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Abstrak — SMP Negeri 1 dan 2 NA IX-X adalah sekolah 
Negeri yang berada di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. 

Berdasarkan dari hasil penelitian awal (Screening Test) dengan 
mengukur tingkat kecemasan matematika siswa kelas VII dan 

VIII Tahun Pelajaran 2017/2018 diperoleh 115 siswa yang 
memiliki kecemasan matematika tinggi. Ini menjadi 

permasalahan dalam kegiatan pembelajaran matematika, 
dikarenakan siswa yang memiliki kecemasan matematika akan 

mempengaruhi hasil belajar mereka. Kecemasan matematika 
yang dimiliki karena pngaruh dari irational belief dan emotional 

belief siswa itu sendiri. Untuk itu dalam upaya mengurangi 
tingkat kecemasan matematika siswa dapat dilakukan dengan 

menerapkan konseling REBT kelompok pada siswa  agar 
irational belief dan emotional belief yang dimiliki siswa menjadi 

lebih rasional. Berdasarkan data tersebut maka dilakukan 
penelitian quasy eksperimen untuk melihat pengaruh konseling 

REBT kelompok  terhadap kecemasan matematika siswa. 
Metode yang digunakan adalah metode eksperimen semu 

(Quasy Experiment) dengan jumlah responden adalah 115 siswa. 
Data penelitian dianalisis statistik menggunakan uji paired 

sample t test untuk melihat diterima atau tidaknya hipotesis, 
selain itu model regresi linier sederhana untuk melihat 

persamaan regresi dan kuatnya pengaruh. Hasil analisis 
menunjukkan bahwa nilai nilai uji paired sample t test sig 0.000 < 

0.05 koefesien korelasi sebesar 0.794 dan nilai koefesien 
determinasi sebesar 62.70 %. Dengan nilai konstanta negatif 

sebesar (-17.362). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu terdapat 
pengaruh negatif  dan signifikansi 0.000 antara konseling REBT 

Kelompok terhadap kecemasan matematika dengan kontribusi 
sebesar 62.70%  dan persamaan regresinya adalah Y = (-17.362) 

+ 1.154X+ e 

Kata Kunci — Kecemasan Matematika, Konseling REBT 
Kelompok 

I. PENDAHULUAN 
Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu 

kabupaten pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu. 

Sebagai salah satu Kabupaten pemekaran maka masih 
banyak hal yang perlu dibenahi dalam setiap bidang, 
terutama bidang pendidikan. Kabupate Labuhanbatu Utara 

terdiri dari 8 kecamatan, salah satu kecamatan yang 
berbatasan langsung dengan Kabupaten Labuhanbatu 
adalah kecamatan NA IX X. Posisi letak daerah 

kecamatan NA IX X yang jauh dari ibu kota Labuhanbatu 
Utara membuat kecamatan ini lebih lambat untuk 
mendapatkan informasi dari ibukota Kabupaten. 

Di Kecamatan NA IX X ada 3 sekolah SMP Negeri 
yaitu SMP Negeri 1 NA IX X dan SMP Negeri 2 NA IX X 
dan SMP Negeri 3 Satu Atap NA IX X. Lokasi sekolah-

sekolah tersebut, sebagian besar terletak di daerah 
pedesaan dan sebagian besar terletak pada daerah yang 
agak terpencil mengakibatkan para guru jarang terlibat 
dalam kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh 

Perguruan Tinggi. Sebagai dampaknya pengetahuan dan 

pemahaman para guru di wilayah ini masih kurang terkait 
dengan desain pembelajaran ataupun inovasi-inovasi 

kegiatan pembelajaran lainnya. 
Matematika sebagai salah satu ilmu dasar memegang 

peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, 

baik utuk keperluan prakti sehari-hari maupun untuk 
perkembangan ilmu pengetahuan. Kebanyakan siwa 
berpandangan bahwa matematika sulit untuk dipelajari 

dan didukung juga oleh pandangan masyarakat umum 
sehingga mata pelajaran matematika cenderung dihindari 
oleh para siswa yang mengalami kesulitan belajar. Siswa 
mengalami kecemasan ketika berhadapan dengan 

pelajaran matematika di sekolah. Kecemasan ini bila 
ditanggapi positif oleh siswa akan memberikan dorongan 
bagi mereka untuk belajar lebih giat lagi. Tapi sebaliknya 

bila ditanggapi negatif oleh siswa maka pelajaran 
matematika akan semakin dijauhi dan tidak diminati. 
Padahal matematika adalah ilmu yang harus dipelajari 

secara bertahap dan sifatnya akumulatif. Siswa yang tidak 
paham pada tahapan tertentu akan mengalami kesulitan 
untuk beranjak ke tahapan berikutnya. 

Tindakan yang sering dilakukan untuk menangani 
masalah kesulitan belajar tersebut antara lain: 

1. Sekolah inisiatif memberikan mata pelajaran 

tambahan di luar jam pelajaran sekolah. Kendala 
biasanya pada ketersediaan jam pengajar di 
sekolah 

2. Mengikutsertakan siswa pada kegiatan bimbingan 
belajar yang dikelola oleh lemaga formal atau 
pribadi. Kendala biasanya pada kemampuan 

keuangan orangtua untuk membiayai karena 
relatif mahal. 

3. Siswa belajar di rumah di antu oleh kakaknya atau 

orang tua. Kendala biasanya kakak sibuk dengan 
beban sekolahnya sedangkan orngtua tidak 
memahami pelajaran anaknya di sekolah dengan 
baik bahkan sering terjadi kesalahpahaman antara 

orangtua dengan anaknya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru 

dan kepala sekolah di SMP Negeri 1 NA IX X pada tahun 

2016/2017 terdaftar 420 siswa, terdiri dari 156 siswa laki-
laki dan 264 siswa perempuan. Sedangkan siswa SMP 
Negeri 2 NA IX X terdaftar 389 siswa yang terdiri dari 

115 siiswa laki-laki dan 274 siswa perempuan. Keberadaan 
sekolah tersebut memberikan manfaat besar bagi 
masyarakat dalam memperoleh layanan pendidikan dasar 

yang terjangkau bagi putra putri mereka. 
Dari hasil penelitian pendahuluan dengan memberikan 

soal dan angket kecemasan belajar matematika kepada 

siswa kelas VIII TP 2016/2017 diperoleh hasil sebagai 
berikut: 

mailto:1rmuthea5@gmail.com
mailto:2r.irmayanti@yahoo.com
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Tabel 1. Data Siswa 

 
Berdasarkan hasil diatas diketahui, umumnya siswa 

yang mengalami hasil belajar rendah memiliki kecemasan 
matematika yang tinggi. Dari hasil wawancara dengan 
siswa yang memiliki kecemasan matematika tinggi, 

penyebab utama mereka mengalami rasa cemas karena 
mereka berpikir ahwa mereka tidak akan mampu 
mengerjakan matematika bagaimanapun usaha mereka. 
Semakin mereka berusaha untuk menjawab pertanyaan 

guru atau soal yang diberikan mereka semakin merasakan 
pusing, mual dan berkeringat. Sehingnga ketika 
menghadpai soal mereka lebih memilih untuk melihat 

pekerjaan teman, atau bahkan tidak mengerjakan soal 
tersebut sama sekali dan mempersiapkan diri untuk 
menerima hukuman atau sanksi dari guru. 

Mereka berpikir bahwa bagaimanapun belajar 
matematika mereka adalah orang-orang yang memang 
“bodoh” dalam matematika  dan bagaimanapun mereka 

berusaha mereka tidak akan bisa mempelajari atau 
memaami matematika dan hanya orang-orang yang 
memang pintar yang mampu utuk mengerjakan 

matematika. Selain itu mereka juga merasa bahwa soal-
soal matematika sulit untuk dipahami. Ada juga siswa yang 
mengeluhkan kesulitan memahami matematika karena dia 

menilai guru matematika mereka sangat “garang” (suka 
marah-marah dan serius ketika mengajar) yang membuat  
susana kelas menjadi sangat tegang dan ini membuat 

dirinya sulit untuk berkonsentrasi mendengarkan 
penjelasan dari guru.  

Kemampuan konsentrasi siswa ini umumnya 

dipengaruhi oleh kecemasan matematika yang dimiliki 
sswa. Kecemasan yang dirasakan siswa akan 
mempengaruhi konsentrasi siswa untuk mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Selain itu kecemasan matematika 

juga mempengaruhi kemampuan sswa dalam pemahaman 
konsep dan kemampuan penalaran yang mana keduas 
aspek ini sangat mempengaruhi hasil belajar matematika 

seseornag. Kecemasan matematika ini berasal dari irational 
belief dan emotional belief yang dimiliki oleh siswa.  

Alasan penggunaan konseling kelompok teknik REBT 

adalah karena kecemasan matematika siswa muncul akibat 
dari irational belief dan emotional belief dan tingkat 
penguasaan konsep-konsep dasar matematika, untuk itu 

solusi yang paling tepat digunakan utuk mengatasi 
kecemasan matematika siswa adalah dengan menggunakan 
konseling kelompok teknik REBT untuk mengubah 

irational belief dan emotional belief  dan pada pelaksanaan 
kegiatan pengalaman (kondisi nyata) siswa mengikuti 
pembelajaran dengan metode PMR (Pendekatan 

matematika realistik). Dengan asumsi dengan mengikuti 
kegiatan konseling REBT dan mengikuti pembelajaran 
dengan PMR maka siswa akan mengalami penurunan 

tingkat kecemasan matematika yang mereka miliki.  

Berdasarkan teori diatas maka judul yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Konseling REBT 
(Rational Emotive Behavior Therapy) Kelompok Terhadap 
Kecemasan Matematika Siswa SMP” 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kuantitatif dengan desain metode penelitian 
quasy experiment . Desain penelitian yang digunakan 

adalah minimal control (one group pretest –postest) yaitu 
menggunakan satu grup kontrol dengan menggunakan tes 
awa (pretest) dan tes akhir (postest). Untuk mengetahu 

hasil perlakuan secara  akurat, maka diberikan pretest 
(tes awal) sebelum melakukan/memberikan perlakukan 
dan tes akhir diberikan setelah diberi perlakuan. 

Kemudian dibandingkan hasil dari keduanya. Menurut 
Sugiyono, 2011. 

Tabel 2 Desain Penelitian 

Pretest (tes awal) Perlakuan Postest 

01 X O2 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
yang ada di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 NA IX-X 

Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun ajaran 
2017/2018 Kelas VII dan Kelas VIII yang berjumlah  468 
siswa, terdiri 321 siswa SMP Negeri 1 NA IX X dan 147 

siswa SMP Negeri 2 NA IX X. Penelitian ini 
menggunakan teknik sampling berupa teknik stratified 
sampling, yaitu teknik penentuan sampel dalam suatu 

populasi dengan memperhatikan tingkatan (strata) 
tertentu dalam populasi. Penentuan sampel diambil 
dengan melihat skor kecemasan matematika siswa yang 

tinggi dan memiliki tingkat kemampuan awal yang rendah. 
Dalam hal ini seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 1 dan 
2 NA IX X pada tahun ajaran 2017/2018 diberikan 

angket kecemasan matematika yang sudah diukur 
validitas dan reliabilitasnya. Kemudian setelah di bagikan 
dan di skoring diperoleh hasil skor kategori siswa 

ditemukan 75 siswa SMP Negeri 1 NA IX X dan 40 siswa 
yang sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan di SMP 
Negeri 2 NA IX X. Seluruh sampel dibagi menjadi 5 

kelompok rombongan belajar yaitu rombel A dan rombel 
B yang masing-masing terdiri dari 20 siswa di SMP Negeri 
2 NA IX X dan 3 kelompok rombongan belajar di SMP 

Negeri 1 NA IX X. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
menggunakan angket kecemasan matematika  yang telah 

diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Selain 
menggunakan instrumen berupa angket kecemasan 
matematika, instrumen lain yang digunakan adalah 

instrumen-instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan 
konseling kelompok dengan teknik REBT yaitu lembar 
kerja, lembar konfrontasi dan lembar observasi. 

Untuk pedoman pengkategorian tingkat kecemasan 
dilakukan berdasarkan hasil skor pelaksanaan screening 

 

No 

 

Kategori 

SMP Negeri I SMP Negeri 2 

KM HB KM HB 

1 Tinggi 37 Siswa 23 Siswa 48 Siswa 18 Siswa 

2 Sedang 72 Siswa 32 Siswa 53 Siswa 35 Siswa 

3 Rendah 33 Siswa 87 Siswa 24 Siswa 72 Siswa 

Total 142 Siswa 142 Siswa 125 Siswa 125 Siswa 
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tes (tes awal) dengan menggunakan angket kecemasan 

yang terdiri dari 40 item pernyataandan diberikan  
kepada 468 siswa, kemudian di hitung selisih mean dan 
standar deviasi. Adapun hasil pengkategorian kecemasan 

dengan mean = 17, SD = 6, skor maksimum 39 dan 
minimum 1 ada pada tabel dibawah ini: 

No Kategori Rumus Skor 

1 Tinggi X ≥ µ + SD X ≥ 23 

2 Sedang µ – SD ≤ X ≤ µ + SD 11 ≤ X ≤ 23 

3 Rendah X < µ - SD X < 11 

 

D. Teknik Analisis Data 

1) Uji Deskriptif 

Penyajian data hasil penelitian ini berisikan tentang 
skor rata-rata kecemasan matematika siswa sebelum 
pelaksanaan konseling REBT kelompok, skor rata-rata 

kecemasan setelah pelaksanaan konseling REBT 
Kelompok dan perbandingan skor kecemasan 
matematika siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan 

kegiatan konseling REBT kelompok. 

Penurunan kecemasan matematika siswa dianalisis 
menggunakan skor pretest dan skor postest. Hasil dari 
pelaksanaan tes tersebut digunakan untuk melihat 

pengaruh pelaksanaan konseling kelompok dengan teknik 
REBT. 

Dari hasil pretest dan postest kemudian dianalisis 

dengan menggunakan 1) uji normalitas, 2) uji regresi, 3) 
uji korelasi, dan  4) uji paired sample T test. 

2) Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan uji kolmogorov smirnov yang 
dihitung dengan melihat nilai probabilitas atau nilai 

signifikansi > 0.05. 

3) Uji Regresi 

Uji regresi sederhana dilakukan untuk melihat dilihat 
seberapa penurunan nilai kecemasan siswa jika nilai 
variabel bebas diubah-ubah, serta untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 
apakah positif atau negatif. Adapun persamaan linier 
adalah Y = a + bx 

4) Uji Korelasi 

Untuk dapat memberi interpretasi terhadap kuatnya 
hubungan antar variabel maka dilakukan uji korelasi 
product moment, dengan pedoman sebagai berikut: 

Tabel 3 Tingkat Hubungan Berdasarkan Interval Korelasi 

Interval Koefesien Tingkat Hubungan 

0.00 – 0.199 Sangat rendah 

0.20 – 0.399 Rendah 

0.40 – 0.599 Sedang 

0.60 – 0.799 Kuat 

0.80 – 1.00 Sangat kuat 

 

5) Uji t 

Untuk mengetahui ada pengaruh pelaksanaan 

konseling kelompok REBT terhadap kecemasan 
matematika digunakan uji Paired Samples T Test. Dengan 
asumsi bila t hitung lebih kecil dari t tabel, maka Ho 

diterima dan H1 ditolak. Tetapi sebaliknya apabila t 
hitung lebih besar dari t tabel maka ho ditolak dan h1 
diterima dengan signifikansi (sig < 0.05). 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Data Deskripsi Kecemasan Matematika Siswa 

Penyajian data hasil penelitian ini berisikan tentang 

skor rata-rata kecemasan matematika siswa sebelum 
pelaksanaan konseling REBT kelompok, skor rata-rata 
kecemasan setelah pelaksanaan konseling REBT 

Kelompok dan perbandingan skor kecemasan 
matematika siswa sebelum dan sesudah pelaksanaan 
kegiatan konseling REBT kelompok. 

1) Skor rata-rata kecemasan matematika siswa sebelum 
pelaksanaan konseling REBT kelompok 

No Skor Rata-Rata Kategori Jumlah 

1 X ≥ 23 Tinggi 98 

2 11 ≤ X < 23 Sedang 17 

3 X < 11 Rendah 0 

Total 115 

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 115 siswa 98 

siswa memiliki keecemasan dalam kategori tinggi, 
sedangkan 17 siswa dalam kategori sedang.  

 
 

2) Skor rata-rata kecemasan matematika siswa setelah 

pelaksanaan konseling REBT kelompok 
 

No Skor Rata-Rata Kategori Jumlah 

1 X ≥ 23 Tinggi 20 

2 11 ≤ X < 23 Sedang 47 

3 X < 11 Rendah 48 

Total 115 

Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 115 siswa 48 
siswa memiliki penurunan tingkat kecemasan menjadi 
dalam kategori rendah, dan 47 siswa dalam kategori 
kecemasan sedang dan 20 siswa masih memiliki tingkat 

kecemasan yang tinggi. 

0

50

100

Tinggi Sedang Rendah

pretes

pretes
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3) Perbandingan skor kecemasan matematika siswa 

sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan konseling 

REBT kelompok 

Statistics 

 pretes postes 

N 
Valid 115 115 

Missing 0 0 

Mean 27,90 14,82 

Std. Error of Mean ,456 ,663 

Median 27,00 11,00 

Mode 22 9 

Std. Deviation 4,892 7,108 

Variance 23,936 50,519 

Range 18 29 

Minimum 21 2 

Maximum 39 31 

Sum 3208 1704 

Percentiles 100 39,00 31,00 

Dari output diatas terlihat ada selisih perbedaan 

mean pretes dan mean postes yaitu pretes 27.90 dan 
postes 14.82 yang mana ini berarti ada selisih mean 
sebesar 12.08 sehingga dapat diambil kesimpulan ada 

penurunan tingkat kecemasan matematika siswa setelah 
diberikan perlakuan konseling REBT kelompok. 

 

No Skor Kategori Pretes Postes 

1 X ≥ 23 Tinggi  98 20 

2 11 ≤ X < 23 Sedang 17 47 

3 X < 11 Rendag 0 48 

Total 115 115 

 
Dari tabel diatas terlihat bahwa dari 115 siswa 

terdapat selisih jumlah siswa pada kategori kecemasan 

tinggi, sedang dan rendah sebelum perlakuan dan setelah 
pemberian perlakuan konseling REBT kelompok. 

 
 

B. Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas skor kecemasan 
matematika disajikan pada tabel berikut ini: 
Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Skor Kecemasan 

Matematika 

Kelas Kolmogorov 
Smirnov 

(sig.) 

Kesimpulan 

Pretes 0.021 Normal 

Postes 0.000 Normal 

Tabel diatas menunjukkan bahwa skor kecemasan 
matematika pada saat pretes 0.021 < 0.05 dan skor 
kecemasan matematika siswa pada saat postest 0.000 < 

0.05 ini membuktikan data memiliki distribusi normal 
sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan analisis 
berikutnya. 

C. Uji Regresi 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standard
ized 

Coefficie
nts 

t Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

1 

(Cons
tant) 

-17,362 2,352 
 -

7,381 
,000 

pretes 1,154 ,083 ,794 
13,88

6 
,000 

 
Berdasarkan tabel diatas diperoleh rumus regresi 
sederhana adalah sebagai berikut: 

Y = (-17.362) + 1.154X+ e 
Interpretasi dari regresi diatas adalah sebagai berikut: 
Nilai konstanta -17.362 hasil dari regresi linier berganda, 

disini konstanta -17.362 berarti berpengaruh negatif. 
Konstanta negatif artinya terjadi penurunan tingkat 
kecemasan matematika sebesar -17.362 ketika 
mendapatkan perlakukan konseling REBT kelompok 

dengan nilai koefesien pretes untuk variabel X sebesar 
1.154.  
 

 
D. Uji Korelasi 

Model Summary 
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Mo
del 

R R 
Squa
re 

Adjuste
d R 

Square 

Std. 
Error of 

the 

Estimat
e 

Change 
Statistics 

R 
Square 
Change 

F 
Chan

ge 

1 ,794a ,631 ,627 4,340 ,631 
192,8

29 

 
E. Uji t 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 
metode statistik parametrik Paired Sample T-Test, uji ini 
digunakan untuk melihat apakah ada pengaruh sebuah 

perlakuan dilihat dari nilai pretes dan postes. Adapun hasil 
ouput pengujian adalah sebagai berikut: 

Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

Pai
r 1 

pretes 27,90 115 4,892 ,456 

postes 14,82 115 7,108 ,663 

 
Paired Samples Test 

 Paired 

Differences 

t df Sig. (2-
tailed) 

95% 
Confidence 

Interval of the 
Difference 

Upper 

Pair 
1 

pretes - 
postes 

13,888 
31,9

82 
114 ,000 

 
Pada output ini dapat diketahui bahwa nilai pretest 

kecemasan matematika siswa memperoleh rata-rata yaitu 

27.90 sedangkan untuk nilai postes diperoleh nilai rata-rata 
skor kecemasan matematika sebesar 14.82 dari data 
tersebut dapat diketahui bahwa ada selisih antara pretestd 

an postest yang membuktikan bahwa ada penurunan skor 
kecemasan matematika siswa sebelum dan sesudah 
perlakuan. 

Dari output diatas juga dapat diketahui bahwa nilai sig. 
(2 tailed) sebesar 0.000 < 0.05 karena nilai sig. (2-tailed) 
sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan 

bahwa penggunaan konseling REBT kelompok dapat 
menurunkan tingkat kecemasan matematika siswa. Dilihat 
dari nilai uji t (31.982) > ttabel (1.69) juga membuktikan 

bahwa ada pengaruh perlakuan konseling REBT kelompok 
dalam upaya mengatasi kecemasan matematika siswa. 

 

IV. KESIMPULAN 
Hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis 

menunjukkan bahwa ada pengaruh konseling REBT 

kelompok dalam upaya mengatasi kecemasan matematika 
siswa ketika pembelajaran matematika. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan uji statistik Paired Sample 
T Test dan Independent Sample T Test. Hasil uji statistik 

dengan menggunakan Paired sample T test menunjukkan 

adanya penurunan skor kecemasan matematika siswa 

yang signifikan sebelum dan sesudah perlakuan. Selisih 
mean sebesar 12.08 dengan t = 31.982 dan sig (2 tailed) 

(0.000) < α (0.05) sehingga dapat diambil kesimpulan ada 
penurunan tingkat kecemasan matematika siswa setelah 
diberikan perlakuan konseling REBT kelompok, dengan 

kuatnya hubungan antar variabel adalah sebesar 62.70% 
dalam kategori sedang, sedangkan 37.30% lagi 
dipengaruhi oleh faktor lain misalkan tingkat kemampuan 

awal matematika siswa, faktor guru, kehadiran dalam 
pelaksanaan konseling, kepribadian siswa dan lain-lain. 
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