
45 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 
A. Deskripsi Data 

1. Tahap Penelitian 

Kedatangan peneliti disambut baik oleh Kepala MTs. Ma’arif Bakung 

Udanawu Blitar beserta guru-guru pada tanggal 19 Februari 2019. Peneliti 

memberikan surat ijin serta mengutarakan niat untuk melaksankan 

penelitian di MTs. Ma’arif Bakung Udanawu Blitari. Peneliti juga 

menyampaikan bahwa subyek penelitian adalah kelas VII untuk pelajaran 

matematika, Bapak Haidar Mirza selaku kepala madrasah dengan terbuka 

memberikna ijin kepada peneliti, dan juga menyarankan agar penelitian dan 

penyusunan skripsi bisa segera terselesaikan. 

Bapak Teguh selaku waka kurikulum, menyarankan peneliti menemui 

guru matematika kelas VII yakni Ibu Afwin Ulvia, untuk membicarakan 

keperluan peneliti dan langkah-langkah selanjutnya. Setelah, sekian lama 

mengobrol dengan guru mata pelajaran matematika kelas VII akhirnya 

diperoleh kesepakatan bahwa tes akan dilaksanakan pada pertemuan awal 

peneliti dengan peserta didik yaitu pada hari Kamis tanggal 21 Februari 

2019 jam ke-1 dan 3 atau pukul 07.00 s/d 08.20. 

Sesuai dengan rencana awal, pada hari Kamis 21 Februari 2019, 07.00 

WIB peneliti melakukan tes di kelas VII-I yaitu sebanyak 40 siswa, tetapi 
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ada 4 siswa yang tidak masuk karena sakit sehingga yang mengikuti tes 

menjadi 36 siswa. 

Tes berlangsung dengan tertib dan lancar. Selanjutnya peneliti 

melakukan pengoreksian terhadap lembar jawaban siswa untuk mengetahui 

hasil tes. Adapun rekaptulasi tes disajikan pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.3 Hasil Tes Matematika 

No Nama Nilai 

1   - 

2 AKS 23 

3 ATD 7 

4 AMH 7 

5 AZH 25 

6 AA 35 

7 ANF 25 

8 AHPB 45 

9 DAZ 83 

10 DRN 53 

11 DRP 25 

12 DDA 55 

13 DAM 7 

14 EPS 7 

15 FDK 25 

16 FS 35 

17 GA 10 

18 HKAQ 55 

19 ICRJ 55 

20 KAN 25 

21 KLS 45 

22 KM 45 

23 LN 35 

24 MFN 35 

25 MFANM 7 

26 MRA 7 

27   - 

28 MNN 33 

29 R 25 
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No Nama Nilai 

30 PW 23 

31 RMIH 35 

32 RAF 35 

33 SRL 35 

34   - 

35 SA 23 

36   - 

37 SFM 35 

38 UNK 7 

39 WN 25 

40 YIS 90 

 

Data tes kemampuan matematika diperoleh dari hasil pengerjaan tes 

kemampuan matematika yang dilakukan oleh 36 siswa. Berdasarkan hasil 

penyelesaian siswa, didapatkan data yang menunjukkan tingkat 

kemampuan matematika yang dimiliki oleh siswa. Dari hasil tes tertuis 

tersebut dapat dicari nilai rata-rata dan standar deviasi sebagai berik ut: 

Rata-rata  
  

 
   

    

  
 

= 31,72222 

SD =  
   

 
  

  

 
 
 
 

= 
     

  
  

    

  
 
 
 

=                   

=          

=19,73098 
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Berdasarkan hasil penghitungan rata-rata dan standar deviasi maka 

didapatkan kategori untuk setiap tingkat kemampuan sebagai berikut: 

1. Kemampuan matematika tinggi (KMT), jika            

2. Kemampuan matematika sedang (KMS), jika 11,99124   

         

3. Kemampuan matematika rendah (KMR), jika            

Dengan demikian hasil yang didapat siswa adalah: 

  Tabel 4.4 Keterangan Keterampilan Matematika 

No Nama Nilai Keterangan 

1   

 

 

2 AKS 23 KS 

3 ATD 7 KR 

4 AMH 7 KR 

5 AZH 25 KS 

6 AA 35 KS 

7 ANF 25 KS 

8 AHPB 45 KS 

9 DAZ 83 KA 

10 DRN 53 KA 

11 DRP 25 KS 

12 DDA 55 KA 

13 DAM 7 KR 

14 EPS 7 KR 

15 FDK 25 KS 

16 FS 35 KS 

17 GA 10 KR 

18 HKAQ 55 KA 

19 ICRJ 55 KA 

20 KAN 25 KS 

21 KLS 45 KS 

22 KM 45 KS 

23 LN 35 KS 

24 MFN 35 KS 
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No Nama Nilai Keterangan 

25 MFANM 7 KR 

26 MRA 7 KR 

27   - - 

28 MNN 33 KS 

29 R 25 KS 

30 PW 23 KS 

31 RMIH 35 KS 

32 RAF 35 KS 

33 SRL 35 KS 

34   - - 

35 SA 23 KS 

36   - - 

37 SFM 35 KS 

38 UNK 7 KR 

39 WN 25 KS 

40 YIS 90 KA 

 

Dengan keterangan: KA: Kemampuan Atas 

    KS: Kemampuan Sedang 

    KR: Kemampuan Rendah 

Tabel 4.5 Presentase Kemampuan Matematika 

Kategori  Frekuensi Presentase 

kemampuan matematika 

tinggi 

6 16,7% 

Kemampuan matematika 

sedang 

23 63, 9% 

Kemampuan matematika 

rendah 

7 19, 4% 

 

Berdasarkan pertimbangan guru, dua siswa dari setiap kategori     

kemampuan matematika akan diambil sebagai subjek penelitian. Adapun 

siswa yang terpilih sebagai subjek penelitian adalah: 
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Tabel 4.6 Subjek Peneltian 

Subjek Nilai Kategori 

YIS 90 KA 

ICRJ 55 KA 

MNN 33 KS 

PW 23 KS 

UNK 7 KR 

ATD 7 KR 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 kita bisa mengetahui bahwa rata-rata 

siswa MTs.Ma’arif Bakung Udanawu Blitar mempunyai kemampuan 

matematika Sedang bisa dilihat dari 36 siswa yang mempunyai kemampuan 

matematika sedang adalah sebanyak 23 siswa atau setara dengan 63% dari 

kelas tersebut. 

Selanjutnya pada tanggal 25-28 Februari 2019, peneliti melakuan tes 

dan wawancara untuk siswa yang memiliki kemampuan matematika tinggi, 

sedang, dan rendah. Hal ini di karenakan peneliti ingin melihat secara 

langsung siswa yang mengerjakan tes secara langsung, agar data yang 

diperoleh adalah valid. 

Berikut adalah paparan tes matematika serta hasil wawancara dengan 

siswa MTs. Ma’arif Bakung Udanawu Blitar, mengenai: “Kecemasan 

Matematis dalam Menyelesaikan Masalah Matematika” dengan kategori 

kemampuan matematika Tinggi 

 

B. Analisis Data 

Berdasarkan seluruh hasil penyelesaian yang telah didapatkan dan 

proses wawancara yang telah dilaksanakan, SKMT1 pada tahap tes 
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pertama, subyek KMT1 dapat menyelesaikan dengan baik, pada soal nomor 

1 hal ini bisa dilihat dari gambar di halaman selanjutnya. 

 
Gb 4.1 Soal tes pertama nomor 1 SKMT1 

Untuk soal nomor 1, terlihat ada coretan-coretan, sehingga bisa 

membantu mengerjakan soal tersebut, sedangkan untuk hasilnya adalah 

 
Gb 4.2 Hasil tes pertama nomor 1 SKMT1 

Pada soal nomor 1 siswa yang mempunyai kemampuan tinggi mampu 

menyelsaikan soal tersebut, mereka sudah tuntas dalam menyelsaikan soal 

ini pada tahap pertama. Sedang soal nomor 2 bisa di lihat pada halaman 

selanjutnya 
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Gb 4.3 Soal tes pertama nomor 2 SKMT1 

Pada soal nomor 2 idak ada coretan-coretan untuk membantu siswa 

tersebut. Sedangkan untuk hasilnya bisa dilihat di gambar di bawah ini: 

 
Gb 4.4 Hasil tes pertama nomor 2 SKMT1 

Hanya beberapa siswa yang mampu mengerjakan soal nomor 2, pada 

tes awal siswa SKMT1 mampu mengerjakan soal dan memberikan jawaban 

benar, namun hanya saja ia kurang memberi keterangan sehingga ketika 

mengoreksi agak bingung dengan maksudnya, dan untuk hasilnya SKMT1 

ini tidak lupa memberikan satuan pada hasil akhirnya. 

Pada saat tes yang ke-2, SKMT1 mampu menyelesaikan tes 

matematika nomor 1 tanpa masalah, hanya saja ia lupa memberikan satuan 

pada hasil akhirnya, hal ini bisa dilihat pada gambar di halaman 

selanjutnya. 
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Gb 4. 5 Hasil dari tes ke-2 nomor 1 SKMT1 

Sedangkan pada saat mengerjakan tes no 2 SKMTA1, kurang benar 

dalam tes soal matematika, ia lupa dengan cara pengerjaannya, dan 

hasilnya bisa dilihat pada gambar dibawah ini: 

 
Gb 4. 6 Hasil dari tes ke-2 nomor 2 SKMT1 

Dari hasil di atas bisa dilihat, hasil dari pengerjaan pada tes pertama 

dengan tes yang ke-2, SKMT1 lupa dengan cara pengerjaannya, sehingga 

pada tes yang ke-2 ia salah langkah dalam mengerjakan nomor 2. 

Setelah melakukan tes ke-2 peneliti melakukan wawancara dengan 

SKMT1, hasilnya bisa dilihat dibawah ini: 

PKMT             : “Ada tidak rasa khawatir ketika kamu tidak bisa 

mengerjakan tes matematika?” 

SKMT1            : “Ada, takut salah menghitung” 

PKMT             : “Sering nggak lupa dengan rumus?” 

SKMT1            : “Sering” 
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PKMT             : “Ketika kamu mengerjakan tes matematika, terus waktu 

mengerjakan itu tinggal sedikit, terus kamu belum selesai 

mengerjakannya bagaimana perasaan kamu?” 

SKMT1            : “Gelisah” 

PKMT             : “Apa yang kamu lakukan?” 

SKMT1            : “Mengerjakan yang bisa dahulu kalau yang tidak bisa, 

terus waktunya tinggal sedikit dijawab sebisanya.” 

PKMT             : “Kamu pernah merasakan fikiran kamu terganggu, ketika 

mengerjakan tes matematika?” 

SKMT1            : “Pernah” 

PKMT             : “Kira-kira itu apa?” 

SKMT1            : “Masalah dengan teman” 

PKMT             : “Hal tersulit yang pernah kamu alami ketika kamu belajar 

atau mengerjakan tes matematika?” 

SKMT1            : “Menghafalkan rumus, ketika belajar matematika atau 

ada tes matematika adalah menghafalkan rumus, ketika 

kita belajar matematika pasti kita menghafalkan rumus 

kita dan kita sudah hafal, setelah itu kita ada tes 

matematika, tiba-tiba rumus yang kita hafalkan hilang 

semua, saat itulah kita mualai panik, ditambah dengan 

waktu yang tinggal sedikit, rasanya tidak nyaman, panik, 

berdebar-debar, pusing, dll.” 

 

Saat wawancara SKMT1 ini terlihat gelisah ia terlihat memainkan 

pensil, serta pandangannya ke arah mana-mana, dan ia terliahat 

kebingungan, serta suaranya makin lama suaranya makin tidak terdengar, 

ketika saya dekati agar saya bisa mendengar suaranya, ia selalu menjauh, 

seperti tidak nyaman dan menundukkan kepala, selain itu terdengar 

nafasnya pendek. 

Dari hasil keseluruhan pada tes pertama dan tes ke-2 dan wawancara 

bisa dilihat, hasil dari pengerjaan untuk nomor 1 pada tes pertama SKMT1 

ini mampu mengerjakan dan untuk tes yang ke-2 pengerjaan nomor 1 ini 

jawabannya benar, namun ia lupa memberikan satuan pada hasil akhirnya, 

untuk pengerjaan tes nomor 2, pada tes yang pertama siswa mampu 

mengerjakan namun hanya saja ia kurang dalam memberikan keterangan 
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pada cara pengerjaannya, namun untuk hasilnya benar dan ia juga tidak 

lupa dengan memberikan satuannya, sedangkan pada tes yang ke 2, 

SKMT1 ini benar-benar lupa dengan cara pengerjaannya pada tes pertama, 

sehingga cara pertama sudah salah, sehingga hasilnya juga salah. Dan jika 

diperhatikan ketika mengerjakan ia merasa kebingungan, apa lagi pada tes 

ke-2 ketika mengerjakan nomor 2, ia terlihat sedikit bingung dan tidak 

nyaman. 

Sedangkan hasil penyelesaian yang telah didapatkan dan proses 

wawancara yang telah dilaksanakan,  SKMT2 pada tahap tes pertama, 

SKMT2 dapat menyelesaikan dengan baik, untuk soal nomor 1 bisa dilihat 

di bawah ini: 

 
Gb 4. 7 Soal tes pertama nomor 1 SKMT2 

Untuk gambar diatas bisa dilihat pada soal SKMT2, terlihat ada 

coretan-coretan untuk membantunya dalam mengerjakan tes nomor 1, dan 

untuk hasilnya bisa dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gb 4.8 Hasil tes pertama nomor 1 SKMT2 

Pada soal nomor 1 siswa yang mempunyai kemampuan matematika 

tinggi mampu menyelsaikan soal tersebut, mereka sudah tuntas dalam 

menyelsaikan soal ini pada tahap pertama. Sedang soal nomor 2 bisa dilihat 

pada gambar di bawah ini: 

 
Gb 4. 9 Soal tes pertama nomor 2 SKMT2 

Pada gambar di atas bisa di lihat ia juga mencoret-mencoret soal. 

Yang membantu mengerjakan nomor 2 pada tes pertama ini. Sedangkan 

untuk hasil nomor 2 nya bisa dilihat di halaman selanjutnya. 
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Gb 4. 10 Hasil tes pertama nomor 2 SKMT2 

Hanya saja saat penyelesaian soal nomor 2, ia kesulitan mengerjakan 

bahkan jauh dari hasil yang diinginkan, namun dalam memberikan satuan 

pada saat tes awal ia tidak melupakannya. 

Pada saat tes yang ke-2, dalam soal tidak ada coretan-coretan untuk 

membantu mengerjakan tes nomor 1 hal ini bisa dilihat pada gambar di 

bawah ini: 

 
Gb 4. 11 Soal tes ke-2 nomor 1 SKMT2 
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Sedangakan untuk hasilnya, SKMT2 mampu menyelesaikan tes 

matematika nomor 1 namun hanya saja ia lupa dengan satuannya, dan 

kurang dalam pemeberian keterangan, hal ini bisa dilihat pada gambar 

dibawah ini: 

 
Gb 4.12 Hasil tes ke-2 nomor 1 SKMT2 

Sedangkan pada saat mengerjakan tes nomor 2 SKMT2, ia juga tidak 

meberikan coertan-coretana yang bisa membantunya dalam mengerjakan, 

dalam hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini: 

 
Gb 4. 13 Soal tes ke-2 nomor 2 SKMT2 

 Jauh dengan cara pengerjaan, namun ia tetap mengerjakan sebisa dan 

seingatnya, dan hasilnya bisa dilihat pada gambar selanjutnya. 
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Gb 4. 14 Hasil tes ke-2 nomor 2 SKMT2 

Pada pengerjaannya tes ke-2 ini bisa dilihat sangat beda dengan tes 

yang pertama. Terutama pada hasilnya, dan cara pengerjaannya. Dan untuk 

tes yang ke-2 ini ia lupa memberikan satuan pada hasil akhirnya. 

Setelah melakukan tes ke dua peneliti melakukan wawancara dengan 

SKMT2, hasilnya bisa dilihat dibawah ini: 

PKMT         : “Ada tidak rasa khawatir ketika kamu mengerjakan tes 

matematika?” 
SKMT2       : “Ada 

PKMT         : Khawatirnya bagaimana? 
SKMT2       : “Takut salah, dalam menghitung” 

PKMT         : “Kamu sering lupa dengan rumus tidak?” 
SKMT2       : “Kadang-kadang” 

PKMT         : “Ketika kamu mengerjakan tes matematika kemudian waktu 

mengrjakan tinggal sedikit, bagaimana perasaan kamu?” 
SKMT2       : “Kecewa” 

PKMT         : “Apa yang kamu lakukan?” 
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SKMT2       : Mengerjakan sebisanya 

PKMT         : “Kendala apa saja yang kamu alami saat mengerjakan tes 

matematika?” 

SKMT2       : “Kendalanya saya adalah ketika waktu kurang sedikit 

kemudian saya tidak bisa mengerjakan karena saya belum 

faham-faham dengan soalnya.” 

 

Saat wawancara SKMT2 ini terlihat tenang, saat dan ia menjawab 

dengan lancar selain itu, ya walaupun awalnya SKMT2 ini agak gugup, 

dari yang saya amati, SKMT2 lebih tenang dari subyek sebelumnya, dan 

hanya saja ia mudah lupa dengan cara penyelesainnya. 

Selanjutnya hasil dari pengerjaan dari SKMs2 mualai dari tes awal, 

kita bisa mengetahui dari hasilnya, dari gambar di bawah ini: 

 
Gb 4. 15 Soal tes pertama nomor 1 SKMs1 

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa SKMs1 ini, meberikan coertan-

coertan pada soal nomor 1, sehingga membantu memudahkan mengerjakan 

tes nomor 1. Selanjutnya adalah hasil dari pengerjaan tes nomor 1 bisa 

dilihat pada gambar selanjutnya. 
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Gb 4. 16 Hasil tes pertama nomor 1 SKMs1 

Dari gambar tersebut kita bisa mengetahui bahwa SKMs1 ini, 

menuliskan besar sudut dari masing-masing sudut, dan di soal tidak ada 

catatan bahwa tidak ada besar masing-masing sudut. Tapi SKMs1 ini 

manuliskannya, namun hasilnya adalah sama selain itu ia juga lupa 

menuliskan satuan pada hasil akhir pada soal nomor 1. Sedangkan 

pengerjaan dari yang nomor 2 kita bisa mengetahui dari gambar soalnya 

bisa dilihat di bawah ini: 

 
Gb 4. 17 Soal tes pertama nomor 2 SKMs1 

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa SKMs1 ini memberikan 

coretan-coretan pada soal, untuk membantu pengerjaannya, daan untuk 

hasilnya kita bisa melihat pada gambar dihalaman selanjutnya. 
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Gb 4. 18 Hasil tes pertama nomor 2 SKMs1 

 

Dari hasil pengerjaan soal tersebut kita bisa mengetahui hasil yang ia 

dapat, namun jauh dari hasil sehingga, nomor 2 hasil pengerjaanya salah, 

namun pada hasil akhirnya ia tidak lupa untuk meberikan satuan.  

Selanjutnya adalah tes yang ke-2, untuk SKMs1 ini pada soal tidak 

ada coretan-coretan yang bisa membantunya. 

 
Gb 4. 19 Soal tes ke-2 nomor 1 SKMs1 

Dari gambar di atas bersih tidak ada coertan-coretan. Sedangkan untuk 

hasilnya, kita bisa mengetahui dari gambar selanjutnya. 
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Gb 4. 20 Hasil tes ke-2 nomor 1 SKMs1 

Dari hasilnya pada tes pertama dan ke-2, hampir sama SKMs1 

menuliskan besar masing-masing sudutnya, sedangkan yang dalam soal 

masing-masing sudut belum diketahui besarnya, dan juga perintah untuk 

ditambah atau dikurangkan tidak jelas, namun hasilnya adalah sama dengan 

yang benar, namun pada tes ke-2 ini SKMs1 tidak lupa memberikan satuan 

pada hasil akhirnya. Selanjutnya adalah soal nomor 2 pada gamabar di 

bawah ini: 

 
Gb 4. 21 Soal tes ke-2 nomor 2 SKMs1 
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 Pada gambar tersebut bisa dilihat jika SKMs1 tidak memberikan 

tulisan atau coertan-coertan yang bisa membantunya dalam mengerjakan 

tes no 2, dan untuk hasil pengerjaan dari yang nomor 2,  bisa di lihat pada 

gambar di bawah ini. 

 
Gb 4. 22 Hasil tes ke-2 nomor 2 SKMs1 

Dari hasil yang nomor 2 ini pengerjaannya juga hampir sama dengan 

tes yang pertama namun ada bedanya ia menambahkan x pada hasil 

akhirnya. 

Setelah tes yang ke-2 ini kemudian ada tes wawancara ini isa dilihaat 

dibawah ini: 

PKMs         : “Ada tidak rasa khawatir ketika kamu megerjakan tes 

matematika?” 

SKMs1        : “Kadang-kadang” 

PKMs         : “Soalnya kenapa?” 

SKMs1        :” Soalnya ada yang gampang dan ada yang sulit” 

PKMs         : “Apakah kamu sering lupa rumus ketika mengerjakan tes 

matematika?” 

SKMs1        : “Kadang bisa kadang nggak.” 

PKMs         : “Ketika mengerjakan tes matematika waktu mengerjakannya 

tinggal sedikit dan kamu belum selesai, bagaimana 

perasaanmu?” 

SKMs1        : “Gelisah” 

PKMs         : “Terus apa yang akan kamu lakukan?” 
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SKMs1        : “Mencontek” 

PKMs         : “Sering terganggu nggak belajar matematika?” 

SKMs1        : “Sering” 

PKMs         : “Biasanya itu masalah sama siapa?” 

SKMs1        : “Sama teman, karena itu sangat menganggu, karena gikira 

kita akan terfokus pada permasalahan itu, apa lagi kalau 

permasalahan dengan teman sekelas, itu bisa merusak 

konsentrasi saya.” 

Sedangkan hasil dari wawancara adalah ketika SKMs1 menjawab dia 

terlihat kebingungan, suaranya juga tersedak-sedak, dia terlihat tidak nyaman, dan 

ia juga terlihat tidak bisa duduk dengan tenang, ia beberapa kali berdiri-berdiri, 

selain itu ia juga terlihat gugup, dan SKMs1 ini juga terlihat pucat. 

SKMs1 ini ketika ketika pengerjaan tes pertama dan kedua sangat beda hal 

ini isa dilihat dari soalnya pada saat tes pertama soalnya ada coretan-coretan 

sedangkan pada tes ke-2 dalam lembar soalnya tidak ada coretan-coretan, selain 

itu SKMs1 ini ia terlihat gugup dan tidak bisa untuk tenang ketika ia mengerjakan 

soal dan menjawab pertanyaan ketika wawancara, selain itu juga SKMs1 ini juga 

lupa dengan satuan yang ia gunakan, hal ini bisa dilihat dari hasil tes ke-2 pada 

nomor 2. Dan ketika wawancarapun ia tidak berhenti menghela nafas, ia dudk 

juga tidak nyaman, hal ini bisa terlihat ketika sebentar-bentar ia berdiri, selain itu 

juga, ia terlihat wajahnya kebingungan, serta suaranya tersedak sedak ketika 

menjawab. 

Selanjutnya adalah hasil pengerjaan dari SKMs2, dimulai dari tes pertama, 

kemudian tes ke-2 dan hasil wawancara. Dimulai dari tes pertama bisa dilihat dari 

soal nomor 1. 
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Gb 4. 23 Soal tes pertama nomor 1 SKMs2 

Pada gambar terssebut terlihat bersih, hal ini bisa dilihat bahwa SKMs2 ini 

tidak membutuhkan coertan-coretan bantuan pada gambar, selnjutnya adalah hasil 

pengerjaan nomor 1 di bawah ini: 

 
Gb 4. 24 Hasil tes pertama nomor 1 SKMs2 

Kita bisa melihat hasil pada nomor 1 SKMs2 ini memberikan nilai pada 

setiap sudutnya, padahal dalam soal tidak ada nilai dari setiap sudutnya, tetapi 

hasilnya adalah benar namun SKMs2 ini lupa memberikan satuan. Sedangkan 

pada hasil soal nomor 2 pada tes pertama bisa dilihat pada gamabar di bawah ini: 
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Gb 4. 25 Soal tes pertama nomor 2 SKMs2 

Dari gambar soal di atas bisa dilihat, bahwa tidak ada coretan yang bisa 

membantu mengerjakan soal nomor 2, sedangkan untuk hasil dari nomor 2 bisa 

dilihat dari gambar dari gambar di bawah ini: 

  
Gb 4. 26 Hasil tes pertama nomor 2 SKMs2 

Dilihat dari hasil pengerjaan dari SKMs2 ini jauh dari hasilyang di 

inginkan, namun SKMs2 ini tetap mengerjakannya, dan hasil akhirnya SKMs2 ini 

lupa tidak memberikam satuannya. Selanjutnta pada tes-2 bisa dilihat dari 

soalnya. 
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Gb 4. 27 Soal tes ke-2 nomor 1 SKMs2 

Untuk tes ke-2 pada nomor 1 tetap SKMs2  tidak mencoret-coret soal 

tersebut, dan untuk hasil pengerjaan nomor 1 dari gambar di bawah ini. 

 
Gb 4. 28 Hasil tes ke-2 nomor 1 SKMs2 

Kita bisa melihat hasil dari pengerjaan nomor 1 SKMs2 ini mengerjakaan 

tidak ada cara namun ia langsung menuliskan hasil akhirnya dan SKMs2 ini juga 

lupa dengan satuan ketika menuliskan hasil akhirnya. Selanjutnya untuk soal 

nomor 2 bisa dilihat pada gambar 
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Gb 4. 29 Soal tes ke-2 nomor 2 SKMs2 

Dari gambar di atas bisa dilihat bahwa SKMs2 ini memberikan coertan 

coeratn pada soal pengerjaannya, untuk membantu membenatu mengerjakan soal 

nomor 2. Sedangkan hasil dari pengerjaan SKMs2 pada nomor 2 bisa dilihat dari 

gambar di bawah ini: 

 
Gb 4. 30 Hasil tes ke-2 nomor 2 SKMs2 

Dari hasilnya bisa dilihat jauh dari hasil yang diinginkan namun SKMs2 

ini tetap mengerjakan nomor 2. Dalam soal yang di inginkan adalah hasil dari x 

namun SKMs2 ini hasilnya adalah bukan x melainkan mencari sudut-sudut. Jadi 
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SKMs2 ini mengerjakan tes nomor 2 namun jauh dari yang diinginkan. 

Sedangkan untuk transkip wawancara bisa dilihat di bawah ini: 

PKMs         : “Ada tidak rasa khawatir tidak bisa mengerjakan tes 

matematika?” 

SKMs2        : “Ada” 

PKMs         : “Khawatirnya kenapa?” 

SKMs2        : “Takut nilai jelek” 

PKMs         : “Kamu sering lupa tidak dengan rumus ketika kamu 

mengerjakan tes matematika?” 

SKMs2        : “Sering, malamnya menghafalkan rumus tapi paginya lupa 

dengan rumusnya.” 

PKMs         : “Ketika kamu mengerjakan tes matematika, terus waktu 

pengerjaan tinggal sedikit, namun kamu belum seslesai. 

Bagaimana perasan kamu?” 

SKMs2        : “Takut” 

PKMs         : “Takut kenapa?” 

SKMs2        : “Takut tidak bisa menjawab dengan benar” 

PKMs         : “Terus apa yang kamu lakukan?” 

SKMs2        : “Dikerjakan sebisanya, yang penting tidak kosong walaupun 

hasil akhirnya salah” 

PKMs         : “Pernah nggak, merasa terganggu ketika mengerjakan tes 

matematika?” 

SKMs2        : “Pernah” 

PKMs         :  “Biasanya yang mengganggu berasal darimana” 

SKMs2        : “Yang paling menggagung adalah masalah sama keluarga” 

 

  Dari hasil wawancara diatas, bahwa SKMs2 ini terlihat gelisah ketika 

menjawab, selain itu ia juga terlihat gemetar hal ini bisa terlihat dari jari-jari 

tangan SKMs2 ini, selain itu ia juga menjawab dengan sangat cepat, ia sering 

mengambil nafas dalam. Dan ia juga menghindari tatap muka. 

Selanjutnya adalah hasil dari pengerjaan dari SKMR1, dimulai dari soal 

kita bisa lihat dari gamar di awah ini. 
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Gb 4. 31 Soal tes pertama nomor 2 SKMR1 

Dari gambar di atas bisa dilihat, nahwa SKMR1 ini tidak mencoret pada 

soal untuk membantunya, dan untuk hasil pengerjaan dari SKMTR1 ini pada tes 

pertama adalah sebagai berikut: 

 
Gb 4. 32 Hasil tes pertama nomor 1 SKMR1 

Dari hasil diatas bisa dilihat hasilnya adalah untuk tahap yang pertama 

adalah benar, namun semakin ke bawah semakin tidak jelas, dan angka-angka 

yang didapatkan juga tidak jelas, jadi untuk nomor satu pada tes pertama adalah 

salah. Kemudian untuk nomor 2 bisa dilihat pada gambar dihalaman selanjutnya 
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Gb 4. 33 Soal tes pertama nomor 1 SKMR1 

Dari gambar di atas bisa dilihat juga tidak ada coertan-coretaan yang bisa 

membantu mengerjakan tes nomor 2, sehingga kita bisa melihat hasilnya di bawah 

ini: 

 
Gb 4. 34 Hasil tes pertama  nomor 2 SKMR1 

Dari hasil diatas bisa dilihat pada soal , sedangkan untuk hasilnya adalah, 

juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, dari cara pertama salah jadi semakin ke 

bawah juga salah. Dan SKMR1 ini juga lupa memberikan satuan pada hasil 
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akhirnya. Selanjutnya adalah untuk hasil tes yang ke-2, bisa dilihat untuk soalnya 

di bawah ini: 

 
Gb 4. 35 Soal tes ke-2 nomor 1 SKMR1 

Pada tes yang ke-2 SKMR1 sama dengan tes yang pertama, ia tidak 

mencoret-mencoret pada soal, sedangkan untuk hasilnya: 

 
Gb 4. 36 Hasil tes ke-2 nomor 1 SKMR1 

Dalam gambar tersebut, pada nomor 1 bisa dilihat untuk hasil nomor 1 

pada tes ke-2 ini hasilnya sama dengan yang nomor 1 pada tes pertama, namun 

yang membedakan pada tes ke-2 ini adalah penhitungannya ada disampingnya dan 

SKMR1 kurang memberikan satuan. Sedangkan pada nomor 2 bisa dilihat dimulai 

dari soal pada gambar selanjutnya. 
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Gb 4. 37 Soal tes ke-2 nomor 2 SKMR1 

Bisa dilihat pada gambar di atas, bahwa SKMR1 ini juga tidak 

memberikan coretan-coretan untuk memudahkan dalam menjawab tes nomor 2 

ini, sedangkan untuk hasilnya adalah 

 
Gb 4. 38 Hasil tes ke-2  nomor 2 SKMR1 

Pada gambar di atas bisa dilihat untuk hasil tesnya adalah tidak sama 

dengan tes pertama, namun hasilnya pada tes ke-2  SKMR1 ini dari cara yang 

pertama sudah salah selanjutnya juga salah sampai hasil akhirnya. Dan untuk 
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hasilnya ia lupa memberikan satuan. Untuk selanjutnya adalah hasil wawancara, 

dan hasilnya dibawah ini 

PKMR         : “Ada tidak rasa khawatir tidak bisa mengerjakan tes 

matematika?” 

SKMR1       : “Ada” 

PKMR         : “Khawatirnya itu bagaiman?” 

SKMR1       : “Takut salah mengerjakan” 

PKMR         : “Kamu sering lupa tidak dengan rumus matematika” 

SKMR1       : “Ia sering” 

PKMR         : “Terus kalau waktunya tinggal sedikit, bagaiamana 

perasaan kamu?” 

SKMR1       : “Gelisah, tidak karu-karuan apa lagi jika melihat teman-

teman banyak yang sudah selesai mengerjakan, jadi tambah 

tidak karu-karuan” 

PKMR         : “Terus, apa yang kamu lakukan?” 

SKMR1       : “Mengerjakan sebisanya” 

PKMR         : “Menurutmu yang paling mengganggu saat kamu 

mengerjakan tes matematika itu apa?” 

SKMR1       : “Ketika waktunya tinggal sedikit dan saya belum selesai 

mengerjakannya.” 

PKMR         : “Selain itu?” 

SKMR1       : “Ya untuk sementara itu saja, yang sukses membuat saya 

terganggu, apa lagi kalau gurunya ngomong waktunya 

tinggal sepuluh menit lagi, rumus yang saya hafalkan hilang 

semua. Ada lagi ketika teman-teman sudah mengumpulkan 

hasil tesnya masing-masing, sedangkan saya belum 

mengumpulkan itu juga membuat saya takut dan bingung.” 

 

Untuk wawancara bisa dilihat ketika ia berbicara ia tersedak-sedak, ia 

terlihat gugup ketika menjawab pertanyaan, nafasnya terlihat pendek. Selain itu ia 

juga terlihat sangat bingung menjawab, untuk ekspresi dia terlihat bingung, dan 

tangannya terlihat gemetar ketika memberikan hasil pekerjaannya. Dan ia juga 

terlihat lupa dengan hasil yang kemarin. 

Sedangkan untuk tes awal dan tes ke-2nya untuk nomor 1nya sama dan 

hasilnyapun juga sama hanya saja untuk nomor 1 tes pertama angka dibelakang 

komanya ada 1 sedangkan untuk tes ke-2nya adalah 2 angka dibelakang koma, 



76 

 
 

selain itu yang membuat beda anatara tes pertama dan tes ke-2 adalah pada hasil 

akhirnya untuk tes pertama nomor 1 satuannya ditulis sedangkan untuk nomor 2 

satuannya tidak ditulis, dan untuk penghitungannya tes satu sanagat 

bersihsedangkan untuk tes ke 2 penghitungannya disamping jawaban. 

Sedangkan untuk yang nomor 2 itu ada beberapa langkah, dania juga 

menghitung sendiri-sendiri pada setiap segitiga, sedangkan untuk tes ke-2 

SKMR1 ini hanya melakukan satu langkah saja. Untuk hasilnya tes 1 dan tes ke-2 

tidak sama karena cara pengerjaannya juga tidak sama, dan untuk pemberian 

satuan SKMR1 lupa memberikannya, baik tes pertama maupun tes ke-2. Dan 

yang membedakannya adalah pada tes pertama hitungannya tidak ada, sedangkan 

pada tes ke-2 hitungannya disamping jawabannya. 

Dan dari hasil wawancarapun terlihat kalau SKMR1 ini jarang belajar 

sehingga ia lupa dengan rumus-rumus yang ia hafalkan, selain itu di juga gugup 

ketika diberi pertnyaan, ekspresinya terlihat kebingungan ketika menjawab. Seain 

itu suaranya semakin tidak terdengar. Ketika diingatkan SKMR1 suaranya agak 

keras, dan lama kelamaan suaranya semakin tidak terdengar. 

Selanjutnya adalah SKMR2, dari hasil seluruhnya dari tes pertama 

samapai tes yang ke-2, yang pertama adalah hasil tes yag pertama. Bisa dlihat 

pada soal terdahulu 
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Gb 4. 39 Soal tes pertama nomor 1 SKMR2 

Dari gambar tersebut terlihat jika SKMR2 tidak mencoret-mencoret soal te 

matematikanya, sedangkan untuk hasil dari tes bisa dilihat dihalaman selanjutnya. 

 

Gb 4. 40 Hasil tes pertama nomor 1 SKMR2 

Untuk hasil yang nomor 1, terlihat SKMR2 ini memberikan tes ukuran 

besar sudut, hal ini sudah jelas-jelas pada soal tersebut belum diketahi besar 

sudutnya, namun SKMR2 ini sudah memebrikan besarnya, dan untuk hasilnya 
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juga terlihat bahwa SKMR2 ini juga lupa memberikan satuannya. Selanjutnya 

adalah nomor 2 

 
Gb 4. 41 Soal tes pertama nomor 2 SKMR2 

Dalam soal tersebut juga tidak ada coreta coretan yang bisa membantu 

mengerjakannya, selanjutnya untuk hasilnya adalah, tertera pada gambar dibawah 

ini: 

 
Gb 4. 42 Hasil tes pertama nomor 2 SKMR2 

Untuk hasil nomor 2 pada tes pertama juga tidak sesuai dengan yang 

diinginkan. Ia menjumlahkan besar sudut yang diketahui. Namun pada hasil 

akhirya, ia tidak lupa memberikan satuan pada hasil akhirnya. Selanjutnya hasil 

dari tes yang ke-2  
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Gb 4. 43 Soal tes ke-2 nomor 1 SKMR2 

Untuk SKMR2 pada soalnya juga tiak ada coretan-coretan yang bisa 

membantu dia, jadi dalam soalnya bersih, sedangkan pada hasilnya adalah pada 

gambar selanjutnya: 

 

Gb 4. 44 Hasil tes ke-2 nomor 1 SKMR2 
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Untuk hasil nomor 1 pada tes ke-2, ia benar dalam hasilnya, namun ketika 

menuliskan sudut, SKMR2 ini tidak memberikan tanda sudut “ < “ dan ia juga 

menuliskan besar sudut satu persatu, padahal dam soal juga belum diketahui besar 

sudut. Tapi untuk hasilnya sudah benar hanya kurang dalam meberikan satuannya. 

Selanjutnya adalah untuk yang nomor 2 ibisa dilihat pada gamba di bawah ini: 

 

gb 4. 45 Hasil tes ke-2 nomor 2 SKMR2 

Pada nomor 2 SKMR2 ini tidak bisa mengerjakannya, sehingga hasil 

nomor 2 adalah tidak ada. Selanjutnya adalah hasil dari wawancara hal ini bisa 

dilihat dibawah ini: 

PKMR         : “Ada tidak rasa khawatir kamu tidak bisa mengerjakan tes 

matematika?” 

SKMR2       : “Ada” 

PKMR        : “Khawatirnya itu bagaimana?” 

SKMR2       : “Khawatirnya kalau sulit, saya tidak bisa mengerjakan” 

PKMR         : “Kamu sering lupa rumus tidak ketika kamu menegrjakan tes 

matematika?” 

SKMR2       : “Sering, kalau sudah lama, saya mesti lupa” 

PKMR         : “Ketika kamu menengerjakan tes matematika, terus 

waktunya tinggal sedikit, sedangkan pekerjaan kamu belum 

selesai, bagaimana perasaan kamu?” 

SKMR2       : “Gelisah” 

PKMR         : “Kemudian apa yang akan kamu lakukan?” 

SKMR         : “Ya, diisi aja” 

PKMR        : “Pernah nggak merasa terganggu fikiran kamu ketika kamu 

mengerjakan tes matematika?” 

SKMR2       : “Kalau suasana kelas ramai saya tidak bisa mengerjakan 

dengan maksimal” 
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Dari hasil tes wawancara tersebut, kita bisa melihat bah SKMR2 ini ketika 

menjawab pertanyaan ia memang terlihat santai namun ia juga bingung untuk 

menjawabnya, dan ia juga terlihat sangat terganggu dengan suasana yang ramai, 

sehingga membuat konsentrasinya berkurang, sehingga ia tidak nyaman dengan 

susana tersebut 

Sedangkan untuk hasil tes pertama dan ke-2 pada nomor 1, terlihat pada 

tes pertama SKMR2 cara mengerjakannya salah, besar sudut belum diketahui 

namun pada cara pengerjaannya sudah diketahui, sedangkan untuk tes ke-2 

SKMR2 ini jawabannya sudah benar hanya saja caranya yang kurang tepat. Jadi 

antara tes pertama dan ke-2 ada peningkatan pada nomor 1. Sedangkan untuk 

yang nomor 2 pada tes pertama, dari cara awal sudah salah, jadi untuk hasilnya 

juga salah, sedangkan untuk yang tes ke-2 SKMR2 tidak mengerjakan karena ia 

sudah benar-benar menyerah untuk mengerjakannya. 

Sedangkan untuk hasil wawancara terlihat ketika menjawab ia terlihat 

santai, namun ketika diberi pertanyaan ia terlihat kebingungan hal inii 

dikarenakan PKMR harus mengulang-ulang pertanyaan dan menjelesakan sedikit, 

bahkan memberikan sedikit contoh. Dan dia juga tidak bisa berkonsentrasi denga 

keadaan yang ramai. 
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C. TEMUAN PENELITIAN 

Dalam penelitian ini ada beberapa bentuk kecemasan dalam mengerjakan 

tes matematika di MTs. Ma’arif Bakung Udanawu Blitar yang ditemtukan 

peneliti: 

1. Beberapa kecemasan yang muncul dalam tes matematika adalah 

karena beberapa faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal 

siswa. Faktor internal adalah faktor yang timbul karena ada masalah 

dalam diri siswa sendiri, yakni kurangnya siswa dalam belajar 

matematika. Sehingga siswa menjadi malas dalam belajar. Kemudian 

faktor eksternalyaitu faktor yang muncul dari luar diri siswa, artinya 

kesulitan mengerjakan tes matematika siswa ini adalah mempunyai 

permasalahan dengan teman, orang tua, dan suasana kelas. 

2. Kebanyakan siswa belajar ketika akan tes atau ujian matematika, dan 

mereka belajar matematika dengan cara menghafal rumus-rumus 

matematika. Sehingga mereka mudah lupa, ketika mereka di tes lagi, 

dan mereka harus menghafal lagi rumus-rumus tersebut. 

3. Banyak dari mereka merasa nyaman dengan guru matematika, karena 

menurut mereka guru matematika mereka sangat sabar dan baik dalam 

mendidik siswanya. 

4. Selain itu faktor orang tua juga berpengaruh dalam hasil siswa, siswa 

yang mempunyai kemampuan tinggi, orang tuanya selau perhatian 

dengan pendidikan anaknya. Dan untuk siswa yang mempunyai 
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kemampuan sedang dan renadah, kebanyakan dari mereka oarngtuanya 

tidak peduli pendidikan anaknya. Hal ini tterlihat ketika anaknya tidak 

belajar orang tuanya meminta anaknya untuk belajar, dan ketika 

anaknya mendapat nilai yang jelek orangtuanya membeikan nasehat 

pada anaknya. 

 


