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A. PENDAHULUAN 

Penilaian (assessment) pendidikan adalah suatu cara untuk mengukur 

kemampuan siswa dalam mendalami suatu materi. Ujian merupakan salah satu cara 

bentuk penilaian dalam mengevaluasi proses belajar. Di dunia pendidikan, ujian 

bertujuan untuk mengukur taraf pencapaian suatu tujuan belajar oleh siswa, sehingga 

membuat siswa dapat mengetahui tingkat kemampuan pada mata pelajaran yang 

sedang ditempuh. Apabila hasil dari ujian belum membuahkan hasil yang maksimal, 

maka proses belajar harus ditingkatkan secara kuantitas dan kualitas (Sumintono dan 

Widhiarso, 2015). 

Ujian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh para siswa untuk mengukur 

pencapaian kompetensi guna mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan siswa di 

sekolah (Sriyeni, dkk, 2018). Ujian merupakan suatu indikator untuk mengetahui 

tingkat kemahiran atau pengetahuan para siswa (Singh dan Lian, 2018). Namun dalam 

penelitian ini, ujian merupakan salah-satu cara bentuk penilaian yang dilakukan dalam 

waktu tengah semester untuk mengevaluasi proses belajar siswa di sekolah. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang dianggap sukar bagi 

para siswa. Hal ini dikarenakan matematika yang identik dengan rumus, angka, dan 

memerlukan ketelitihan dalam pemahaman dan pengerjaanya (Ekawati, 2015).  

Matematika memiliki peranan penting dalam menyelesaikan permasalahan dalam 

kehidupan sehari-hari, oleh karena itu guru perlu memberikan dasar-dasar untuk 

memahaminya. Namun terkadang siswa masih saja merasa kesulitan dalam 

mempelajarinya (Kusmanto dan Marliyana, 2014).   

Nilai siswa terhadap ujian matematika dirasa sangat berat oleh siswa dan 

berakibat munculnya rasa takut, tertekan, dan depresi saat menghadapinya. Tidak 

menutup kemungkinan memiliki dampak pada gangguan psikologis jika nantinya 

berujung pada kegagalan dan ketidaklulusan dalam menghadapi ujian tersebut. 

Kegagalan dalam menghadapi ujian disebabkan karena ketidaksiapan siswa dalam 
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penguasaan materi yang telah menjadi bahan ujian sesuai dengan kurikulum yang 

ditetapkan, selain itu juga adanya stress dan rasa takut atau cemas dalam menghadapi 

ujian dikarenakan takut gagal dan takut tidak lulus (Nurlaila, 2011). 

Kecemasan merupakan bentuk perasaan yang bersifat subjektif pada setiap 

siswa, dimana setiap siswa dituntut untuk berpikiran relatif, hasil dari menduga duga, 

berdasarkan perasaan atau selera siswa tersebut. Siswa yang mudah dalam memahami 

suatu penjelasan biasanya memiliki rasa cemas yang rendah dan sebaliknya, jika siswa 

tersebut tidak mudah dalam memahami suatu penjelasan, maka siswa tersebut akan 

memiliki rasa cemas yang berlebihan akan hal itu.  Kecemasan harus diimbangi dengan 

usaha, jika tidak maka berakibat kecemasan akan semakin meningkat (Wicaksono dan 

Saufi, 2013).  

Gejala kecemasan dapat dikenali melalui tiga komponen yaitu pertama, 

komponen kepribadian (psikologis atau emosional), berupa kegelisahan, kegugupan, 

rasa cemas, takut. Kedua, komponen fisiologis, berupa jantung berdebar, telapak 

tangan yang mengeluarkan keringat dingin. Ketiga, yaitu komponen sosial, misalnya 

berupa perubahan tingkah laku (sikap) pada diri seseorang, gangguan tidur (Wicaksono 

dan Saufi, 2013).   

Menurut Rahman, dkk (2015), ada dua bentuk gejala kecemasan yang dialami 

oleh siswa dalam menghadapi pelajaran matematika, yaitu pertama, gejala fisiologi, 

seperti berkeringat dingin berlebihan pada tangan, perasaan berdebar-debar, sakit 

kepala, sakit perut, dan bergemetar ketika harus menyelesaikan soal matematika. 

Kedua, yaitu gejala psikologi seperi perasaan tegang, gugup, takut, merasa lemah, dan 

perasaan-perasaan yang tidak menentu. 

 Pada penelitian ini sesuai dengan pendapat Rahman, namun terdapat 

penambahan pada ciri-ciri gejala fisiologis yang meliputi mual dan sesak nafas 

sehingga gejala fisiologis yang  diteliti adalah perasaan berdebar-debar, berkeringat 

dingin, sakit kepala, mual, dan sesak nafas ketika harus menyelesaikan soal 
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matematika. Kedua, terdapat penambahan pada ciri-ciri gejala  psikologi meliputi tidak 

bisa berkonsentrasi dengan baik dan tidak percaya diri sehingga gejala psikologi yang 

akan diteliti adalah tidak bisa berkonsentrasi, ragu, tidak percaya diri, takut dan gugup.  

Peningkatan tingkat kecemasan matematika berupa kecemasan terhadap ujian 

matematika, kecemasan terhadap pembelajaran matematika, dan kecemasan terhadap 

perhitungan numerikal dapat mengakibatkan penurunan kemampuan koneksi 

matematika pada siswa. Menurut Rohendi dan Dulpaja (2013), kemampuan koneksi 

matematika merupakan suatu kemampuan yang dibutuhkan oleh para siswa, terutama 

untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan antara konsep-konsep 

matematika dengan konsep-konsep lainnya dan disiplin ilmu lainnya atau masalah 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.Kemampuan koneksi matematika terbagi 

menjadi tiga macam yaitu koneksi antar konsep dalam matematika, koneksi dengan 

disiplin ilmu yang lain, dan koneksi terhadap kehidupan sehari-hari (Wahyuni, 2010).  

Koneksi matematika dalam penelitian ini adalah hubungan keterkaitan antar 

konsep matematika berdasarkan wawancara awal terhadap guru mata pelajaran 

matematika di SMP Darul Qur’an Kota Mojokerto. Guru sering mengaitkan antar 

konsep matematika dalam proses pembelajaran maupun pada saat ujian, salah-satunya 

pada materi bangun ruang sisi datar. Misalnya, untuk mencari luas permukaan limas 

segiempat apabila diketahui tinggi sisi yang berbentuk segitiga dan tinggi limas, maka 

dibutuhkan teorema pythagoras dalam menyelesaikannya. Namun masih saja terdapat 

beberapa siswa yang mengalami kebingungan dalam mengaitkan keduanya. Meskipun 

sudah dikaitkan antar konsep matematika, nilai ujian para siswa masih saja ada yang di 

bawah standart kelulusan. Guru tersebut berpendapat bahwasannya para siswa masih 

memiliki persepsi bahwa matematika adalah mata pelajaran yang sangat sulit untuk 

dikuasai.  

Berdasarkan wawancara dengan sepuluh siswa menunjukan enam siswa merasa 

cemas ketika menjelang ujian berlangsung. Rata-rata para siswa memiliki alasan yang 
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sama seperti guru mata pelajaran matematika pada saat wawancara berlangsung, yakni 

para siswa memiliki pendapat bahwa matematika merupakan mata pelajaran paling 

sulit baik dalam pemahaman maupun pemecahannya. Berdasarkan wawancara juga 

menyatakan bahwa siswa di SMP Darul Qur’an Kota Mojokerto berpendapat bahwa 

ketika kecemasan meningkat, terkadang dapat menurunkan kemampuan koneksi 

matematika yang dimiliki. 

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan pentingnya kemampuan 

koneksi matematika bagi siswa guna membantu memperluas wawasan, sehingga 

matematika dianggap sebagai pelajaran yang memiliki keterkaitan antar konsepnya 

(Apriyono, 2016). Konsep yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu 

kumpulan istilah yang dapat dirumuskan dari istilah dasar yang digunakan dalam 

menyelesaikan suatu persoalan matematika. Keterkaitan kecemasan dengan 

kemampuan koneksi siswa adalah ketika kecemasan siswa meningkat yang dapat 

dilihat berdasarkan gejala psikologi dan fisiologi, maka bisa saja masih terdapat siswa 

yang memiliki kemampuan koneksi matematika rendah pada saat ujian dan sebaliknya 

(Anita, 2014). Berdasarkan pemaparan di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam 

tentang kemampuan koneksi matematika apabila ditinjau dari tingkat kecemasan siswa 

menjelang ujian. 

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan koneksi matematika 

apabila ditinjau dari tingkat kecemasan siswa pada saat menjelang ujian matematika. 

Penelitian ini memiliki dua manfaat sekaligus, yaitu manfaat praktis yang berarti 

penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam memperbaiki proses 

pembelajaran dan memperluas wawasan bagi para guru untuk mengetahui 

bahwasannya terdapat beberapa tingkatan kecemasan siswa menjelang ujian yang 

dapat mempengaruhi kemampuan koneksi matematika. Manfaat teoritis yaitu untuk 

menjadi landasan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian sejenis untuk 

mengetahui kemampuan koneksi matematika ditinjau dari tingkat kecemasan siswa 

menjelang ujian. 


