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PENGARUH SELF CONCEPT, SELF EFFICACY, DAN MATH ANXIETY 

TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SMK PRAWIRA 

MARTA KARTASURA KELAS XI TAHUN AJARAN 2019/2020 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh self concept, self efficacy, 

dan math anxiety secara bersama-sama terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura  (2) pengaruh self concept terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura. (3) pengaruh self 

efficacy terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI SMK Prawira Marta 

Kartasura. (4) ) pengaruh math anxiety terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura.. Penelitian ini merupakan penelitian 

kuantitatif. Populasi penelitian ini sebanyak 77 siswa kelas XI SMK Prawira Marta 

Kartasura dan sampel yang digunakan adalah seluruh siswa kelas XI. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan angket, dokumentasi dan hasil 

ulangan akhir semester. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear 

berganda, uji-F, uji-t, dan koefisien determinasi (R2) yang sebelumnya dilakukan 

uji asumsi klasik. Pengujian – pengujian tersebut menggunakan dengan bantuan 

software Statistical Product and Service Solition (SPSS) 25.0 for windows. Hasil 

dari penelitian ini adalah adanya (1) adanya pengaruh secara simultan antara self 

concept, self efficacy dan math anxiety terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura (2) adanya pengaruh positif  dan signifikan 

self concept terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI SMK Prawira Marta 

Kartasura (3) adanya pengaruh positif dan signifikan self efficacy terhadap hasil 

belajar siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura (4) ada pengaruh positif dan 

signifikan math anxiety terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI SMK 

Prawira Marta Kartasura 

Kata kunci : self concept, self efficacy, math anxiety, hasil belajar matematika 

Abstrack 

This study aims to determine: (1) the effect of self-concept, self-efficacy, and math 

anxiety together on mathematics learning outcomes of class XI students of SMK 

Prawira Marta Kartasura (2) the effect of self-concept on mathematics learning 

outcomes of class XI students of SMK Prawira Marta Kartasura. (3) the influence 

of self-efficacy on mathematics learning outcomes of class XI students of SMK 

Prawira Marta Kartasura. (4)) the effect of math anxiety on mathematics learning 

outcomes of class XI students of SMK Prawira Marta Kartasura. This research is 

a quantitative study. The population of this research was 77 students of class XI 

SMK Prawira Marta Kartasura and the sample used was all students of class XI. 

The data collection technique was done by taking questionnaires, documentation 

and final semester test results. The data analysis technique used is multiple linear 

regression, F-test, t-test, and the coefficient of determination (R2) which previously 

carried out the classical assumption test. These tests are used with the help of 

Statistical Product and Service Solition (SPSS) 25.0 for windows software. The 
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results of this study are (1) there is a simultaneous influence between self-concept, 

self-efficacy and math anxiety on mathematics learning outcomes of class XI 

students of SMK Prawira Marta Kartasura (2) there is a positive and significant 

effect of self-concept on mathematics learning outcomes of class XI students of SMK 

Prawira Marta Kartasura (3) there is a positive and significant effect on self-

efficacy on learning outcomes of class XI students of SMK Prawira Marta 

Kartasura (4) there is a positive and significant effect of math anxiety on 

mathematics learning outcomes of class XI students of SMK Prawira Marta 

Kartasura 

Keywords: self concept, self efficacy, math anxiety, mathematics learning outcomes 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas, seperti halnya dikemukakan oleh Naisbitt 

(dalam Tilaar, 2002:116) “Education and training must be a major priority; they 

are the keys to maintaining competitiveness”. Pendidikan yang berkualitas 

menghasilkan sumber daya  manusia yang berkualitas pula, sehingga setiap negara 

berlomba – lomba dalam membangun dan memperbaiki kualitas pendidikan 

mereka. Terdapat lembaga yang bertugas mensurvey kualitas pendidikan di dunia 

yaitu The Programme for Internasional Student Assesment (PISA). 

Dilihat dari tabel PISA bahwa pendidikan di Indonesia telah kalah jauh dari 

tetangga kita yaitu Malaysia. Dimana tingkat keinginan siswa untuk membaca 

masih rendah. Dengan demikian pemerintah selalu memperbaiki kurikulum di 

Indonesia untuk meningkatkan keinginan membaca dan kualitas pendidikan di 

Indonesia.    

Pada umumnya, pendidikan  yang berkualitas ditandai dengan hasil belajar 

siswa yang baik. Untuk mendapatkan hasil belajar yang baik di butuhkan suatu 

interaksi yang baik pula antar guru dengan siswa, guru dengan metodelogi 

pendidikan, guru dengan pihak kurikulum.   

Hasil belajar merupakan tujuan dari proses pembelajaran. Jadi, Hasil belajar 

yang baik dapa juga tercapai ketika proses pembelajaran dapat berlangsung dengan 

baik. Menurut Slameto (2010:54) terdapat dua faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar diantaranya, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah 
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faktor yang berasal dalam diri siswa seperti self concept, self efficacy, dan math 

anxiety. 

Di era globalisasi ini hard skills dan soft skills harus dimiliki oleh siswa. 

Salah tiga bentuk dari soft skills yaitu self concept, self afficacy, dan math anxiety, 

sedangkan hasil belajar merupakan salah satu bentuk hard skills.  Hendriana dkk 

(2017) menjelaskan bahwa hard skills dibidang matematika merupakan penguasaan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan 

bidang ilmu matematika. Sedangkan soft skills adalah keterampilan seseorang 

dalam berhubungan dengan orang lain dan keterampilan mengatur dirinya sendiri 

yang mampu mengembangkan unjuk kerja secara maksimal.  

Saat ini, banyak sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, yang 

pembelajarannya berpusat pada siswa, sehingga siswa harus menemukan konsep 

sendiri, dan mengerjakan banyak tugas. Mencari konsep dengan mandiri 

dibutuhkan logika dan  kepercayaan diri yang tinggi, jika tidak bisa menemukan 

konsep maka siswa tersebut mengalami kecemasan yang berlebihan seperti tidak 

bisa mengerjakan soal saat ujian. Karena salah satu faktor anxiety yang terjadi pada 

remaja yatu intelegensi dan kecemasan matematika dapat menimbulkan gejala-

gejala yang tidak baik dalam pelaksanaan pembelajaran matematika (Saputra, 

2014). Kemampuan menilai diri (self concept) yang akurat adalah hal penting dalam 

mengerjakan tugas dan soal yang diajukan oleh guru, dengan kepercayaan diri (self 

efficacy) dapat memudahkan siswa dalam menyelesaikan tugas tersebut, bahkan 

hingga mampu meningkatkan prestasinya (Jatisunda, 2017).   

Datiningrum (2015) mengungkapkan semakin tingginya konsep diri (self 

concept) seorang siswa maka secara otomatis tingkat kecemasan (anxiety) dalam 

menghadapi ujian mengalami penurunan. Trujillo dan Hadfield dalam Anita (2014)  

menulis faktor yang dapat menimbulkan math anxiety salah satunya pola pikir. 

Peserta didik sebagian selalu berpikir bahwa matematika merupakan pelajaran yang 

sulit, mengerjakan tugas salah sehingga menimbulkan rasa untuk memperbaikinya 

dengan perasaan cemas dalam mengumpulkannya, cemas dalam ulangan. Hal ini 

sesuai dengan Tayibu (2016) bahwa self efficacy berpengaruh positif terhadap hasil 
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belajar matematika melalui task commitment, hal ini dapat dilihat dari kerasnya 

usaha untuk mengatasi persoalan (tugas) dan hambatan yang tidak diinginkan.    

Terkait dengan persoalan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai pengaruh self concept, self efficacy, dan math anxiety terhadap 

hasil belajar matematika SMK Prawira Marta Kartasura kelas XI tahun ajaran 

2019/2020.  

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui pengaruh self concept, 

self efficacy, dan math anxiety secara bersama-sama terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura  (2) Untuk mengetahui 

pengaruh self concept terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI SMK 

Prawira Marta Kartasura. (3) Untuk mengetahui pengaruh self efficacy terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura. (4) Untuk 

mengetahui pengaruh math anxiety terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 

XI SMK Prawira Marta Kartasura.   

 

2. METODE 

Penelitian ini termasuk penelitan kuantitatif. Pada penelitian ini dilakukan dengan 

metode angket dan dokumentasi. Metode angket dingunakan untuk mengumpulkan 

data self concept, self efficacy dan math anxiety. Sedangkan metode dokumentasi 

digunakan pengumpulan data, untuk hasil belajar mengunakan nilai Ulangan Akhir 

Siswa Semester 1. Penelitian ini mengambil sampel kelas XI di SMK Prawira Marta 

Kartasura dengan jumlah 77 siswa. 

Teknik yang digunakan untuk uji instrumen adalah uji validitas dan uji 

reabilitas. Data yang dinyatakan valid dan reliable akan digunakan untuk uji 

hipotesis. Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti melakukan uji regresi linear 

bergada terlebih dahulu. Ada syarat dalam melakukan uji regresi linear berganda, 

diantaranya uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji 

heterodeskedastisitas, dan uji autokorelasi.  Dan teknik yang digunakan untuk uji 

hipotesis adalah uji F, uji T, dan koefisien determinasi (R2). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data Hasil Uji Coba Instrumen 

Sebelum dilakukannya pengambilan data penelitian di kelas sampel, 

instrumen terlebih dahulu dilakukan uji coba di SMK Prawira Marta 

Kartasura yang memiliki siswa sebanyak 77. Uji coba instrument 

dimaksudkan untuk mengetahui validitas dan reabilitas instrument sehingga 

dapat dikatakan layak tidaknya instrumen tersebut sehingga didapat item 

instrumen yang dapat dilakukan penelitian. Hasil uji coba instrument sebagai 

berikut:  

3.1.1 Hasil Uji Coba Angket Self Concept 

Instrument angket self concept terdiri dari 25 item pertanyaan. Hasil 

uji validitas menggunakan product moment pearson dengan bantuan 

program SPSS 25.0 menunjukkan dari 25 item pernyataan yang 

diberikan kepada responden diperoleh 23 item yang nilai rxy ≥ rtabel 

dan 2 item penyataan  yang nilai rxy ≥ rtabel. Hal ini berarti terdapat 23 

item pernyataan yang valid atau layak untuk dilakukan penelitian dan 

2 item pernyataan yang tidak valid atau tidak layak. 

 Uji reabilitas item, menggunakan Cronbach’s Alpha. Berdasarkan 

perhitungan dengan rumus tersebut, diperoleh  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

0,714  dengan  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  =  0.2242 karena 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 

instrument angket self concept reliabel.  

3.1.2 Hasil Uji Coba Angket Self Efficacy  

Instrumen angket self efficacy terdiri dari 25 item pertanyaan. Hasil 

uji validitas menggunakan product moment pearson dengan bantuan 

program SPSS 25.0 menunjukkan dari 25 item pernyataan yang 

diberikan kepada responden diperoleh 24 item yang nilai rxy ≥ rtabel 

dan 1 item penyataan  yang nilai rxy ≥ rtabel. Hal ini berarti terdapat 24 

item pernyataan yang valid atau layak untuk dilakukan penelitian dan 

1 item pernyataan yang tidak valid atau tidak layak. 

Uji reabilitas item, menggunakan Cronbach’s Alpha. Berdasarkan 

perhitungan dengan rumus tersebut, diperoleh  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
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 0,720 dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  0.2242 karena 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 

instrument angket self efficacy reliabel. 

3.1.3 Hasil Uji Coba Angket Math Anxiety 

Instrumen angket self efficacy terdiri dari 25 item pertanyaan. Hasil 

uji validitas menggunakan product moment pearson dengan bantuan 

program SPSS 25.0 menunjukkan dari 25 item pernyataan yang 

diberikan kepada responden diperoleh 21 item yang nilai rxy ≥ rtabel 

dan 4 item penyataan  yang nilai rxy ≥ rtabel. Hal ini berarti terdapat 21 

item pernyataan yang valid atau layak untuk dilakukan penelitian dan 

4 item pernyataan yang tidak valid atau tidak layak. 

Uji reabilitas item, menggunakan Cronbach’s Alpha. Berdasarkan 

perhitungan dengan rumus tersebut, diperoleh  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  =

 0,722 dengan  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  =  0.2242 karena 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   maka 

instrument angket math anxiety reliabel. 

3.2 Data Hasil Penelitian 

3.2.1 Data Hasil Belajar Matematika 

Data hasil belajar matematika siswa diperoleh dari nilai akhir 

semester kelas XI Tahun Ajaran 2019/2020. Berdasarkan data yang 

diperoleh dengan rentang skor 0 hingga 100, nilai terendah yaitu 67 

dan nilai tertinggi yaitu 80  dengan rata – rata yaitu 71.71. Median 

dari data tersebut yaitu 70, sedangkan modusnya yaitu 69 dan standar 

deviasi 4.16709. Rentang data tersebut sebesar 13 dengan banyak 

kelas intervalnya yaitu 7, sedangkan panjang interval kelasnya yaitu 

2. Diagram batang disajikan pada gambar 1 supaya mempermudah 

membaca hasil belajar matematika. 
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Gambar 1. Diagram Batang Hasil Belajar Matematika 

3.2.2 Data Self Concept 

Data hasil belajar matematika siswa diperoleh dari angket self  

concept. Berdasarkan data yang diperoleh nilai terendah yaitu  32 dan 

nilai tertinggi yaitu 87 dengan rata – rata yaitu 64.44. Median dari data 

tersebut yaitu 64.00, sedangkan modusnya yaitu 58 dan standar 

deviasi 8.03855. Rentang data tersebut sebesar 55 dengan banyak 

kelas intervalnya yaitu 8, sedangkan panjang interval kelasnya yaitu 

7. Diagram batang disajikan pada gambar 2 supaya mempermudah 

membaca hasil belajar matematika. 

 

Gambar 2. Diagram Batang Self Concept 

3.2.3 Data Self Efficacy 

Data hasil belajar matematika siswa diperoleh dari angket self 

efficacy. Berdasarkan data yang diperoleh nilai terendah yaitu 45 dan 

nilai tertinggi yaitu 86 dengan rata – rata yaitu 62.74. Median dari data 

tersebut yaitu 62.00, sedangkan modusnya yaitu 55 dan standar 

deviasi 8.44238. Rentang data tersebut sebesar 41 dengan banyak kelas 
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intervalnya yaitu 7, sedangkan panjang interval kelasnya yaitu 6. 

Diagram batang disajikan pada gambar 3 supaya mempermudah 

membaca hasil belajar matematika. 

 

Gambar 3. Diagram Batang Self Efficacy 

3.2.4 Data Math Anxiety 

Data hasil belajar matematika siswa diperoleh dari angket math 

anxiety. Berdasarkan data yang diperoleh nilai terendah yaitu 32 dan 

nilai tertinggi yaitu 87 dengan rata – rata yaitu 63.57. Median dari data 

tersebut yaitu 64.00, sedangkan modusnya yaitu 60 dan standar 

deviasi 9.10383. Rentang data tersebut sebesar 54 dengan banyak 

kelas intervalnya yaitu 8, sedangkan panjang interval kelasnya yaitu 

7. Diagram batang disajikan pada gambar 4 supaya mempermudah 

membaca hasil belajar matematika. 

 

Gambar 4. Diagram Batang Math Anxiety 

3.3 Hasil Uji Prasyarat 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, hasil analisis uji prasyarat 

pertama yaitu uji normalitas. Uji tersebut menunjukkan nilai signifikansi 

kolomogorov-smirnov lebih besar dari 0.05 yaitu 0.2 maka dapat 

disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji linearitas 

5
12

22 21
12

3 2
0

20

40

45 - 50 51 - 56 57 - 62 63 - 68 69 - 74 75 - 80 81 - 86

DIAGRAM BATANG

SELF EFFICACY

Frekuensi

1 2 5
10

29
23

5 2

0

20

40

32 - 38 39 - 45 46 - 52 53 - 59 60 - 66 67 - 73 74 - 80 81 - 87

DIAGRAM BATANG

MATH ANXIETY 

Frekuensi



9 
 

menunjukkan bahwa seluruh nilai  𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  ≤  𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sehingga variabel self 

concept (X1), self efficacy (X2), math anxiety (X3) memiliki hubungan linear 

terhadap hasil belajar matematika (Y).  

Uji prasyarat ketiga yaitu uji multikolinearitas, uji ini mengatakan jika VIF 

< 10 dan TOL > 0.1. Hasil dari uji multikolinearitas yaitu nilai VIF < 10 dan 

TOL > 0.1 untuk setiap variabel bebas X1 (self concept), X2 (self efficacy), 

dan X3 (math anxiety) sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model 

regresi tidak ada masalah multikolinearitas. Uji prasyarat keempat yaitu uji 

heterokedastisitas, hasil uji heterokedastisitas menunjukkan  bahwa nilai t-

sig < 0.05 sehingga tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Uji prasyarat 

terakhir yaitu uji autokorelasi. Hasil uji ini menunjukkan bahwa nilai 

Durbin-watson sebesar 11,950 lebih besar dari dU = 1,7177 dan kurang dari 

4 – dU = 2,2823, sehingga tidak ada korelasi X1 terhadap Y (self concept 

terhadap hasil belajar matematika), X2 terhadap Y (self efficacy terhadap 

hasil belajar matematika), dan X3 terhadap Y (math anxiety terhadap hasil 

belajar matematika). 

3.4 Hasil Analisis Data 

Berdasarkan hasil uji prasyarat diatas diperoleh hasil bahwa kelima uji 

prasyarat telah terpenuhi sehingga dapat dilakukan analisis regresi linear 

berganda. Rangkuman analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada 

tabel 1.  

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien β Standar Error 

Konstanta 
44.874 4.347 

Self Concept 
0.306 0.87 

Self Efficacy 
0.182 0.61 

Math Anxiety 
0.108 0.79 
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Berdasarkan tabel 1 diperoleh persamaan regresi linear berganda yaitu 𝒀 =

𝟒𝟒. 𝟖𝟕𝟒 + 𝟎. 𝟑𝟎𝟔𝑿𝟏 + 𝟎. 𝟏𝟖𝟐𝑿𝟐 + 𝟎. 𝟏𝟎𝟖𝑿𝟑. Adapun interpretasi dari 

persamaan tersebut yaitu (a) Konstanta a =  44.874, artinya apabila self 

concept, self efficacy dan math anxiety bernilai nol, maka hasil belajar 

matematika bernilai sebesar 44.874. (b) koefisien b1 = 0.306 apabila self 

concept ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka hasil belajar matematika akan 

meningkat sebesar 0.306 satuan. (c) koefisen b2 = 0.182 apabila self 

effiacacy ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka hasil belajar matematika akan 

meningkat sebesar 0.182 satuan. (d) koefisien b3 =  0.108 apabila math 

anxiety ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka hasil belajar matematika akan 

menurun sebesar 0.108 satuan.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disimpulkan ada tidaknya 

konstribusi tidak berdasarkan pada nilai b1, b2, b3 namun berdasarkan pada 

statistika Uji F dan Uji T.  

Tabel 2. Hasil Uji F 

Sumber JK dK RK Fhitung Ftabel 

Keputusan 

Uji 

Regresi 834.058 3 278.019 

16.118 3.12 Ho ditolak Galat 1259.163 73 17.249 

Total 2093.221 76  

Tabel 3. Hasil Uji T 

Variabel 
Thitung Ttabel Sig Keterangan Keputusan  

Self Concept 3.513 1.66488 0.001 Signifikan 
Ho ditolak 

Self efficacy 3.011 1.66488 0.004 Signifikan 
Ho ditolak 

Math anxiety 3.000 1.66488 0.009 Tidak Signifikan 
Ho ditolak 
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Adapun pembahasannya sebagai berikut: 

3.4.1 Konstribusi Self Concept, Self Efficacy Dan Math Anxiety Terhadap 

Hasil Belajar Matematika 

Berdasarkan tabel 2, hasil uji simultan atau Uji F dengan 

menggunakan SPSS 25.0 terhadap 77 sampel didapatkan hasil self 

concept, self efficacy, dan math anxiety berkonstribusi positif terhadap 

hasil belajar matematika. Diperoleh hasil perhitungan Fhitung = 16.118 

> Ftabel = 3.12 sehingga Ho ditolak. Hal ini berarti ada hubungan yang 

signifikan antara self concept, self efficacy dan math anxiety terhadap 

hasil belajar matematika. Semakin bertambah nilai self concept, self 

efficacy dan math anxiety maka semakin bertambah pula nilai hasil 

belajar matematika. Adapun nilai koefisien determinasi sebesar 0.398. 

Hal ini berarti konstribusi self concept, self efficacy, dan math anxiety 

terhadap hasil belajar matematika sebesar 39.8%.  

Self concept, self efficacy dan math anxiety merupakan factor 

intern dalam hasil belajar. Sedemikian hingga siswa memerlukan 

lingkungan yang medukung dia dalam proses pembelajaran seperti, 

jika dalam suatu pembelajaran guru bertugas untuk mengatasi 

kecemasan yang dimiliki siswa.  

Untuk mengatasinya guru dapat memberikan latihan – latihan 

soal dari mudah, sedang hingga sukar secara bertahap dan dituntun 

sehingga mereka bisa mengerti apa saya yang harus dilakukan saat 

kondisi tersebut. Dilain itu guru pun dapat memberikan suasana 

pembelajaran yang bervariasi sehigga membuat siswa merasakan 

suasana pembelajaran yang menyenangkan, dan nyaman. Itu dapat 

mengurangi kecemasan yang dimiliki siswa. Dengan keadaan seperti 

itu maka siswa dapat mendapatkan kepercayaan diri yang besar, serta 

self concept yang baik. Atau juga sesuai dengan penelitian Fusco, B. 

R., & Jameson, M. M. (2014) mengatakan mengatasi math anxiety, 
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math self concept, dan math self efficacy dalam membandigkan pelajar 

dewasa dengan mahasiswa sarjana yaitu dengan memberikan peer 

mentor, dan les tambahan diluar sekolah.    

3.4.2 Konstribusi Self Concept Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan self concept berkonstribusi 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI. Hal ini ditunjukkan 

dengan Uji Parsial atau Uji T sebesar Thitung =  3.513 > 1.66488 dengan 

sig 0.001 sehingga Ho ditolak. Besar Sumbangan Relatif (SR%) yaitu 

sebesar 0.05480102% dan besar Sumbangan Efektifnya (SE%) yaitu 

2.1482%. Hasil tersebut menunjukkan adanya konstribusi  self 

concept yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika.  

Self concept sebagai konsep diri seorang siswa ketika guru 

menerangkan sebuah materi pelajaran sehingga siswa tersebut dapat 

mengambil kesimpulan yang membuat diri siswa tersebut mengerti 

akan materi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Gunawan (2007 

: 1) menulis bahwa konsep diri merupakan sebuah pandangan atau 

persepsi  seseorang terhadap dirinya sendiri, karena terbentuk oleh 

pengalaman hidup dan interaksinya dengan lingkungan, dan juga 

karena pengaruh dari orang – orang yang dianggap penting atau 

dijadikan panutan. Self concept juga merupakan factor intern dalam 

diri seseorang khususnya factor psikologis yang mempengaruhi hasil 

belajar. Saat self concept semakin tinggi tentu siswa akan dapan 

mengerjakan soal dengan mudah sehingga menghasilkan hasil belajar 

yang baik atau tinggi pula.  

3.4.3 Konstribusi Self Efficacy Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan self efficacy berkonstribusi 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI. Hal ini ditunjukkan 

dengan Uji Parsial atau Uji T sebesar Thitung =  3.011 > 1.66488 dengan 

sig 0.004 sehingga Ho ditolak. Besar Sumbangan Relatif (SR%) yaitu 

sebesar 0.188793969% dan besar Sumbangan Efektifnya (SE%) yaitu 

7.514%.  
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Hasil tersebut menunjukkan adanya konstribusi  self efficacy 

yang positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika. . Hasil 

ini sesuai dengan penelitian yang dikemukakan Suprat Dwi Cahyono 

(2016), Nur Qolbi Tayibu (2016), Khusnul Chotimah Dwi Sanhadi 

(2015) menyatakan self efficacy berpengaruh secara signifikan 

terhadap hasil belajar matematika. 

Self efficacy sebagai kepercayaan terhadap kemampuan diri 

sendiri dalam mengikuti suatu proses pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dan siswa serta kepercayaan diri dalam menjawab soal yang 

diberikan selama pembelajaran berlangsung. Sebagaimana yang 

dinyatakan oleh J. Strecher, V. et.al 1986 self efficacy mempengaruhi 

pilihan seseorang pengaturan berperilaku, banyaknya usaha mereka 

dalam menyelesaikan tugas, dan lamanya waktu mereka bertahan 

dalam menjalani hambatan. Pada akhirnya self efficacy 

mempengaruhi reaksi emosional seseorang seperti kecemasan, dan 

pola pikir. Dengan demikian siswa yang memiliki self efficacy yang 

rendah terhadap tugas tertentu lebih berpikir tentang kekurangan 

pribadi mereka dari pada berpikir tentang cara menyelesaikan tugas 

yang diberikan, selanjutnya akan menghambat kinerja keberhasilan 

dalam menyelesaikan tugas. 

3.4.4 Konstribusi Math Anxiety Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Berdasarkan tabel 3, menunjukkan math anxiety berkonstribusi 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI. Hal ini ditunjukkan 

dengan Uji Parsial atau Uji T sebesar Thitung =  3.000 < 1.66488 dengan 

sig 0.009 sehingga Ho ditolak. Besar Sumbangan Relatif (SR%) yaitu 

sebesar 0.0001909547739% dan besar Sumbangan Efektifnya (SE%) 

yaitu 0.1176%. 

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dikemukakan Supardi 

US & L Leonard (2010, Husnul Qausarina (2016) menyatakan math 

anxiety berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar 

matematika.  
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Math anxiety atau biasa disebut dengan kecemasan matematika yang 

berkaitan dengan perasaan gelisah dan khawatir yang timbul dalam 

diri siswa. Perasaan ini disebabkan karena siswa kurang menangkap 

materi yang diberikan oleh guru atau pemahaman konsep matematika 

yang lemah. Menurut Hartanti (dalam Anggreini 2010) perasaan 

cemas dapat berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Karena 

dampak karena perasaan cemas itu siswa membuat perlawanan 

terhadap perasaan tersebut pada suatu kegiatan siswa akan tergangggu 

sehingga menimbulkan siswa tidak berdaya untuk merubah perasaan 

dan menyebabkan siswa menjadi kurang percaya terhadap 

kemampuan yang dimilikinya. 

4 PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat 

disimpulkan: (1) ada pengaruh self concept, self efficacy, dan math anxiety secara 

bersama-sama terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI SMK Prawira 

Marta Kartasura (2)  ada pengaruh self concept terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura (3) ada pengaruh self efficacy 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI SMK Prawira Marta Kartasura 

(4) ada pengaruh math anxiety terhadap hasil belajar matematika siswa kelas XI 

SMK Prawira Marta Kartasura  
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