaman dalam belajar. Adapun sampel penelitian yang dipilih  
yaitu   siswa-siswi  kelas  XI  IPA  SMA Negeri  1  Jatibarang  tahun  pelajaran  2008/2009 yang  
berjumlah 68 siswa atau sebanyak 24,8% dari populasi. Hasil penelitian berkenaan dengan  
gambaran umum tingkat kecemasan siswa dalam menghadapi ujian matematika menunjukan  
47 % responden atau 32 siswa berada pada kategori  agak cemas atau mengalami tingkat  
kecemasan yang sedang. Sedangkan hasil belajar matematika siswa menunjukan sebanyak  
89,7% responden atau 61 siswanya mendapatkan hasil belajar matematika yang lebih baik  
dan  tinggi  serta  dari  hasil  penelitian  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara  tingkat  
kecemasan dalam menghadapi  ujian matematika  terhadap hasil  belajar  matematika  siswa  
SMA  Negeri  1  Jatibarang,  yaitu  sebesar  0,  54  termasuk  dalam  korelasi  cukup  dengan 
perhitungan  KD  =  29,2%  yang  berarti  tingkat  kecemasan  dalam  menghadapi  ujian  
mempengaruhi hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 1 Jatibarang.

Kata Kunci : kecemasan, hasil belajar, kecemasan belajar.

Siswa SMA Negeri 1 Jatibarang dari hasil wawancara pada umumnya 
merasakan kecemasan pada saat melaksanakan ujian yang berhubungan 
dengan soal berhitung, dalam hal ini ujian matematika. Karena matematika 
merupakan  ilmu  yang  berhubungan  dengan  bilangan-bilangan.  Belajar 
matematika bagi seorang siswa merupakan proses yang kontinu sehingga 
diperlukan pengetahuan dan pengertian dasar matematika yang baik pada 
permulaan  belajar  untuk  belajar  selanjutnya.  Pemahaman  konsep 
matematika sangatlah penting, karena untuk memahami konsep yang baru 
diperlukan  prasyarat  pemahaman  konsep  sebelumnya.  Oleh  karena  itu, 
dalam  menghadapi  ujian  matematika  sering  mengakibatkan  kecemasan 
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dalam  diri  siswa  dan  membutuhkan  konsentrasi  yang  sangat  tinggi, 
ketenangan  diri  dalam  menjawabnya  serta  untuk  meningkatkan  hasil 
belajarnya,  siswa  harus  lebih  banyak  diberi  kesempatan  untuk  melihat 
kaitan-kaitan tersebut.

Matematika  merupakan  ilmu  pengetahuan  yang  sangat  penting. 
Kegunaan matematika sangat  besar bagi  umat manusia  pada umumnya 
dan  siswa  pada  khususnya.  Belajar  matematika  harus  dilakukan  secara 
kontinu karena materi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Jika 
tidak demikian maka siswa akan mengalami kesulitan dalam memahami 
materi  matematika yang baru,  karena ciri  matematika adalah penalaran 
deduktif yaitu, kebenaran suatu konsep atau pernyataan diperoleh sebagai 
akibat  logis  dari  kebenaran sebelumnya.  Sehingga kaitan antara konsep 
dalam matematika bersifat konsisten. (Edi Prio Baskoro,2006: 1)

Didalam  matematika,  sampai  saat  ini  masih  banyak  ditemukan 
kesulian-kesulitan yang dialami siswa dalam mempelajari matematika. Hal 
ini  pula  yang  mendasari  siswa  SMA  Negeri  1  Jatibarang  mengalami 
kecemasan  dalam  menghadapi  ujian  matematika  khususnya.  Sehingga, 
tidaklah mengherankan bila matematika bagi anak-anak atau siswa pada 
umumnya dianggap sebagai pelajaran yang tidak disenanagi atau bahkan 
pelajaran  yang  paling  dibenci.  Setiap  siswa memiliki  kadar  atau  tingkat 
kecemasan  yang  berbeda-beda  dalam  menghadapi  pelaksanaan  ujian 
matematika hal ini dapat diketahui dan diukur, salah satunya yaitu dengan 
melihat perolehan nilai siswa setelah dilaksanakan ujian. Pelaksanaan ujian 
dapat  menimbulkan  kecemasan  baik  yang bersifat  positif  ataupun  yang 
bersifat  negatif.  Kecemasan  yang  bersifat  positif  dapat  menjadikan 
motivasi bagi siswa untuk lebih giat belajar, sedangkan kecemasan yang 
bersifat negatif merupakan kebalikannya. 

Berdasarkan hasil  observasi  awal,  siswa SMA Negeri  1  Jatibarang 
kabupaten Indramayu pada saat ulangan harian bidang studi matematika, 
baik siswa maupun siswi tersebut mengalami kecemasan pada saat ujian. 
Terlihat dari beberapa siswanya yang kurang percaya diri dalam mengisi 
soal-soal  ujian,  sehingga  siswa  tersebut  pada  satu  kesempatan 
mengganggu  teman  disekitarnya.  Dan  dari  hasil  pengamatan  penulis 
dengan kepala sekolah dan beberapa guru bidang studi matematika serta 
siswa di sana. Bahwasanya siswa perempuan pada umumnya lebih banyak 
dihinggapi  perasaan cemas dibandingkan siswa laki-laki di SMA Negeri 1 
Jatibarang tersebut. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian penulis di 
SMA  Negeri  1  Jatibarang  “Apakah tingkat  kecemasan  siswa  dalam 
menghadapi ujian matematika memiliki pengaruh atau tidak terhadap hasil 
belajar matematika siswa di SMA Negeri 1 Jatibarang kabupaten Indramayu 
”.   Adapun  rumusan  masalahnya  adalah  :  Seberapa  besar  gambaran 
tingkat  kecemasan  siswa  SMA  Negeri  1  Jatibarang  dalam  menghadapi 
ujian?,  Seberapa  besar  gambaran  hasil  belajar  matematika  siswa  SMA 
Negeri  1  Jatibarang?,  Sejauhmana  pengaruh  tingkat  kecemasan  dalam 
menghadapi ujian terhadap hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 1 
Jatibarang Kabupaten Indramayu?

MATERI DAN METODA
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Sampel.  Teknik  pengambilan  sampel  ini  dilakukan  untuk 
memperoleh sampel yang representatif, karena populasinya seluruh siswa 
kelas  XI  SMA  Negeri  1  Jatibarang  tahun  pelajaran  2008/2009  yang 
berjumlah 274 siswa. Sedangkan sampelnya berjumlah 68 orang siswa atau 
sebanyak 24,8% responden dari jumlah populasinya. Teknik pengambilan 
sampel ini menggunakan teknik sampling purposive, oleh karena sampling 
ini  cocok  untuk  studi  deskritif  yang  mana  aspek  dari  gambaran  yang 
tunggal yang representatif diamati dan dianalisis.

Teknik korelasional. Desain penelitian adalah semua proses yang 
diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Nazir,  1999: 
99).  Oleh  karena  itu,  penelitian  yang  berjudul:  “Pengaruh  Tingkat 
Kecemasan  dalam Menghadapi  Ujian  terhadap  Hasil  Belajar  Matematika 
Siswa SMA Negeri  1 Jatibarang Kabupaten Indramayu” ini  menggunakan 
desain  penelitian  “One  Shot”   model.  “One  Shot”  model  yakni  model 
pendekatan yang menggunakan satu kali  pengumpulan data pada suatu 
saat.  (Arikunto, 2002: 75). Dalam menggunakan pendekatan pertama ini 
yaitu “One Shot” model, penulis seutuhnya hanya meneliti perkembangan 
motorik  baik  siswa maupun siswi  pada masa SMA  kelas  XI  IPA di  SMA 
Negeri 1 Jatibarang. Dimana penulis mengumpulkan sekelompok siswa dan 
siswi kelas XI IPA SMA Negeri 1 Jatibarang dalam menghadapi ujian bidang 
studi  matematika  yang  sedang  berlangsung  lalu  diamati  tingkat 
kecemasannya dalam menghadapi  ujian yang diselenggarakan oleh guru 
bidang  studi  matematika.  Penelitian  ini  dilakukan  pada  satu  waktu 
terhadap  satu  kelompok  siswa  dan  siswi  kelas  XI  IPA  SMA  Negeri  1 
Jatibarang. “One Shot” artinya satu kali tembak. Adapun analisis data yang 
digunakan sebagai berikut: Analisis Deskriptif. Uji Normalitas menggunakan 
uji Chi-Kuadrat, Uji Homogenitas menggunakan uji F, Analisis regresi linear, 
Uji hipotesis.

HASIL

Deskripsi data 

Tingkat  Kecemasan  Siswa.  Hasil  penelitian  berkenaan  dengan 
kebutuhan  yang  paling  dirasakan  oleh  siswa  SMA  Negeri  1  Jatibarang 
secara umum menunjukan tingkat kecemasan sedang atau dalam kategori 
yang agak cemas. Hal ini dapat dilihat sebanyak 47 % responden berada 
pada  kategori  agak  cemas,  sebanyak  25  %  responden  berada  pada 
kategori tidak cemas dan sebanyak 28 % responden berada pada kategori 
cemas.  Hasil  penelitian  diatas  memberikan  pemahaman  bahwa  tingkat 
kecemasan siswa SMA Negeri 1 Jatibarang cenderung menunjukan tingkat 
kecemasan yang sedang atau agak cemas, artinya baik siswa maupun siswi 
ketika menghadapi ujian matematika cenderung tidak merasa tertekan dan 
mereka  menghadapinya  dengan  cara  biasa–biasa  saja,  siswa  tidak 
memperlihatkan  tingkat  kecemasan  yang  berlebihan  dalam menghadapi 
ujian  atau  tes,  mereka  cenderung  santai  dan  kurang  merasa  terbebani 
dengan ujian yang dihadapinya. Gambaran umum tingkat kecemasan siswa 
dalam menghadapi ujian matematika SMA Negeri 1 Jatibarang dapat dilihat 
pada tabel berikut :
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Tabel 1. Tingkat Kecemasan 

No Tingkat 
Kecemasan Kategori Rentang 

Skor Frekuensi Persentasi

1. Berat Cemas X > 17 19 28 %

2. Sedang Agak Cemas 11 ≤ X ≤ 
17

32 47 %

3. Ringan Tidak Cemas X < 11 17 25 %
Jumlah 68 100 %

Hasil  angket  pengukur  tingkat  kecemasan  siswa  SMA  Negeri  1 
Jatibarang dalam menghadapi ujian menunjukan 19 responden atau siswa 
cenderung mengalami kecemasan yang  berat atau dalam kategori cemas 
dalam menghadapi  ujian,  sedangkan 32 responden berada pada tingkat 
kecemasan  yang  sedang  atau  dalam  kategori  agak  cemas  dan  sisanya 
sebanyak  17 responden  atau  siswa SMA Negeri  1  Jatibarang  cenderung 
dalam  menghadapi  ujian  menunjukan  tingkat  kecemasan  ringan  atau 
dalam kategori  tidak  merasa  cemas  dan  tidak  merasa  terbebani  dalam 
menghadapi ujian matematika yang dilaksanakan oleh guru bidang studi 
matematika tersebut. Adapun, Jika ditelaah pada setiap aspek penelitian, 
maka  teridentifikasi  tingkat  kecemasan  siswa  dalam  menghadapi  ujian 
matematika SMA Negeri 1 Jatibarang kabupaten Indramayu seperti terlihat 
pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Gambaran Umum Tingkat Kecemasan Siswa  SMA Negeri 1 
Jatibarang

Aspek Kategori Rentang Frekuensi Persentase 

Aspek I
Cemas X > 6 11 16,2 %

Agak Cemas 4 ≤ X ≤ 6 38 55,9 %
Tidak Cemas X < 4 19 27,9 %

Aspek II
Cemas X > 2 23 33,8 %

Agak Cemas X = 2 29 42,7 %
Tidak Cemas X < 2 16 23,5 %

Aspek III
Cemas X > 5 16 23,5 %

Agak Cemas 3 ≤ X ≤ 5 31 45,6 %
Tidak Cemas X < 3 21 30,9 %

Aspek IV
Cemas X > 4 7 10,3 %

Agak Cemas 2 ≤ X ≤ 4 36 52,9 %
Tidak Cemas X < 2 25 36,8 %

Dari tabel diatas, jelas bahwa siswa–siswi SMA Negeri 1 Jatibarang 
cenderung  mengalami  kecemasan  yang  berat,  pada  aspek  kedua  yakni 
rasa khawatir  yang berlebih pada saat  melaksanakan ujian matematika, 
yaitu dari 68 responden ditunjukan dengan 23 responden atau sebesar 33,8 
% siswa cenderung merasa cemas pada saat ujian berlangsung, khawatir 
dirinya  tidak  dapat  menjawab  dengan  benar  soal–soal  yang  diberikan 
gurunya, dan siswa pula cenderung takut jika soal–soal yang di ujikan itu 
sulit  atau  kurang  dipahami  oleh  dirinya,  dan  siswa  cenderung  pesimis 
dengan berpikir berulang–ulang  mengoreksi kembali jawaban yang sudah 
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dijawabnya,  hal  ini  dapat  merugikan  siswa  itu  sendiri  dengan  tidak 
memanfaatkan waktu ujian yang sedang berlangsung, serta berdasarkan 
hasil wawancara penulis dengan beberapa siswa SMA Negeri 1 Jatibarang, 
siswa cenderung  membayangkan  akan datangnya  kemalangan  terhadap 
dirinya atau orang lain dengan takut dirinya atau teman–temanya terkena 
remedial.

Adapun  tingkat  kecemasan  siswa  dalam  menghadapi  ujian 
matematika  dilihat  dari  aspek–aspek  lainnya  meliputi  :  ketegangan 
motorik/alat  gerak,  hiperaktivitas  saraf  autonom (Simpatis/Parasimpatis), 
dan kewaspadaan berlebihan.  Siswa SMA Negeri 1 Jatibarang cenderung 
menunjukan  tingkat  kecemasan  yang sedang  atau  dalam kategori  agak 
cemas. Pada aspek kewaspadaan berlebihan yaitu sebanyak 7 responden 
atau sebesar 10, 3 % siswanya selalu suka mengamati lingkungan secara 
berlebihan.  Sehingga  mengakibatkan  perhatianya  mudah  terailh,  sukar 
berkonsentrasi  dan  sukar  tidur,  merasa  ngeri,  mudah  tersinggung  serta 
tidak sadar.

Pada  aspek  ketegangan  motorik  atau  alat  gerak  menunjukan 
bahwa sebanyak 11 responden atau sebesar 16,2 % siswa SMA Negeri 1 
Jatibarang  mengaku  sering  gemetar  dan  tegang,  nyeri  otot,  letih,  tidak 
dapat  santai  kelopak  mata  bergetar,  kening  berkerut,  muka  tegang, 
gelisah,  tidak  dapat  diam  serta  mudah  kaget.  Hal  ini  yang  dapat 
mengganggu  konsentrasi  siswa  dalam  menjawab  soal-soal  ujian 
matematika,  sehingga  mengakibatkan  banyaknya  waktu  yang  kurang 
dimanfaatkan dengan baik dalam melaksanakan ujian tersebut.

Pada aspek hiperaktivitas saraf autonom (simpatis / parasimpatis), 
menunjukan sebanyak 16 responden atau setara dengan 23.5 % siswanya 
mengaku  suka  berkeringat  berlebihan  pada  saat  ujian  matematika 
berlangsung.  Serta  jantung  berdebar–debar,  rasa  dingin  telapak  tangan, 
kaki  basah,  mulut  kering,  kerongkogan  tersumbat,  kepala  terasa 
ringan/pusing, kesemutan, rasa mual, rasa aliran panas atau dingin, sering 
buang air  seni  atau diare,  rasa tidak enak diulu hati,  muka merah atau 
pucat, denyut nadi dan nafas yang cepat waktu istirahat.

Hasil  Belajar  Matematika  Siswa.  Dari  hasil  studi  dokumentasi  yang 
dilakukan  peneliti  dengan  guru  bidang  studi  matematika  kelas  XI  IPA 
berkenaan dengan hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 1 Jatibarang, 
dimana hasil belajar matematika siswa tertinggi memperoleh nilai sebesar 
80,00  dan  sedangkan  untuk  hasil  belajar  matematika  siswa  terendah 
memperoleh  nilai  26,00.  Dan  untuk  lebih  jelasnya  perhatikan  tabel  di 
bawah ini :

Tabel 3. Gambaran Umum Hasil Belajar Matematika Siswa SMA Negeri 1 
Jatibarang

No Kategori Rentang 
Skor

Frekuensi Persentas
e

1. Tinggi X > 48 61 89,7 %
2. Sedang 32 ≤ X ≤ 48 6 8,8 %
3. Rendah X < 32 1 1,5 %
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Berdasarkan hasil penelitian dan studi dokumentasi tersebut secara 
umum menunjukan hasil belajar matematika siswa SMA Negeri 1 Jatibarang 
dalam kategori hasil belajar matematika yang tinggi, yaitu sebanyak 89, 7 
%. Sedangkan untuk hasil belajar matematika siswa dalam kategori sedang 
sebanyak 8,8 %,  serta untuk kategori  lainnya yaitu 1,5 % berada pada 
level  hasil  belajar  matematika  yang  rendah  atau  kurang  memuaskan. 
Dilihat  dari  tabel  diatas,  bahwasannya  sebanyak  61  responden 
mendapatkan hasil belajar matematika yang lebih baik di banding siswa–
siswa  kelas  XI  IPA  lainya,   terbukti  dengan  61  responden,  baik  siswa 
maupun siswinya memperoleh hasil belajar yang tinggi dikelas. Adapun 6 
responden termasuk dalam kategori hasil belajar matematika sedang, dan 
hanya 1 responden yang termasuk dalam kategori hasil belajar matematika 
yang kurang atau rendah dari hasil sampel yang dipilih peneliti di kelas XI 
IPA 1 dan IPA 4 SMA Negeri 1 Jatibarang tahun pelajaran 2008 / 2009. 

Uji Normalitas.  Pengujian normalitas masing–masing variabel dilakukan 
dengan maksud untuk  mengetahui  apakah sebaran data  setiap variabel 
tidak menyimpang dari ciri–ciri data berdistribusi normal. Hasil perhitungan 
uji  normalitas  tingkat  kecemasan  siswa  dalam  menghadapi  ujian 
matematika  dengan  menggunakan  rumus  chi-kuadrat  diperoleh  X2  

hitung 

adalah  7,411.  Sedangkan  pada  tabel  distribusi  X2  
tabel    dengan  interval 

kepercayaan  99 % dan dk = 4  adalah 13,3. Oleh karena X2 
hitung  <  X2 

tabel 

maka  data  hasil  angket  pengukur  tingkat  kecemasan  siswa  dalam 
menghadapi ujian matematika “Berdistribusi Normal”. Hasil perhitungan uji 
normalitas tes sumatif  atau Ulangan Kenaikan Kelas (UKK)  siswa dalam 
menghadapi  ujian  matematika  dengan  menggunakan  rumus  chi-kuadrat 
diperoleh  X2  

hitung   adalah 11,066. Sedangkan pada tabel distribusi  X2  
tabel 

dengan interval kepercayaan  99 % dan dk = 4  adalah 13,3. Oleh karena 
X2 

hitung  <  X2 
tabel   maka data hasil tes sumatif atau Ulangan Kenaikan Kelas 

(UKK) siswa dalam menghadapi ujian matematika “Berdistribusi Normal”. 

Uji  Homogenitas.  Sebelum  data  dianalisis  lebih  lanjut,  data  terlebih 
dahulu diuji homogenitasnya. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui 
seragam tidaknya varians sampel-sampel yang diambil dari populasi yang 
sama. Dari hasil  perhitungan uji  homogenitas ternyata diperoleh  Fhitung = 
1,18  sedangkan  F tabel  dengan α = 5% adalah 1,53. Karena Fhitung = 1,18  < 
F tabel   = 1,53 maka keduanya (angket tingkat kecemasan dan tes sumatif 
siswa dalam menghadapi  ujian matematika)  mempunyai  varians–varians 
yang  “Homogen.  ”  dengan  demikian  pengujian  hipotesis  dengan 
menggunakan analisis korelasi dan regresi dapat dilakukan. 

Uji Independen dan Kelinieran Regresi. Uji independen dan kelinieran 
regresi  bertujuan  untuk  mengetahui  apakah  pengaruh  antara  variabel 
bebas  dan  variabel  terikat  linier  atau  tidak.  Berdasarkan  perhitungan 
statistik, diperoleh  persamaan regresi Ŷ  =   61, 97 + 0, 182 X. persamaan 
tersebut  mengandung  arti  koefisien  arah  regresi  linear  (b)  =  0,182 
bertanda positif sehingga dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika 
siswa bertambah  atau  meningkat  dengan  0,182  kali  tingkat  kecemasan 
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siswa dalam menghadapi ujian dalam hal ini Ulangan Kenaikan Kelas (UKK). 
Regresi  yang  didapat  selanjutnya  digunakan  untuk  keperluan  meramal 
apabila variabel bebasnya diketahui. Selanjutnya, data hasil perhitungan uji 
independent dan kelinieran regresi digambarkan pada tabel sebagai berikut 
:

Tabel 4. Daftar Analisis Varians untuk Uji Independen dan Kelinieran 
Regresi

Sumber 
Variasi

Dk JK KT F

Total 68 383296 383296 0, 605 1,939
Regresi (a)
Regresi (b/a)
Residu

1
1
66

382200,
06
323, 44
772, 5

382200, 
06
323, 44
11, 705

Keterangan :
Perbandingan Fhitung dengan 

F tabel. Signifikan dan 
Linearitas, ternyata:

0, 605 < 1,939
Fhitung  <  F tabel..

Tuna Cocok
Kekeliruan

13
53

99, 8
672, 7

7, 68
12, 69

Uji  Korelasi.  Uji  korelasi  yang  digunakan  adalah  korelasi  biserial  yang 
digunakan  untuk  mengetahui  sejauhmana  pengaruh  antara  variabel-
variabelnya. Korelasi poin biserial diterapkan apabila ingin menguji korelasi 
antara   dua  variabel,  yaitu  satu variabel  bergejala  kontinu  dan variabel 
kedua  bergejala  diskrit  murni,  serta  korelasi  poin  biserial  dipergunakan 
dalam menguji validitas soal, yaitu skor tiap butir soal dikorelasikan dalam 
skor  total  hasil  tes.  Berdasarkan  hasil  perhitungan,  diperoleh  koefisien 
korelasi rpbis = 0,54 yang berarti termasuk dalam kategori korelasi cukup. 
Jadi  terdapat  pengaruh yang signifikan antara tingkat  kecemasan dalam 
menghadapi  ujian  matematika  dengan  hasil  belajar  matematika  siswa 
tersebut.

Koefisien  Determinasi.  Setelah  diketahui  koefisisen  korelasi  antara 
variabel  X  dengan  variabel  Y,  maka  selanjutnya  dilakukan  perhitungan 
koefisien determinasi. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat 
pengaruh  variabel  antara  tingkat  kecemasan  siswa  dalam  menghadapi 
ujian terhadap hasil  belajar  matematika  siswa SMA Negeri  1  Jatibarang. 
Perhitungan  untuk  mengetahui  koefisien  determinasi  dilakukan  dengan 
menggunakan  formula  KD  =  r2  x  100  %.  Hasil  perhitungan  koefisien 
determinasi  diperoleh KD = 29,2%. Ini berarti  bahwa tingkat kecemasan 
dalam menghadapi  ujian  mempengaruhi  hasil  belajar  matematika  siswa 
SMA  Negeri  1  Jatibarang,  sebesar  29,2  %.  Nilai  koefisisen  determinasi 
sebanyak  29,2%  tersebut  mengandung  arti  bahwa  hasil  belajar  siswa 
dipengaruhi  oleh tingkat kecemasan siswa sebanyak 29,2 %. Sedangkan 
selebihnya atau sebanyak 70,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam peneltian ini. Adapun hasil perhitunganya dapat dilihat pada 
lampiran 16 halaman 155.

Uji  Hipotesis.  Dalam penelitian  ini  telah dilakukan pengujian  hipotesis, 
yang akan diuji  dengan menggunakan statistik  inferensial  melalui  teknik 
regresi  dan  korelasi.  Berdasarkan  perhitungan  uji  hipotesis  dengan 
menggunakan uji-t, diperoleh harga t hitung  = 5, 22 sedangkan t tabel  dengan 
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taraf nyata α = 0,05 dan dengan derajat kebebasan (dk) = 66, dari daftar 
distribusi t  di dapat t 0,95  = 1,669 dan karena  t hitung  >  t tabel    maka Ho di 
tolak  dan  Ha di  terima.  Yang  berarti  bahwa  terdapat  pengaruh  yang 
signifikan  antara  tingkat  kecemasan  dalam  menghadapi  Ujian  Kenaikan 
Kelas (UKK) mata pelajaran matematika terhadap hasil belajar matematika 
siswa SMA Negeri 1 Jatibarang kabupaten Indramayu. 

PEMBAHASAN

Salah  satu  definisi  dari  kecemasan  menurut  N.  Lumongga  Lubis 
(2009 :14) adalah takut akan kelemahan. Kecemasan merupakan perasaan 
yang kita alami ketika berpikir tentang sesuatu tidak menyenangkan yang 
akan  terjadi.  Dimana  pada  penelitian  ini,  peneliti  mengambil  populasi 
sebanyak tiga kelas yaitu siswa maupun siswi kelas XI IPA 1, XI IPA 3 dan XI 
IPA 4, dengan satu kelas diantaranya yakni kelas XI IPA 3 sebagai kelas uji 
coba dan dua kelas  lainnya yaitu  kelas XI  IPA dan 1 XI  IPA 4 dijadikan 
sebagai  kelas  penelitian.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis 
tingkat  kecemasan  siswa  dan  siswi  SMA  Negeri  1  Jatibarang  dalam 
menghadapi  ujian  pada bidang studi  matematika.  Studi  deskritif  di  SMA 
Negeri 1 Jatibarang Kabupaten Indramayu, semester genap Tahun ajaran 
2008 / 2009.

Berdasarkan hasil  observasi  awal,  siswa SMA Negeri  1  Jatibarang 
kabupaten Indramayu pada saat ulangan harian bidang studi matematika, 
baik siswa maupun siswi tersebut mengalami kecemasan pada saat ujian. 
Terlihat dari beberapa siswanya yang kurang percaya diri dalam mengisi 
soal-soal  ujian,  sehingga  siswa  tersebut  pada  satu  kesempatan 
mengganggu  teman  disekitarnya.  Dan  dari  hasil  pengamatan  penulis 
dengan kepala sekolah dan beberapa guru bidang studi matematika serta 
siswa di sana. Bahwasanya siswa perempuan pada umumnya lebih banyak 
dihinggapi  perasaan cemas dibandingkan siswa laki-laki di SMA Negeri 1 
Jatibarang tersebut.

Menurut salah seorang guru matematika SMA Negeri 1 Jatibarang, 
bahwasanya  pula  terdapat  siswa  yang  mempunyai  tingkat  kecemasan 
dalam menghadapi ujian matematika yang  rendah, yang berakibat kepada 
hasil  belajar  matematika  siswanya  juga  rendah.  Serta   ada  juga  siswa 
dengan tingkat kecemasan yang tinggi, sehingga hasil belajar matematika 
siswanya tinggi pula. 

Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis  terhadap  siswa-siswi  SMA 
Negeri 1 Jatibarang pada saat Ujian Kenaikan Kelas (UKK) mata pelajaran 
matematika.  Pada  dasarnya  banyak  cara  yang  dilakukan  siswa-siswi 
tersebut  dalam  mengatasi  kecemasannya,  dalam  menghadapi  ujian 
matematika yang sedang berlangsung, seperti mencoret-coret lembar soal, 
bernyayi, menggambar sesuatu, menggigit bolpen, melihat sekeliling, dan 
bertanya kepada temannya. Tetapi disamping hal negatif yang dilakukan 
baik siswa maupun siswi SMA Negeri 1 Jatibarang tersebut, ada juga siswa 
yang mengatasi kecemasanya dengan hal-hal yang bersifat positif, seperti 
mengoreksi ulang jawaban yang telah diisi serta ada pula yang berzikir dan 
membaca ayat suci Al-Qur’an untuk menenangkan  perasaan cemas dan 
kekhawatirnya dalam menjawab soal-  soal ujian matematika. Kecemasan 
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itu sendiri tidak selalu bermakna negatif , karena itu di beberapa diri dan 
tempat, kecemasan terkadang justru melahirkan situasi yang dinamis, yang 
mendorong seseorang mencapai prestasi yang tinggi. 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pengujian hipotesis, 
pada  bab  ini  akan  diketengahkan  kesimpulan  yang  bersifat  sitetik  dan 
sistemik.  Kesimpulan  yang rumusannya bersifat  umum yang merupakan 
dasar bagi pengkajian selanjutnya berupa implikasi dan saran penelitian. 
Gambaran  umum  tingkat  kecemasan  siswa  dalam  menghadapi  ujian 
matematika  SMA Negeri  1  Jatibarang berada pada kategori  agak  cemas 
atau  cenderung  mengalami  tingkat  kecemasan  yang  sedang,  dari  hasil 
penelitian menunjukan 47 % responden atau sebanyak 32 siswa berada 
pada kecemasan yang sedang,  selebihnya menunjukan 28 % responden 
atau  sebanyak  19  siswa  cenderung  berada  pada  kategori  cemas  atau 
mengalami  kecemasan  yang  berat  dan  sisanya  yaitu  sebesar  25  % 
responden atau sebanyak 17 siswa SMA Negeri 1 Jatibarang berada pada 
kategori  tidak  cemas  atau  bersikap biasa-biasa  saja  dalam menghadapi 
ujian matematika.  Gambaran umum hasil  belajar  matematika  siswa dan 
siswi  SMA Negeri  1  Jatibarang menunjukan hasil  belajar  yang baik  atau 
tinggi,  dimana  terdapat  sebanyak  89,7  % responden  atau  sebanyak  61 
siswanya mendapatkan hasil belajar matematika yang lebih baik dibanding 
siswa-siswi  kelas  XI  IPA  lainnya,  dari  hasil  sampel  yang  dipilih  peneliti 
dikelas XI IPA 1 dan IPA 4 SMA Negeri 1 Jatibarang tahun pelajaran 2008 / 
2009.   Dari  hasil  penelitian  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara 
tingkat  kecemasan  dalam  menghadapi  ujian  terhadap  hasil  belajar 
matematika siswa kelas XI SMA Negeri 1 Jatibarang.  hal  ini berdasarkan 
koefisien korelasi  dengan menggunakan analisis diperoleh  rhitung = 0, 54, 
dimana harga rhitung 0,54 jika dikonsultasikan dengan tabel interpretasi 0,40 
< rxy < 0,60 maka koefisien korelasi dinyatakan kedalam “Korelasi Cukup “.
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