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ABSTRAK 

 

 

 

 

 Oleh:  

Ni Putri Eka Dimas Prameswari 

 

 

Peranan penguasaan matematika dalam menunjang keberhasilan pembangunan 

bidang pendidikan sangat diperlukan, dengan kemampuan peserta didik yang 

berbeda-beda karena dilatarbelakangi oleh kecerdasannya, akibatnya hasil 

komunikasi matematis siswa juga berbeda-beda. Ketidaksamaan kemampuan 

komunikasi matematis siswa disebabkan anxiety (kecemasan) peserta didik pada saat 

belajar matematika. Penelitian quasy eksperimen ini yang bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan pengaruh antara kategori anxiety, kategori kecerdasan 

majemuk dan interaksi antara kategori anxiety dengan kecerdasan majemuk terhadap 

kemampuan komunikasi peserta didik menggunakan 62 sampel.Uji hipotesis 

menggunakan SPSS versi 19.0 dengan perhitungan anava dua jalan sel tak sama pada 

taraf signifikan 0.05 menunjukkan hasil bahwa  nilai sig 0.001  H0A ditolak, nilai sig 

0.016 H0B ditolak, dan  nilai sig 0.171 H0AB diterima. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa: terdapat pengaruh anxiety terhadap kemampuan komunikasi matematis 

(anxiety rendah lebih baik dari pada anxiety sedang, dan anxiety sedang lebih baik 

dari pada anxiety tinggi, dan anxiety rendah lebih baik dari pada anxiety tinggi), 

terdapat pengaruh kecerdasan majemuk terhadap kemampuan komunikasi matematis 

(kecerdasan matematis-logis lebih baik dibandingkan kecerdasan linguistik, 

kecerdasan matematis-logis lebih baik dibandingkan kecerdasan interpersonal dan 

kecerdasan interpersonal lebih baik dibandingkan kecerdasan linguistik), dan tidak 

terdapat interaksi antara anxiety matematika dan kecerdasan majemuk  terhadap 

kemampuan komunikasi matematis. 

 

 

Kata Kunci: Anxiety matematika, Kecerdasan Majemuk, dan Kemampuan 

Komunikasi Matematis. 
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MOTTO 

                            

                       

1. Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa 

atas segala sesuatu, 

2. yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu 

yang lebih baik amalnya. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun, 

(QS. Al-mulk [67]: 1-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PERSEMBAHAN 

 

Alhamdulillah, pada akhirnya tugas akhir (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan 

baik, dengan kerendahan hati yang tulus dan hanya mengharap ridho Allah semata, 

penulis persembahkan skripsi ini kepada: 

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Muhammad Asrun dan Ibunda Diah 

Nurhasanah yang telah memberi cinta, pengorbanan, kasih sayang, semangat, 

nasihat dan do‟a yang tiada henti untuk kesuksesanku. Do‟a yang tulus selalu 

penulis persembahkan atas jasa beliau yang telah mendidikku serta 

membesarkanku sehingga mengantarkan penulis menyelesaikan Pendidikan S1 di 

UIN Raden Intan Lampung. 

2. Adik-adikku tersayang, Arya Dimas Dwi Dahana Putra dan Farizd Dimas Satria 

terimakasih atas canda tawa, kasih sayang, persaudaraan, dan dukungan yang 

selama ini engkau berikan, semoga kita bisa membuat orang tua kita selalu 

tersenyum bahagia atas kesuksesan kita. 

3. Almamater UIN Raden Intan Lampung tercinta. 

  



 

RIWAYAT HIDUP 

 

Ni Putri Eka Dimas Prameswari, lahir di Desa Tanjung Raja Kecamatan 

Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, pada tanggal 17 Maret 1996. Anak pertama 

dari tiga bersaudara pasangan Bapak Muhammad Asrun dan Ibu Diah Nurhasanah. 

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh penulis adalah pendidikan Sekolah 

Dasar Negeri 01 Tanjung Raja yang dimulai pada tahun 2001 dan diselesaikan pada 

tahun 2007. Pada  tahun 2007 sampai 2010 penulis melanjutkan pendidikan di SMP  

N 1 Tanjung Raja. Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Raja 

dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013.  

Pada tahun 2013 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 

Intan Lampung. Selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung, 

penulis pernah aktif dalam Organisasi Internal yaitu BAPINDA.  Pada bulan Juli 

2016 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukorejo, Kecamatan 

Pardasuka, Kabupaten Pringsewu. Pada bulan Oktober 2016 penulis melaksanakan 

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di SMP Negeri 25 Bandar Lampung. 

  



 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan 

rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Shalawat dan salam senantiasa selalu 

tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat ridho dari Allah SWT akhirnya 

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu 

syarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan serta dukungan 

dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat: 

1. Bapak Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Intan Lampung. 

2. Bapak Dr. Nanang Supriadi, M.Sc selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung sekaligus 

pembimbing I yang selalu sabar memberi arahan kepada penulis. 

3. Abi fadila, M.Pd selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberi 

pengarahan demi keberhasilan penulis.  

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (khususnya Jurusan 

Pendidikan Matematika) yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan 



 

kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN 

Raden Intan Lampung.  

5. Ibu Lasina, S.Pd., MM selaku Kepala SMP Negeri 1 Tanjung Raja Lampung 

Utara yang telah memberikan izin penulis melakukan penelitian. 

6. Ibu Susana Rita, S.Pd, Bapak dan Ibu Guru beserta Staf TU SMP Negeri 1 

Lampung Utara yang banyak membantu dan membimbing penulis selama 

mengadakan penelitian. 

7. Sahabat-sahabat seperjuangan boarding House terimakasih atas kebersamaan, 

semangat dan motivasi yang telah kalian berikan, Anis Fataturrohmah, Uswatun 

Khasanah, Ika Suryanita, Nurdiah Noviyana, Nurinayah Budiarni, Eka Nursetiani, 

Eni jubaidah, Alin Wahyu Rizkia, Sefriani Amelia Sari tawa canda kalian akan 

selalu menjadi semangatku. 

8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2013, 

terkhusus kelas E, terimakasih atas kekeluargaan yang telah terjalin selama ini. 

9. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang ku banggakan, yang telah 

mendidikku dengan iman dan ilmu. 

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah 

membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Alhamdulillaahiladzi bini’matihi tatimushalihat (segala puji bagi Allah yang 

dengan nikmatNya amal shaleh menjadi sempurna). Semoga semua bantuan, 

bimbingan dan kontribusi yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan ridho 

dan sekaligus sebagai catatan amal ibadah dari Allah SWT. Aamiin Ya Robbal 



 

„Alamin. Selanjutnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini  masih 

jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 

penulis miliki. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun dari 

pembaca sangatlah penulis harapkan untuk perbaikan dimasa mendatang. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

  

Bandar Lampung,     September 2017 

 Penulis 

 

 

Ni Putri Eka Dimas Prameswari 

NPM. 1311050228 

  



 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL ...............................................................................................  i 

ABSTRAK ...............................................................................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN................................................................................  iii 

HALAMAN PENGESAHAN .................................................................................  iv 

MOTTO ...................................................................................................................  v 

PERSEMBAHAN ....................................................................................................  vi 

RIWAYAT HIDUP .................................................................................................  vii 

KATA PENGANTAR ............................................................................................. viii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................  xi 

DAFTAR TABEL ................................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................  xii 

BAB I. PENDAHULUAN .......................................................................................  1 

A. Latar Belakang ..............................................................................................  1 

B. Identifikasi Masalah ......................................................................................  8 

C. Pembatasan Masalah .....................................................................................  9 

D. Rumusan Masalah .........................................................................................  9 

E. Tujuan Penelitian ..........................................................................................  10 

F. Manfaat Penelitian ........................................................................................  11 

G. Ruang Lingkup Penelitian .............................................................................  11 

H. Definisi Operasional......................................................................................  12 

BAB II. LANDASAN TEORI ................................................................................  13 

A. Tinjauan Pustaka ...........................................................................................  13 

1. Anxiety Matematika ................................................................................  13 

2. Kecerdasan Majemuk .............................................................................  16 

3. Kemampuan Komunikasi Matematis .....................................................  28 

B. Hasil Penelitian yang Relevan ......................................................................  31 

C. Kerangka Berfikir..........................................................................................  34 



 

D. Hipotesis ........................................................................................................  36 

 

 

 

BAB III. METODE PENELITIAN .......................................................................  37 

A. Metode Penelitian..........................................................................................  37 

B. Variabel Penelitian ........................................................................................  39 

C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel .....................................  39 

D. Teknik Pengumpulan Data ............................................................................  41 

E. Instrumen Penelitian......................................................................................  43 

F. Teknik Analisis Data .....................................................................................  57 

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .............................................  69 

A. Analisi Data ...................................................................................................  69 

1. Analisis Data Uji Coba Instrumen ..........................................................  69 

2. Deskripsi Data Amatan ...........................................................................  82 

3. Analisis Data ...........................................................................................  84 

B. Pembahasan ...................................................................................................  94 

C. Keterbatasan Penelitian .......................................................................... .......100 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................... .......101 

A. Kesimpulan ............................................................................................ .......101 

B. Saran ....................................................................................................... .......102 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

  



 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1.1  Hasil Belajar Semester Ganjil Kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja 

 Tahun Pelajaran 2015 ........................................................................... ..7 

Tabel 3.1  Desain Faktorial .................................................................................... 37 

Tabel 3.2  Distribusi Peserta Didik Kelas VII SMP Negeri 1 Tanjung Raja ......... 40 

Tabel 3.3  Penskoran Instrumen Angket Berdasarkan Indikator............................ 44 

Tabel 3.4  Skor Plihan Jawaban Tes Kecerdasan Majemuk ................................... 48 

Tabel 3.5 Pedoman Pemberian Skor Kemampuan Komunikasi Matematis ......... 49 

Tabel 3.6 Interpretasi Derajat Kesukaran Item  .................................................... 53 

Tabel 3.7    Klasifikasi Daya Pembeda   .................................................................. 55 

Tabel 3.8     Interpretasi Reliabilitas ......................................................................... 54 

Tabel 3.9  Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan .............................................  63 

Tabel 4.1  Hasil Validasi Angket Anxiety ..............................................................  71 

Tabel 4.2  Validitas Butir Angket ..........................................................................  72 

Tabel 4.3    Kesimpulan Hasil Uji Coba Angket Anxiety Matematika  ...................  73 

Tabel 4.4    Hasil Validasi Soal ................................................................................  76 

Tabel 4.5    Validitas Soal Tes .................................................................................  77 

Tabel 4.6 Tingkat Kesukaran Soal Tes .................................................................  78 

Tabel 4.7     Daya Pembeda Item Soal Tes ..............................................................  79 

Tabel 4.8     Rekapitulasi Hasil Analisis Butir Soal  ................................................  81 

Tabel 4.9     Klasifikasi Anxiety Matematika pada Masing-masing Kategori ..........  82 

Tabel 4.10 Deskripsi Kategori Anxiety Matematika ...............................................  82 



 

Tabel 4.11 Deskripsi Kemampuan komunikasi Matematis pada Kategori 

 Kecerdasan Majemuk ............................................................................  83 

Tabel 4.12 Tabel Uji Normalitas Data Anxiety .......................................................  85 

Tabel 4.13 Tabel Uji Normalitas Data Kecerdasan Majemuk ................................  85 

Tabel 4.14 Tabel Uji Homogenitas Data Komunikasi Matematis ..........................  86 

Tabel 4.15 Tabel Uji Homogenitas Data Kecerdasan Majemuk  ............................  87 

Tabel 4.16 Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama  ..........................................  88 

Tabel 4.17 Hasil Uji Komparansi Rerata Antar Baris pada Masing-masing 

 Kategori Anxiety Matematika ................................................................  89 

Tabel 4.18 Hasil Uji Komparansi Rerata Antar Kolom pada Masing-masing 

 Kategori Kecerdasan Majemuk .............................................................  92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Daftar Nama Responden Kelas Uji Coba .............................................. 107 

Lampiran 2 Daftar Nama Sampel................ ............................................................. 108 

Lampiran 3 Kisi-kisi Uji Coba Tes Kemampuan Komunikasi Matematis ............... 109 

Lampiran 4 Soal Uji Coba Kemampuan Komunikasi Matematis ............................. 110 

Lampiran 5 Jawaban Uji Coba Tes Komunikasi Matematis ..................................... 113 

Lampiran 6 Data Uji Coba Tes  ................................................................................ 114 

Lampiran 7 Tabel Uji Validitas................................................................................. 118 

Lampiran 8 Tabel Uji Tingkat Kesukaran ................................................................ 119 

Lampiran 9 Tabel Uji Daya Beda  ............................................................................ 120 

Lampiran 10 Tabel Uji Reliabilitas ........................................................................... 121 

Lampiran 11 Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes .......................................................... 123 

Lampiran 12 Kisi-Kisi Uji Coba Angket Anxiety ..................................................... 124 

Lampiran 13 Uji Coba Angket Anxiety Matematis ................................................... 125 

Lampiran 14 Hasil Uji Coba Angket Anxiety ........................................................... 126 

Lampiran 17 Tabel Uji Validitas Angket .................................................................. 131 

Lampiran 18 Tabel Uji Reliabilitas Angket .............................................................. 132 

Lampiran 19 Kesimpulan Uji Coba Angket.............................................................. 133 

Lampiran 20 Kisi-Kisi Tes Komunikasi Matematis ................................................. 134 

Lampiran 21 Tes Komunikasi Matematis ................................................................. 135 

Lampiran 22 Jawaban Tes Komunikasi Matematis .................................................. 137 

Lampiran 23 Kisi-Kisi Angket .................................................................................. 140 



 

Lampiran 24 Angket Anxiety Matematis .................................................................. 141 

Lampiran 25 Data Angket Anxiety Kelas B ............................................................. 143 

Lampiran 26 Data Angket Anxiety Kelas C ............................................................. 144 

Lampiran 27 Daftar Skor Peserta Didik Kelas VII B ............................................... 145  

Lampiran 28 Daftar Skor Peserta Didik Kelas VIIC ................................................ 146 

Lampiran 29 Data Klasifikasi Kategori Anxiety Matematika .................................. 147 

Lampiran 30 Tes Kecerdasan Majemuk ................................................................... 147 

Lampiran 31 Daftar skor Kecerdasan Majemuk Kelas VII B ................................... 155 

Lampiran 32 Daftar skor Kecerdasan Majemuk Kelas VII C ................................... 156 

Lampiran 33 Data Tes Kelas B ................................................................................. 157 

Lampiran 34 Data Tes Kelas C ................................................................................. 158 

Lampiran 35 Nilai r Produk Moment ........................................................................ 159 

Lampiran 39 Tabel L ................................................................................................. 160 

 

  



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah kebutuhan hidup yang sangat penting bagi manusia, karena 

dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi yang ada pada dirinya 

melalui proses pembelajaran sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.  

Pendidikan dan ilmu pengetahuan sangat dihargai, hal ini tercantum dalam Al-

Qur‟an (Q.S.At-Taubah: 122) yang berbunyi: 

                               

  

Artinya: “tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan 

perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan, diantara mereka beberapa 

orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama.
1
 (Q.S.At-

Taubah:122)  

 

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Islam menganggap perlu dan 

sangat menganjurkan bahkan menyuruh kepada umatnya untuk senantiasa menuntut 

ilmu meskipun dalam keadaan perang. Oleh karena itu, pendidikan secara terus 

menerus dibangun dan dikembangkan agar dari proses pelaksanaannya menghasilkan 

generasi yang diharapkan.  

Pembelajaran matematika disekolah memiliki tujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut: 1). Memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, 

                                                             
1
Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Diponegoro, Bandung. 2000. h. 164.  

 



 

akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah. 2). Menggunakan penalaran 

pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, 

menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 3). 

Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model menafsirkan solusi yang diperoleh. 4). 

Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah. 5). Memiliki sifat menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah.
2
 

Merujuk tujuan pembelajaran matematika di atas, kemampuan komunikasi 

matematis penting untuk diperhatikan, melalui komunikasi matematis siswa dapat 

mengorganisasi dan mengkonsolidasi berpikir matematisnya baik secara lisan 

maupun tulisan yang dapat terjadi dalam proses pembelajaran.
3
 Akan tetapi 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik masih tergolong rendah hal ini 

sejalan dengan pendapat Fitriana Rahmawati yang menyatakan bahwa kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik masih rendah.
4
 Kondisi yang serupa terjadi di 

SMP N 1 Tanjung Raja. Hal ini diungkapkan berdasarkan hasil wawancara dengan 

                                                             
2
Farida, “Pengaruh Strategi Pembelajaran Heuristic Vee terhadap Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis Peserta Didik”. Jurnal Aljabar Pendidikan Matematika Vol. 6, No. 2, Hal 113 
3
Nanang Supriadi, “Pembelajaran Geometri Berbasis Geogebra Sebagai Upaya Meningkatkan 

Kemampuan Komunikasi Matematis”. Jurnal Aljabar Pendidikan Matematika Vol. 6, No. 2, Hal 100. 
4
FitrianaRahmawati, “Pengaruh Pendekatan Pendidikan Realistik Matematika dalam 

Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa Sekolah Dasar”, Kumpulan Makalah 

Seminar Semirata, yang diselenggarakan oleh Fakultas MIPA Universitas Lampung(2013), h. 226. 



 

guru bidang studi matematika di SMP N 1 Tanjung Raja pada tanggal 23 Januari  

2017, yaitu Ibu Susana Rita, S.Pd diduga  kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik masih rendah sehingga hasil belajar pada mata pelajaran matematikapun rendah. 

Selain itu, sebagian besar siswa mengganggap matematika adalah mata pelajaran 

yang sulit dipelajari dan menakutkan. Rasa takut yang timbul tersebut dapat 

menimbulkan kecemasan saat siswa sedang belajar atau berinteraksi dengan 

matematika atau biasa dikenal dengan kecemasan matematika. Kecemasan 

merupakan gangguan dari dalam diri yang sudah menjadi bagian dari kehidupan 

manusia sehari-hari dan merupakan gejala yang normal. Setiap orang cendrung 

pernah merasakan kecemasan pada saat tertentu, dan dengan tingkat yang berbeda-

beda. 

Rasa cemas yang berlebihan terhadap matematika dapat menimbulkan pengaruh 

negatif. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Zakaria dan Nordin, yang menemukan bahwa kecemasan memiliki hubungan yang  

negatif terhadap prestasi matematika siswa.
5
  

 

Pengaruh negatif tersebut pada dasarnya timbul karena sifat materi matematika 

itu sendiri. Dimana matematika untuk kebanyakan siswa dianggap sebagai materi 

yang bersifat abstrak, rumit dan membutuhkan pemahaman khusus serta waktu yang 

tidak bentar dalam menyelesaikannya. 

                                                             
5
Effandy Zakariah dan Norazah M. Nurdin, “The Effects of Mathematics Anxiety on 

Matriculation Studentsas Related to Motivation And Achievement”, Eurasia Journal of Mathematics, 

Science & Technology Education, 2008, 4(1), 27-30, h. 27. 



 

Beberapa siswa cepat paham  dalam proses pembelajarannya, namun banyak 

juga yang tidak. Siswa yang tidak mudah paham tersebut biasanya akan mengalami 

rasa cemas. Terdapat dua kemungkinan terhadap siswa yang cemas tersebut. Pertama 

siswa akan cuek dan bersikap acuh dengan tugas matematika yang diberikan, kedua, 

siswa  akan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami matematika. Namun hal 

tersebut dapat meningkatkan rasa cemas mereka saat tidak kunjung ditemukan 

penyelesaian. Wicaksono dan saufi mengatakan rasa cemas yang meningkat akan 

memperburuk pemahaman terhadap matematika itu sendiri.
6
 

 Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh kecemasan yang 

dialami peserta didik terhadap kemampuan komunikasi matematis, sehingga 

berdampak pada hasil belajar peserta didik. Saat pembelajaran berlangsung peserta 

didik hanya berfokus pada pendidik dan mencatat yang disampaikan pendidik. Ketika 

mengerjakan soal latihan, peserta didik  mengalami kebingungan sehingga peserta 

didik terkesan malas berpikir dan kurang percaya diri dengan kemampuannya. 

Sehingga menganggap matematika adalah pelajaran sulit yang berefek pada hasil 

belajar matematika mereka.
7
 Dengan demikian diharapkan pendidik dapat mengambil 

atau menentukan usaha yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut demi perbaikan 

dalam pembelajaran matematika. 
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Selain rasa cemas (anxiety) siswa terhadap matematika, masih ada yang perlu 

diperhatikan dalam diri siswa salah satunya adalah kecerdasan majemuk siswa. 

Kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang dikatakan belum baik diduga 

disebabkan karena perbedaan kecerdasan dan talenta dari peserta didik yang tidak 

dikembangkan sesuai minat dan bakatnya. “Howard Gardner, penggagas  teori 

Multiple Intelligences, mengungkapkan” Hal terpenting bagi kita adalah menyadari 

dan berupaya mengembangkan semua kecerdasan karena kita memiliki kombinasi 

dari kecerdasan yang berlainan, Jika hal itu disadari, dilakukan, dan diterapkan, kita 

akan lebih mudah untuk menghadapi masalah dengan lebih baik.”
8
  

Teori kecerdasan majemuk (multiple intelligences) ditemukan dan dikembangkan 

oleh Howard Gardner, seorang ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan 

dari Graduate School of Education, Harvard University, Amerika Serikat yang 

mengungkapkan ada 8 kecerdasan majemuk. Akan tetapi peneliti hanya mengambil 3 

kecerdasan majemuk. Hasil belajar peserta didik kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja 

dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut: 

 

 

Tabel 1.1 

Hasil Belajar Semester Ganjil 

Kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja Tahun Pelajaran 2015/2016 

Kelas 
Interval Nilai Jumlah Peserta 

Didik 0 ≤x < 70 70 ≤ x  ≤ 100 

VII A 22 12 34 
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Jumlah 22 12 34 

Persentase 64,7% 35,30% 100% 
Sumber: Dokumentasi Guru Matematika SMP N 1 Tanjung Raja 

Tabel di atas dapat mendeskripsikan bahwa hasil pembelajaran matematika di 

sekolah tersebut masih tergolong rendah. Pada tabel menunjukkan bahwa 22 peserta 

didik mendapat nilai dibawah 70 Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) kelas VII SMP 

N 1 Tanjung Raja, yaitu 70 dengan persentase sebesar 64,7% dari 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses belajar yang selama ini terjadi belum mencapai hasil 

yang memuaskan karena lebih dari sebagian peserta didik masih mendapat nilai di 

bawah KKM. 

Berdasarkan hasil belajar peserta didik pada semester ganjil di atas bahwa 

kemampuan peserta didik dalam melukiskan gambar secara lengkap dan benar serta 

kemampuan memodelkan permasalahan secara benar kemudian melakukan 

perhitungan secara lengkap dan benar masih tergolong rendah, kelemahan-kelemahan 

tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan komunikasi peserta didik di SMP N 1 

Tanjung Raja masih rendah.  

Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan pada diri siswa juga mempengaruhi hasil 

belajar siswa, perbedaan-perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan kecerdasan 

antar satu siswa  dengan siswa lainnya. Pada dasarnya setiap manusia memiliki lebih 

dari satu kecerdasan dan talenta.
9
  Akan tetapi, tidak semua siswa memahami 

kecerdasan yang dimilikinya.  Alasan peneliti mengambil ketiga kecerdasan tersebut 

ialah yang berkaitan dengan kemampuan komunikasi matematis, yang pertama adalah 
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kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan dalam menggunakan dan mengolah kata 

secara efektif baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Siswa  yang memiliki 

kecerdasan ini juga memiliki keterampilan auditori (berkaitan dengan pendengaran) 

yang sangat tinggi, dan belajar melalui mendengar. Mereka gemar membaca , 

menulis, dan berbicara, dan suka bercengkrama dengan kata-kata. Kemampuan ini 

berkaitan dengan penggunaan dan pengembangan bahasa secara umum, berupaya 

untuk meningkatkan penggunaan bahasanya sendiri yang memudah kan siswa 

mengkomunukasikan suatu kesimpulan yang diperoleh. 

Kedua yaitu kecerdasan matematis-logis, yaitu kemampuan untuk menggunakan 

angka dengan baik dan melakukan penalaran yang benar. Siswa yang mempunyai 

kecerdasan matematis-logis yang tinggi akan mudah dalam penalaran ketika 

mengerjakan soal matematika yang memang membutuhkan penalaran, sehingga 

mampu menyampaikan informasi yang didapat kepada orang lain. 

Ketiga yaitu kecerdasan Interpersonal kemampuan untuk memahami dan 

berinteraksi secara efektif dengan orang lain, menyukai dan menikmati bekerja secara 

berkelompok (bekerja kelompok), belajar sambil berinteraksi dan bekerja sama, juga 

kerap merasa senang bertindak sebagai penengah atau mediator dalam perselisihan 

dan pertikaian, baik disekolah maupun dirumah. Siswa yanm mempunyai kecerdasan 

interpersoanal yang tingi mampu menjalin hubungan (komunikasi) dengan orang lain, 

memahami kebutuhan dan perilaku orang lain, mengenali perasaan dengan jeli 

sehingga dapat berinteraksi dengan baik. 



 

Ternyata ketiga kecerdasan diatas memenuhi indikator komunikasi matematis. 

Indikator komunikasi matematis adalah sebagai berikut: 1). Memahami gagasan 

matematis yang disajikan dalam tulisan atau lisan, 2). Mengungkapkan gagasan 

matematis secara  tulisan atau lisan, 3). Menggunakan pendekatan bahasa matematika 

(notasi, istilah, dan lambang) untuk menyatakan informasi matematis, 4). 

Menggunakan representasi matematika (rumus, diagram, tabel , grafik, model) untuk 

menyampaikan informasi matematis, 5). Mengubah dan menafsirkan informasi 

matematis dalam representasi matematika yang berbeda.
10

 Dengan kata lain, siswa  

yang mempunyai ketiga kecerdasan majemuk diatas akan mempunyai komunikasi 

matematis yang baik. 

Berdasarkan deskripsi permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka judul 

penelitian ini tentang Pengaruh Anxiety Terhadap Kemampuan Komunikasi 

matematis ditinjau dari Kecerdasan Majemuk Peserta Didik Kelas VII SMP N 1 

Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara. 

B. Identifikasi masalah  

Berdasarkan latarbelakang masalah seperti yang dikemukakan di atas terdapat 

masalah  yang dapat penulis identifikasikan yaitu sebagai berikut:  

1. Banyak peserta didik yang tidak suka dengan mata pelajaran matematika 

karena matematika dianggap sulit. 

2. Tidak semua siswa memahami keceradasan yang dimilikinya. 
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3. Masih rendahnya kemampuan komunikasi matematis  sehingga timbul 

perasaan cemas pada diri peserta didik ketika seorang pendidik menunjuk 

seorang peserta didik untuk mengerjakan soal ke depan. 

C. Pembatasan masalah 

Pembatasan masalah bertujuan agar penelitian yang akan dilakukan lebih 

terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, sehingga 

ruang lingkup yang diuji menjadi lebih spesifik dan menghasilkan penelitian yang 

lebih efektif. Oleh karena itu, penulis memfokuskan kepada pembahasan atas 

masalah-masalah antara lain: 

1. Masih timbulnya anxiety (kecemasan) peserta didik yang ditandai dengan 

perasaan takut saat menghadapi soal matematika sehingga sebagian besar 

peserta didik lebih memilih untuk menghindarinya bahkan meninggalkannya. 

2. Masih rendahnya kemampuan komunikasi matematis peserta didik, hal ini 

terlihat dari beberapa indikator yang belum dikuasai peserta didik. 

3. Peserta didik SMP N 1 Tanjung Raja belum mengidentifikasi kecerdasan 

majemuk yang dimilikinya. 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh anxiety (kecemasan) terhadap kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja? 



 

2. Apakah terdapat pengaruh kecerdasan majemuk (kecerdasan linguistik, 

kecerdasan logis-matematis, kecerdasan interpersonal) terhadap komunikasi 

matematis peserta didik kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja? 

3. Apakah terdapat interaksi antara anxiety (kecemasan) dengan kecerdasan 

majemuk siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik 

kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja? 

E. Tujuan Penelitian 

        Berdasarkan latar belakang di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh anxiety (kecemasan) terhadap kemampuan 

komunikasi matematis siswa. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan majemuk (kecerdasan linguistik, 

kecerdasan matematis-logis, dan kecerdasan interpersonal terhadap 

kemampuan komunikasi matematis siswa. 

3. Untuk mengetahui ada atau tidaknya interaksi  kecerdasan majemuk 

(kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis-logis, dan kecerdasan 

interpersonal) dan anxiety (kecemasan) terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 

 

 

 

F. Manfaat Penelitian 



 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberi manfaat masukan bagi 

dunia pendidikan matematika. Beberapa manfaat yang diharapkan dari hasil 

penelitian ini adalah :  

1. Sebagai bahan masukan pendidik, untuk meningkatkan upaya mutu 

pengajaran khususnya pada kecemasan terhadap kemampuan komunikasi 

matematis. 

2. Bagi peserta didik yang menjadi objek penelitian diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dalam pembelajaran 

matematika dengan kecerdasan yang dimiliki oleh masing-masing peserta 

didik. 

3. Bagi peneliti sendiri dapat digunakan sebagai pengalaman menulis karya 

ilmiah dan melaksanakan penelitian dalam pendidikan matematika sehingga 

dapat menambah pengetahuan, khususnya untuk mengetahui pengaruh anxiety 

terhadap kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kecerdasan 

majemuk. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Objek Penelitian 

 Objek  penelitian ini adalah aspek-aspek dari subjek penelitian yang menjadi 

sasaran penelitian, meliputi tingkat kecerdasan majemuk siswa dalam 

mempengaruhi kemampuan komunikasi matematis. 

2. Subjek Penelitian 



 

Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII semester genap  SMP N 1 

Tanjung Raja. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat Penelitian ini adalah SMP N 1 Tanjung Raja. 

H. Definisi Operasional 

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam mengartikan istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan istilah-istilah 

pokok sebagai berikut : 

1. Kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan peserta didik dalam 

menjelaskan kemampuan permasalahan ide, konsep, secara sistematis, jelas 

dan logis, kemampuan dalam melukiskan gambar secara lengkap dan benar, 

dan kemampuan memodelkan permasalahan secara benar kemudian 

melakukan perhitungan secara lengkap dan benar. 

2. Anxiety matematis merupakan reaksi emosional berupa perasaan takut, tegang, 

dan cemas bila berkaitan dengan matematika yang ditunjukan menggunakan 

angket. 

3. Kecerdasan majemuk yang dimaksud disini yaitu kecerdasan atau kemampuan 

seseorang dalam berpikir, bertindak, dan berprilaku sesuai apa yang dihadapi  

yang dimiliki setiap individu lebih dari satu, diantaranya (kecerdasan 

linguistik, kecerdasan logismatematis, dan kecerdasan interpersonal). 

 



 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

  

A. Tinjauan Pustaka 

1. Anxiety Matematika 

Furner dan Duffy  menyatakan bahwa kecemasan matematika berhubungan 

dengan bidang afektif dan kognitif. Bidang afektif terkait pada kondisi emosi 

yang berhubungan dengan rasa takut dan khawatir terhadap masa depan, dan 

bidang kognitif berhubungan pada ketidakmampuan dalam melakukan tugas 

matematika tertentu.
11

 

Bursal dan Paznokas mengatakan bahwa kecemasan matematika merupakan 

keadaan tidak berdaya dan panik ketika diminta untuk mengerjakan tugas 

matematis. Furner dan Berman  juga menggambarkan kecemasan matematika 

sebagai sindrom “saya tidak bisa”, kecemasan matematika dapat disebabkan dari 

pengalaman matematika yang memalukan atau karena ketidakmampuan dalam 

menerapkan pemahaman dan penggunaan konsep matematis. Peserta didik 
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mungkin mengalami kecemasan matematika karena mereka tidak pernah 

mengalami keberhasilan di kelas matematika.
12

 

   Sedangkan Richardson dan Suinn menyatakan bahwa kecemasan matematika 

melibatkan perasaan tegang dan cemas yang mempengaruhi dengan berbagai 

cara ketika menyelesaikan soal matematika dalam kehidupan nyata dan 

akademik.
13

 

  Berdasarkan Pendapat para ahli di atas, peneliti mengatakan bahwa anxiety 

matematis merupakan reaksi emosional berupa perasaan takut, tegang, dan 

cemas bila berkaitan dengan matematika. Bentuk respon emosional saat 

pelajaran matematika, mendengarkan guru, saat memecahkan permasalahan 

matematika, dan mendiskusikan matematika. Sehingga peserta didik yang 

mengalami kecemasan terhadap matematika merasa bahwa dirinya tidak mampu 

dan tidak bisa mempelajari materi matematika dan mengerjakan soal-soal 

matematika. 

Trujillo & Hadfield  menyatakan bahwa penyebab kecemasan matematika 

dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut
14

 :  

a. Faktor kepribadian (psikologis atau emosional)  

Misalnya perasaan takut siswa akan kemampuan yang dimilikinya (self-

efficacybelief), kepercayaan diri yang rendah yang menyebab kan 

rendahnya nilai harapan peserta didik (expectancy value), motivasi diri 
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peserta didik yang rendah dan sejarah emosional seperti pengalaman tidak 

menyenangkan di masalalu yang berhubungan dengan matematika. 

b. Faktor lingkungan atau sosial 

Misalnya kondisi saat proses belajar mengajar matematika di kelas yang 

tegang diakibatkan oleh cara mengajar, model dan metode mengajar guru 

matematika. Rasa takut dan cemas terhadap matematika dan kurangnya 

pemahaman yang dirasakan para guru matematika dapat terwariskan 

kepada para peserta  didiknya. Faktor yang lainya itu keluarga terutama 

orang tua peserta didik yang terkadang memaksakan anak-anaknya untuk 

pandai dalam matematika karena matematika dipandang sebagai sebuah 

ilmu yang memiliki nilai prestise. 

c. Faktor intelektual 

Faktor intelektual terdiri atas pengaruh yang bersifat kognitif, yaitu lebih 

mengarah pada bakat dan tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. 

 

Individu yang mengalami kecemasan seringkali tidak mau mengakui bahwa 

dirinya cemas, tetapi dari observasi dapat disimpulkan bahwa ia mengalami 

kecemasan.  

Menurut Novita ada tiga indikator kecemasan siswa dalam menghadapi 

pelajaran matematika, yaitu : 

a. Gejala fisik, seperti tegang saat mengerjakan soal matematika, gugup, 

berkeringat, tangan gemetar ketika harus menyelesaikan soal matematika 

atau ketika mulai pelajaran matematika. 

b. Gejala kognitif, seperti: pesimis dirinya tidak mampu mengerjakan soal 

matematika, khawatir kalau hasil pekerjaan matematikanya buruk, tidak 

yakin dengan pekerjaan matematikanya sendiri, ketakutan menjadi bahan 

tertawaan jika tidak mampu mengerjakan soal matematika. 

c. Gejala perilaku, seperti: berdiam diri karena takut ditertawakan, tidak mau 

mengerjakan soal matematika karena takut gagal lagi dan menghindari 

pelajaran matematika.
15
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Peneliti menggunakan indikator kecemasan matematis dibawah ini, indikator 

tersebut adalah: 

a. Aspek kognitif yaitu terus menerus mengkhawatirkan segala macam 

masalah yang mungkin terjadi dan sulit sekali berkonsentrasi atau 

mengambil keputusan. 

b. Aspek motorik yaitu gemetar sampai dengan kegoncangan tubuh yang 

berat, individu sering gugup dan mengalami kesukaran dalam berbicara. 

c. Aspek somatik yaitu reaksi fisik atau biologis yang berupa gangguan 

pernafasan ataupun gangguan pada anggota tubuh seperti jantung 

berdebar, berkeringat, tekanan darah meningkat, dan gangguan 

pencernaan bahkan terjadi kelelahan dan pingsan. 

d. Aspek afektif, yaitu merasa tidak tenang dan mudah tersinggung sehingga 

memungkinkan ia depresi.
16

 

 

2. Kecerdasan Majemuk 

a. Pengertian Kecerdasan  

Kecerdasan anugrah dari yang maha kuasa yang diberikan ketika  

seseorang di lahirkan, orang yang cerdas belum tentu pintar. Karna cerdas 

lebih bersifat alamiah sementara pintar adalah perilaku seseorang yang ingin 

menjadikan dirinya sosok pintar. Kecerdasan merupakan suatu kemampuan 

tertinggi dari jiwa makhluk hidup yang hanya dimiliki oleh manusia. 

Kecerdasan ini dimiliki siswa sejak lahir, dan sejak itulah potensi kecerdasan 

ini mulai berfungsi.   

Suharsono menyebutkan bahwa kecerdasan adalah kemampuan untuk 

memecahkan masalah secara benar, yang secara relatif lebih cepat 
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dibandingkan dengan usia biologisnya.
17

 Sedangkan Howard Gardner 

mendefinisikan kecerdasan adalah: 

1) Kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. 

2) Kemampuan untuk menciptakan masalah baru untuk dipecahkan. 

3) Kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan suatu 

pelayanan yang berharga dalam suatu kebudayaan masyarakat. 

Inteligensi (kecerdasan) sangat mempengaruhi kemampuan kognitif 

seseorang. Dikatakan bahwa antara kecerdasan dan nilai kemampuan kognitif 

berkorelasi tinggi dan positif, semakin tinggi nilai kecerdasan seseorang 

semakin tinggi kemampuan kognitifnya.
18

 

Kecerdasan adalah kemampuan mengembangkan keterampilan untuk 

memecahkan masalah, kemampuan beradaptasi dengan situasi atau 

lingkungan baru. Pada umumnya orang yang cerdas memiliki prinsip pada 

hidupnya, orang seperti ini tidak pernah berhenti bertanya sampai ia 

menemukan jawaban dari masalahnya. Orang yang cerdas, hanya menyimpan 

informasi yang penting saja dan akan membuang masalah yang telah 

diselesaikan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan:  

1) Pembawaan 
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Pembawaan ditentukan oleh sifat-sifat dan ciri-ciri yang dibawa sejak 

lahir. Batas kesanggupan kita yakni dapat tidaknya memecahkan suatu 

soal, pertama-tama ditentukan oleh pembawaan kita. Orang itu ada yang 

pintar dan ada yang kurang pintar. Meskipun menerima latihan dan 

pelajaran yang sama, perbedaan-perbedaan itu masih tetap ada. 

2) Kematangan 

Tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan. Organ baik fisik maupun psikis dapat dikatakan matang 

apabila dapat menjalankan fungsinya masing-masing. 

3) Pembentukan  

Pembentukan ialah segala keadaan di luar diri seseorang yang 

mempengaruhi perkembangan kecerdasan. Dapat dibedakan pembentukan 

sengaja (seperti yang dilakukan di sekolah) dan pembentukan tidak 

sengaja (pengaruh alam sekitar). 

4) Minat dan pembawaan yang khas 

Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan 

dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-

dorongan (motif-motif) yang mendorong manusia untuk berinteraksi 

dengan dunia luar. Motif menggunakan dan menyelidiki dunia luar 

(manipulate and exploring motivasi). Dari manipulasi dan eksplorasi yang 

dilakukan dalam dunia luar itu, lama kelamaan timbullah minat terhadap 



 

sesuatu. Minat itulah yang mendorong seseorang untuk berbuat lebih giat 

dan lebih baik.  

5) Kebebasan 

Kebebasan berarti bahwa manusia dapat memilih metode-metode 

tertentu dalam memecahkan masalah-masalah. Manusia memiliki 

kebebasan memilih metode, dan bebas pula memilih masalah sesuai 

dengan kebutuhannya. Dengan adanya nya kebebasan ini berarti bahwa 

minat itu tidak selamanya menjadi syarat dalam perbuatan inteligensi.
19

 

c. Karakteristik Umum dalam Kecerdasan antara lain: 

1) Kemampuan untuk belajar dan mengambil manfaat dari pengalaman; 

2) Kemampuan untuk belajar atau menalar secara abstrak; 

3) Kemampuan untuk beradaptasi terhadap hal-hal yang timbul dari 

perubahan dan ketidak pastian lingkungan; 

4) Kemampuan untuk memotivasi diri guna menyelesaikan secara tepat 

tugas-tugas yang perlu diselesaikan.
20

 

 

d. Pengertian Kecerdasan Majemuk 

Teori kecerdasan majemuk ( multiple intelligences) ditemukan dan 

dikembangkan oleh Howard Gardner, seorang ahli psikologi perkembangan 

dan profesor pendidikan dari Graduate School of Education, Harvard 

University, Amerika Serikat. Ia mulai menuliskan gagasannya tentang 

inteligensi/ kecerdasan majemuk dalam bukunya berjudul Frames of Mind 

pada tahun 1983 kemudian pada tahun 1993 mempublikasikan   bukunya yang 
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berjudul Multiple Intelligences, setelah melakukan banyak penelitian dan 

implikasi kecerdasan majemuk didunia pendidikan.  

Menurut Gardner kecerdasan adalah potensi biopsikologi yang artinya 

semua mahluk yang bersangkutan mempunyai potensi untuk menggunakan 

sekumpulan bakat yang dimiliki oleh jenis mahluk itu. Suparno juga mengutip 

pendapat Gardner, kecerdasan atau inteligensi adalah kemampuan untuk 

memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu seting yang 

bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. William Stern juga 

menyatakan bahwa intelegensi ialah kesanggupan untuk menyesuaikan diri 

kepada kebutuhan baru, dengan menggunakan alat-alat berpikir yang sesuai 

dengan tujuannya. Sedangkan kata “majemuk” berarti terdiri atas beberapa 

bagian yang merupakan satu kesatuan.
21

 

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, penulis dapat menyimpulkan 

pertama, kecerdasan majemuk adalah suatu kemampuan berpikir yang terdiri 

dari beberapa bagian dan merupakan satu kesatuan yang dimiliki oleh 

seseorang. Kedua, kecerdasan majemuk adalah kemampuan seseorang untuk 

menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru dan belajar dari pengalaman. 

Ketiga, kemampuan seseorang untuk memecahkan suatu persoalan dan 

menghasilkan produk baru dalam situasi yang nyata. 
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Teori Multiple Intelligences melahirkan suatu paradigma baru dalam 

penyelenggaraaan kegiatan pembelajaran. Pertama, perubahan pola pikir para 

guru. Pola pikir yang dimaksud dalam hal ini adalah para guru harus 

mengubah cara berpikir bahwa di dalam kelas tidak ada siswa yang bodoh,, 

apalagi beranggapan bahwa sebagian siswa cerdas, sebagian sedang-sedang 

saja, dan sebagian lainnya tidak cerdas. Dengan kata lain, guru harus 

memandang bahwa pada dasarnya semua siswa adalah cerdas, cerdas dalam 

aspek yang berbeda-beda. Kedua, perubahan desain dan strategi pembelajaran. 

Berdasarkan asumsi bahwa setiap siswa mempunyai jenis kecerdasan yang 

berbeda, maka guru perlu membuat desain pembelajaran yang variatif. Desain 

pembelajaran yang variatif dimaksud untuk memberi ruang kepada siswa 

dengan cara belajar yang berbeda. Ada siswa yang mudah belajar dengan cara 

melihat dengan komposisi warna-warna tertentu, ada yang mudah menangkap 

dengan cara memberikan gerakan-gerakan, ada yang dapat dengan mendengar 

atau hanya dengan abstraksi saja. 

e. Jenis-jenis Kecerdasan Majemuk 

Gardner mengungkapkan ada delapan kecerdasan majemuk, akan tetapi 

penulis hanya mengambil 3 jenis kecerdasan majemuk sebagai berikut: 

1) Kecerdasan Linguistik (Linguistic Intelligence) 

Kecerdasan Linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-

kata secara efektif, baik secara tulisa maupun lisan. Pada umumnya 



 

kecerdasan linguistik, memiliki ciri antara lain, suka menulis kreatif, suka 

mengarang kisah khayal atau menceritakan lelucon, sangat hafal nama, 

tempat, tanggal atau hal-hal kecil membaca di waktu senggang, mengeja 

kata dengan tepat dan mudah, suka mengisi teka-teki silang, menikmati 

dengan cara mendengarkan, unggul dalam mata pelajaran bahasa 

(membaca, menulis, dan berkomunikasi). 

Menurut Armstrong, kecerdasan linguistik adalah kemampuan 

menggunakan kata-kata secara efektif. Kecerdasan ini terlihat dari 

kemampuan dan kepekaan seseorang dalam penggunaan bahasa. 

Seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik yang baik memiliki 

kemampuan untuk menyusun dan memaknai arti kata yang kompleks. 

2) Kecerdasan   Matematis-Logis (Logical-Mathematical Intelligence) 

Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan berpikir secara 

konseptual. Biasanya individu dengan kemampuan berpikir yang baik, 

suka mengeksplorasi pola, kategori dan hubungan, juga menyukai puzzle 

atau sesuatu yang membutuhkan nalar. Suparno mengutip pendapat 

Gardner, bahwa kecerdasan logis-matematis adalah kemampuan yang 

berkaitan erat dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif, 

seperti dipunyai seorang matematikus, saintis, programmer, dan logikus. 

Juga termasuk kepekaan terhadap pada pola logika, abstraksi, kategorisasi, 

dan perhitungan. Kecerdasan ini memiliki ciri antara lain: menghitung 



 

problem aritmatika dengan cepat diluar kepala, suka mengajukan 

pertanyaan yang sifatnya analisis, misalnya mengapa hujan turun?, ahli 

dalam permainan catur, mampu menjelaskan masalah secara logis, suka 

merancang eksperimen untuk membuktikan sesuatu, menghabiskan waktu 

dengan permainan logika seperti teka-teki, berprestasi dalam matematika 

dan IPA. Kecerdasan ini berupa kemampuan untuk melakukan analisis 

dan berpikir ilmiah. Kecerdasan ini terlihat menonjol dikalangan peneliti 

dan ilmuan-ilmuan terkenal. 

 

 

3) Kecerdasan Ruang (Spatial Intelligence) 

 Menurut Gardner, kecerdasan ruang adalah kemampuan untuk 

menangkap dunia ruang visual secara tepat, seperti dipunyai para 

pemburu, arsitek, navigator, dan dekorator, juga kemampuan untuk 

mengenal bentuk dan benda secara tepat, menggambarkan suatu benda/hal 

dalam pikiran kemudian ke dalam bentuk nyata, dan dapat 

mengungkapkan data dalam suatu grafik. Kecerdasan ini memiliki 

kemampuan dalam memvisualisasikan apa yang ada di benaknya lewat 

gambar, susunan balok, mampu menerjemahkan gambaran dalam 



 

pikirannya ke dalam bentuk dua atau tiga dimensi, juga memahami tata 

letak, arah, dan posisi yang baik.  

4) Kecerdasan Interpersonal (Interpersonal Intelligence)  

Kecerdasan Interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan 

berinteraksi secara efektif dengan orang lain, dengan membedakan dan 

menanggapi suasana hati memiliki ciri antara lain, perangai motivasi dan 

hasrat orang lain dengan tepat. Menurut Anna Craft, kecerdasan ini adalah 

kemampuan untuk memahami dan berhubungan dengan orang lain. 

Contohnya adalah para politikus, guru, penjual yang sukses. Kecerdasan 

ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mempunyai banyak teman, suka 

bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalny, banyak 

terlibat dalam kegiatan kelompok di luar jam sekolah, berperan sebagai 

penengah ketika terjadi konflik antar temannya, berempati besar terhadap 

perasaan atau penderitaan orang lain, sangat menikmati pekerjaan 

mengajari orang lain, berbakat menjadi pemimpin dan berprestasi dalam 

mata pelajaran ilmu social.
22

  

5) Kecerdasan Musikal (Musical Intelligence)  

Menurut Gardner kecerdasan musikal ini adalah kemampuan untuk 

mendengarkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik 
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dan suara, juga peka terhadap ritme, melodi dan intonasi, kemampuan: 

memainkan alat musik, menyanyi, mencipta lagu, dan untuk menikamti 

lagu, musik dan nyayian.Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk 

menyerap, menghargai, dan menciptakan irama, dan melodi, peka 

terhadap nada, dapat menyanyikan lagu dengan tepat,dapat mengikuti 

irama musik, dan Noorlaila, Panduan Lengkap Mengajar PAUD. 

6) Kecerdasan Interpersonal (Interpersonal Intelligence) 

Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan 

berinteraksi secara efektif dengan orang lain, dengan membedakan dan 

menanggapi suasana hati memiliki ciri antara lain, perangai motivasi dan 

hasrat orang lain dengan tepat.Menurut Anna Craft, kecerdasan ini adalah 

kemampuan untuk memahami dan berhubungan dengan orang lain. 

Contohnya adalah para politikus, guru, penjual yang sukses. 

 

7) Kecerdasan Intrapersonal (Intrapersonal Intelligence) 

Kecerdasan ini berkaitan dengan kemampuan mengenali dan 

memahami diri sendiri, serta mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya, 

suasana hatinya, temperamennya, keinginan dan motivasi 

dirinya.Kristanto juga menjelaskan bahwa Armstrong, Seven Kinds of 

Smarts: Menemukan dan Meningkatkan Kecerdasan Anda Berdasarkan 

Teori Multiple Intelligenceorang yang memiliki kecerdasan ini 

berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan akan diri sendiri, yaitu 



 

dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu 

memotivasi dirinya sendiri dan melakukan disiplin diri, sangat menghargai 

nilai (aturan-aturan), etika (sopan santun), dan moral.Orang yang memiliki 

kecerdasan ini dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut: 

memperlihatkan sikap independen dan kemauan kuat, bekerja atau belajar 

dengan baik seorang diri, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, banyak 

belajar dari kesalahan masalalu, berpikir fokus dan terarah pada 

pencapaian tujuan, banyak terlibat dalam hobi atau proyek yang 

dikerjakan sendiri.  

8) Kecerdasan Naturalis (Naturalist Intelligence)  

Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang suka terhadap hal-hal 

yang berbau alam yaitu kemampuan mengembangkan pengamatan, kritis 

terhadap fenomena alam. Lebih lanjut Armstrong menjelaskan anak yang 

sangat kompoten dalam kecerdasan ini merupakan pecinta alam, suka 

berada di alam terbuka, di padang atau di hutan, hiking atau 

mengumpulkan bebatuan atau bunga.Kecerdasan ini memiliki ciri antara 

lain: suka dan akrab pada berbagai hewan peliharaan, sangat menikmati 

berjalan-jalan di alam terbuka, suka berkebun atau dekat dengan taman 

dan memelihara binatang, menghabiskan waktu didekat akuarium atau 

sistem kehidupan alam, suka membawa pulang serangga, daun bunga atau 

benda alam lainnya, berprestasi dalam mata pelajaran IPA, Biologi, dan 

lingkungan hidup. Keunikan yang dikemukakan Gardner adalah, setiap 



 

kecerdasan dalam upaya mengelola informasi bekerja secara spasial dalam 

sistem otak manusia.Tetapi pada saat mengeluarkannya, ke delapan jenis 

kecerdasan itu bekerjasama untuk menghasilkan informasi sesuai yang 

dibutuhkan. 

Pada dasarnya Howard Gardner mengatakan dua pokok pikiran yang 

paling penting tentang kecerdasan majemuk, yaitu: 

1. Teori ini mempertimbangkan kemampuan kognitif manusia secara 

keseluruhan. Teori ini membuat „definisi baru‟ mengenai kecerdasan. 

Dan manusia adalah organisme yang memiliki seperangkat kecerdasan 

dasar.  

2. Orang-orang memiliki kombinasi kecerdasan yang unik, bahwa 

tantangan terbesar dalam managemen sumber daya manusia adalah 

„bagaimana mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya dari 

keunikam setiap orang yang memperlihatkan kecerdasan yang 

berbeda-beda.
23

 

Multiple Intelligences yang mencakup delapan kecerdasan itu pada 

dasarnya merupakan pengembangan  dari kecerdasan otak (IQ), 

kecerdasan emosional (EQ), kecerdasan spiritual (SQ). Semua jenis 

kecerdasan perlu dirangsang pada diri anak sejak usia dini, mulai dari saat 
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lahir hingga awal memasuki sekolah. Kecerdasan (Inteligensi) secara 

umum dipahami pada dua tingkat yakni: 

1. Kecerdasan sebagai suatu kemampuan untuk memahami informasi 

yang membentuk pengetahuan dan kesadaran. 

2. Kecerdasan sebagai kemampuan untuk memproses informasi 

sehingga masalah-masalah yang kita hadapi dapat dipecahkan  dan 

dengan demikian pengetahuan pun bertambah. 

Berdasarkan  pemaparan di atas, kecerdasan adalah pemandu bagi kita 

untuk mencapai sasaran-sasaran kita secara efektif dan efisien. Dengan 

kata lain, orang yang lebih cerdas, akan mampu memilih strategi 

pencapaian sasaran yang lebih baik dari orang yang kurang cerdas. Yang 

sering membingungkan ialah kenyataan adanya orang yang kelihatan tidak 

cerdas (sedikitnya di sekolah) kemudian tampil sukses, bahkan lebih 

sukses dari rekan-rekannya yang lebih cedas, dan sebaliknya. 

 

f. Indikator Kecerdasan Majemuk 

1) Kecerdasan Linguistik 

Ciri-ciri kecerdasan linguistik adalah: 

a) Menyusun dan memaknai arti kata yang kompleks. 

b) Mampu dan memahami dan menafsirkan bahasa dengan baik. 

c) Memiliki ejaan bahasa yang baik. 



 

2) Kecerdasan Matematis-logis 

Ciri-ciri kecerdasan matematis-logis adalah: 

a) Mampu menghitung, menganalisa dengan baik. 

b) Suka mengajukan pertanyaan yang bersifat analisa. 

c) Mampu memecahkan masalah dengan logis. 

d) Berfikir abstrak. 

3) Kecerdsaan Interpersonal 

Ciri-ciri kecerdasan interpersonal adalah: 

a) Kemampuan untuk memahami dan berhubungan dengan orang lain. 

b) Suka bersosialisasi di sekolah atau di lingkungan. 

c) Memimpin dan mengorganisasikan kelompok. 

d) Banyak terlibat dalam kegiatan kelompok. 

3.  Kemampuan Komunikasi Matematis 

Komunikasi secara umum dapat diartikan sebagai suatu kegiatan 

menyampaikan pesan kepenerima pesan untuk maksud tertentu, baik 

langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media.
24

 Berdasarkan 

pernyataan tersebut dapat dipaparkan bahwa tindakan komunikasi secara 

langsung bisa dilakukan dengan kata-kata yang diucapkan, dalam bentuk 

isyarat, sikap, dan tingkahlaku. Tindakan komunikasi yang melalui media 

dapat berupa gambar-gambar, diagram, tulisan dan lain-lain. Sehingga 
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komunikasi harus ada dalam proses pembelajaran, karena pelaksanaan 

pembelajaran akan terjadi dengan baik bila komunikasinya efektif. 

Menurut Greenes dan Schulman yang mengatakan bahwa komunikasi 

matematik merupakan kekuatan sentral bagi peserta didik dalam 

merumuskan konsep dan strategi matematik, modal keberhasilan bagi peserta 

didik terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi 

matematik, serta wadah bagi peserta didik dalam berkomunikasi dengan 

temannya untuk memperoleh informasi, membagi pikiran dan penemuan, 

curah pendapat, menilai dan mempertajam ide untuk meyakinkan orang lain. 

Dengan demikian kemampuan komunikasi matematis sebagai salah satu 

aktivitas sosial (talking) maupun sebagai alat bantu berpikir (writing) agar 

terus ditumbuhkembangkan dikalangan peserta didik.
25

 

Indikator kemampuan komunikasi matematis merupakan acuan yang 

dapat digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik. Indikator kemampuan komunikasi 

matematis menurut Nasional Council of Mathematics (NCTM) dalam 

Fachrurazi sebagai berikut: 

a. Kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, 

dan mendemontrasikannya serta menggambarkannya secara visual 

lainnya. 
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b. Kemampuan memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide 

matematis baik lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual lainnya. 

c. Kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi-notasi 

matematika dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, 

menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi.
26

 

 

Indikator kemampuan komunikasi matematika yang dikutip Fachrurazi 

dalam wahyuni adalah sebagai berikut: 

a. Written Text, yaitu memuat model situasi atau persoalan matematika 

dalam bentuk lisan, tulisan, tabel, grafik dan aljabar, membuat 

pertanyaan, mendengarkan, mendiskusikan, dan menulis tentang 

matematika, serta menyusun argumen dan generalisasi. 

b. Drawing, yaitu merefleksikan benda nyata, diagram, gambar kedalam 

ide matematika. 

c. Mathematical expression, yaitu mengekspresikan dalam bentuk bahasa 

simbolik matematika yang mencakup kejadian sehari-hari dalam bahasa 

atau simbol matematika.
27

 

 

Berkaitan dengan komunikasi matematis, Sumarno mengemukan 

tentang indikator-indikator komunikasi matematis sebagai berikut: 

a. Mereflesikan benda nyata, gambar, dan diagram kedalam ide 

matematika. 

b. Menjelaskan ide, situasi dan relasi matematika, secara lisan atau tulisan 

dengan benda nyata, gambar, grafik dan aljabar. 

c. Menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. 

d. Mendengarkan, berdiskusi dan menulis tentang matematika. 

e. Membaca dengan pemahaman prestasi matematika tertulis. 

f. Membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, 

kemudian megeneralisasikan ilmu matematika. 

g. Menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang telah 

dipelajari.
28
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Berdasarkan indikator yang telah dikemukakan oleh para ahli sebagai alat 

untuk mengukur kemampuan komunikasi matematika peserta didik, maka 

indikator yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Written Text merupakan kemampuan peserta didik dalam menjelaskan 

kemampuan permasalahan ide, konsep, secara sistematis, jelas dan logis. 

b. Drawing yaitu kemampuan peserta didik dalam melukiskan gambar 

secara lengkap dan benar. 

c. Mathematical expression yaitu kemampuan memodelkan permasalahan 

secara benar kemudian melakukan perhitungan secara lengkap dan benar. 

 

Alasan peneliti mengambil 3 indikator di atas , karena materi bangun 

datar yang akan peneliti jadikan sebagai pengukur kemampuan komunikasi 

matematis sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis. 

Dengan materi tersebut dapat dilihat komunikasi matematis yang meliputi 

kemampuan melukis gambar secara lengkap dan benar, secara sistematis jelas 

dan logis, memodelkan permasalahan secara benar , kemudian melakukan 

perhitungan secara lengkap dan benar. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang relevan mengenai Anxiety matematis dan kemampuan 

komunikasi matematis serta kecerdasan  majemuk adalah sebagai berikut: 
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1.  Penelitian yang dilakukan oleh Ika Wahyu Anita berkaitan dengan Anxiety 

Matematis yang berjudul "Pengaruh Kecemasan Matematika (Mathematics 

Anxiety) terhadap Kemampuan Koneksi Matematis Siswa”. 

a. Perbedaan yang dilakukan adalah pada penelitian Ika mengukur Koneksi 

Matematis siswa SMP, sedangkan penulis mengukur kemampuan 

komunikasi matematis pada tingkat SMP. 

b. Persamaan dengan penelitian Ika adalah sama-sama melihat kecemasan 

matematis siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing kriteria 

kecemasan memberikan pengaruh negatif terhadap kemampuan koneksi 

matematis. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abi Fadila, Budiyono, dan Riyadi berkaitan 

dengan Kecerdasan Majemuk yang berjudul “Eksperimentasi Model 

Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan TGT dengan Pendekatan 

Kontekstual terhadap Prestasi Belajar dan Aspek Afektif Matematika siswa 

ditinjau Dari Kecerdasan Majemuk”. 

a. Perbedaan yang dilakukan adalah pada penelitian Abi, Budiyono, dan 

Riyadi  menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif tipe STAD dan 

TGT dengan Pendekatan Kontekstual sedangkan penulis tidak 

menggunakan model pembelajaran. Perbedaan lain teletak  pada pokok 

bahasan waktu dan lokasi penelitian. 



 

b. Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama meninjau kecerdasan 

majemuk. Hasil penelitian ini menunjukkan Prestasi belajar siswa 

dengan kecerdasan logis matematika sama baiknya dengan kecerdasan 

kinestetik maupun interpersonal, kecerdasan logis matematika lebih 

baik daripada kecerdasan visual, kinestetik maupun interpersonal lebih 

baik daripada kecerdasan visual, sedangkan siswa dengan kecerdasan 

kinestetik lebih baik daripada interpersonal. Aspek afektif matematika 

siswa dengan kecerdasan logis matematika sama baiknya dengan 

kecerdasan kinestetik, kecerdasan logis matematika lebih baik daripada 

kecerdasan visual maupun interpersonal, kecerdasan kinestetik lebih 

baik daripada kecerdasan visual maupun interpersonal, kecerdasan 

visual sama baiknya dengan kecerdasan interpersonal; kemudian Tidak 

terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kecerdasan 

majemuk siswa terhadap prestasi belajar dan aspek afektif matematika. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Satriyani berkaitan dengan Anxiety Matematis 

yang berjudul "Pengaruh Kecemasan Matematika (Mathematics Anxiety) dan 

Gender  Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa”. 

a. Perbedaan yang dilakukan adalah pada penelitian Satriyani melihat 

Pengaruh Gender untuk mengukur Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis siswa Madrasah, sedangkan penulis mengukur kemampuan 

komunikasi matematis pada tingkat SMP. 



 

b. Persamaan dengan penelitian Satriyani adalah sama-sama melihat 

kecemasan matematis siswa. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing kriteria 

kecemasan memberikan pengaruh negatif terhadap Kemampuan Pemecahan 

Masalah Matematis siswa. 

C. Kerangka Berpikir 

Untuk mengetahui hasil dari penelitian ini disusunlah kerangka berpikir.. 

Penelitian yang dilakukan di SMP N 1 Tanjung Raja Lampung-Utara dilakukan 

dengan tujuan untuk mengetahui atas permasalahan yang muncul dari hasil prasurvei, 

yaitu melalui wawancara. Kemudian penulis menetapkan kelas VII sebagai populasi 

pada penelitian ini dan memilih sampel penelitian hanya satu kelas yang akan diambil 

melalui hasil tes angket kecerdasan majemuk,. Kecerdasan majemuk sendiri terdapat 

delapan  jenis kecerdasan , dan peneliti hanya mengambil tiga jenis kecerdasan, yaitu: 

kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis-logis, dan kecerdasan interpersonal. 

Peneliti lalu menyusun kisi-kisi uji coba instrumen tes komunikasi matematis dan 

angket anxiety (kecemasan). Kedua instrumen uji coba yang telah dikoreksi oleh tim 

ahli diuji cobakan kepada peserta didik kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja. Data hasil 

uji coba dianalisis validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda tesnya 

menentukan validitas dan reliabilitas data angket. Instrumen uji coba tes dan angket 

yang memenuhi syarat untuk digunakan sebagai instrumen tes dan angket untuk 

mengambil data. 



 

Data angket anxiety (kecemasan) dan kecerdasan majemuk kemudian data 

komunikasi matematis digunakan untuk uji hipotesis menggunakan Uji Analisis 

Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama. Prosedur pelaksanaan pada penelitian ini dapat 

dilihat pada bagan kerangka berpikir dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

           

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir 

 

 

Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 
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Rendah Sedang Tinggi 

 

Tinggi Sedang Rendah Tinggi Sedang Rendah 

Matematis-Logis Interpersonal Linguistik 

Populasi 

Tes Kecerdasan Majemuk 

Anxiety 

 

Anxiety Anxiety 

 



 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.
29

 

Hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Hipotesis Penelitian 

a. Terdapat pengaruh Anxiety (kecemasan) terhadap kemampuan komunikasi 

matematis pada peserta didik.  

b. Terdapat pengaruh masing-masing kecerdasan majemuk terhadap 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

c. Terdapat interaksi anxiety (kecemasan) dengan kecerdasan majemuk siswa  

terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

2. Hipotesis statistik 

Bentuk rumusan hipotesis statistik dalam penelitian ini: 

a. H0A : ∝i = 0 untuk i = 1, 2 ,3 

H1A : ∝i ≠0 untuk i = 1, 2, 3 

b. H0B : 𝛽j = 0 untuk j = 1, 2, 3 

H1B : 𝛽j≠ 0 untuk j = 1, 2, 3 

c. H0AB : (𝛼𝛽)ij = 0 untuk i = 1, 2, 3 dan j = 1, 2, 3 

H0AB : (𝛼𝛽)ij≠ 0 untuk i = 1, 2, 3 dan j = 1, 2, 3 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan kegiatan dalam penelitian yang didasarkan pada 

ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Artinya dilakukan dengan 

prosedur yang masuk akal sesuai nalar manusia serta dapat diamati oleh indera 

manusia dengan langkah-langkah yang logis dan terstruktur. Cara ilmiah ini 

dilakukan untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu.
30

 Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif atau penelitian 

kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya 

menggunakan statistik.   

Desain penelitian yang digunakan adalah desain faktorial  3x3 dengan variabel 

bebas kecemasan matematika dan kecerdasan majemuk serta dengan variabel terikat 

kemampuan komunikasi matematis. 

Tabel 3.1 

Desain Faktorial 3x3 
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           (Kecerdasan Majemuk) (𝑩𝒋) 

 

(Anxiety Mathematics) (𝑨𝒊) 

Linguistik 

(B1) 

Matematis-logis 

(B2) Interpersonal (B3) 

Tinggi    (A1) A1B1 A1B2 A1B3 

Sedang  (A2) A2B1 A2B2 A2B3 

Rendah (A3) A3B1 A3B2 A3B3 

Keterangan : 

A1B1=  Kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang memiliki anxiety 

tinggi dan kecerdasan linguistik.  

A1B2=  Kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang memiliki anxiety 

tinggi dan kecerdasan matematis-logis.  

A1B3=  Kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang memiliki anxiety 

tinggi dan kecerdasan interpersonal.  

A2B1= Kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang memiliki anxiety 

sedang dan kecerdasan linguistik. 

A2B2= Kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang memiliki anxiety 

sedang dan kecerdasan logis-matematis. 

A2B3= Kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang memiliki anxiety 

sedang dan kecerdasan interpersonal. 



 

A3B1= Kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang memiliki anxiety 

rendah dan kecerdasan linguistik. 

A3B2= Kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang memiliki anxiety 

rendah dan kecerdasan logis-matematis. 

A3B3= Kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang memiliki anxiety  

rendah dan kecerdasan interpersonal. 

 

 

 

B. Variabel Penelitian 

Menurut Sugiono variabel merupakan objek penting yang menjadi pusat perhatian 

dan bervariasi dalam suatu penelitian.
31

  

Penelitian ini mengkaji antara dua variabel, adapun yang menjadi variabel 

penelitian di sini adalah: 

1. Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi sebab atau 

berubah/mempengaruhi suatu variabel lain (variabel dependent).
32

 Penulis 
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menyatakan variabel bebas (X) yaitu  anxiety (X1) dan  kecerdasan majemuk 

peserta didik (X2).  

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, 

karena adanya variabel lain (variabel bebas).
33

 Adapun dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat (Y) adalah kemampuan komunikasi matematis. 

C. Populasi, Teknik Pengambilan Sampel dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan semua hal tentang obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristiknya telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulan.
34

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik 

kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja Tahun Pelajaran 2016/2017, yang terdiri dari 

empat kelas yaitu: VII A, VII B, VII C, dan VII D dengan jumlah peserta didik 

sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Distribusi Peserta Didik Kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja 

No Kelas Jumlah Peserta Didik 

1 VII A 34 

2 VII B 32 
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3 VII C 30 

4 VII D 34 

Jumlah Populasi 130 

Sumber: Dokumentasi SMP N 1 Tanjung Raja kelas VII 

2. Teknik Pengambilan Sampel 
 

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan dalam menentukan sampel.
35

 

Ada beberapa tahapan dalam pengambilan sampel secara “acak kelas” dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Pada kertas kecil dituliskan nomor-nomor setiap kelas, 

b. Kertas digulung, lalu dikocok dan di ambil dua gulung kertas untuk 

menentukan 2kelas yang akan menjadi sampel penelitian.  

 

3. Sampel 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.
36

 Sampel 

ditentukan berdasarkan tehnik pengambilan sampel yang telah dilakukan  dengan 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.  

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 
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Angket merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau 

menyebarkan daftar pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan 

harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.
37

 Angket digunakan 

untuk memperoleh data mengenai anxiety (kecemasan) dan Kecerdasan Majemuk 

yang dimiliki  peserta didik kelas VII SMP  N 1 Tanjung Raja. 

Tujuan dari pada angket tersebut adalah untuk mengetahui tingkat anxiety 

(kecemasan) peserta didik dalam pembelajaran matematika dan mengetahui 

peserta didik yang masuk kedalam Kriteria yang peneliti ambil kedalam kelas 

eksperimen. 

Langkah-langkah penyusunan angket anxiety sebagai berikut: 

a. Menjabarkan variabel bebas dalam indikator. 

b. Menyusun tabel kisi-kisi angket. 

c. Menyusun butir-butir pertanyaan angket berdasarkan indikator.
38

 

Adapun angket kecerdasan majemuk berupa pertanyaan atau pernyataan yang 

sangat cocok pada diri kita. Untuk membantu mengetahui talenta yang kita miliki 

dan mengetahui peserta didik yang masuk kedalam Kriteria yang peneliti ambil. 

2. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 
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yang dimiliki oleh individu atau kelompok.
39

 Tes digunakan dalam penelitian 

bertujuan untuk melihat dan mengukur tingkat kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja. Pada penelitian ini 

dilakukan tes dalam bentuk essay, dimana masing-masing soal memiliki skor 

sendiri sesuai dengan indikator. 

3. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara 

dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.
40

 

Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui masalah peserta didik di SMP N 1 

Tanjung Raja, serta untuk mendapatkan data awal peserta didik (jumlah peserta 

didik dan nilai-nilai mata pelajaran matematika peserta didik terkait). 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, 

mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden 

yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama.
41

 Instrumen penelitian 

yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk angket dan tes. Angket digunakan 

untuk memperoleh data tentang anxiety (kecemasan) dan kecerdasan majemuk 
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sedangkan tes yang diberikan berupa butir soal essay untuk mengukur kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik. 

1. Angket Anxiety (Kecemasan) Matematika 

Penelitian ini menggunakan angket anxiety (kecemasan) matematika yang 

berupa skala sikap dengan bentuk Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk 

mengetahui tingkat anxiety peserta didik. Angket yang diberikan kepada peserta 

didik berupa anget kecemasan matematika untuk mengukur tingkat kecemasan 

rendah, sedang dan tinggi. 

Banyak item soal angket yang akan diuji cobakan kepada peserta didik 

sebanyak 30 item, namun peneliti hanya memerlukan 20 item yang sesuai dengan 

indikator pada anxiety (kecemasan) matematis. Peserta didik diminta untuk 

mencentang pada salah satu pilihan jawaban yang telah tersedia. Skala Likert 

yang digunakan berupa skala empat. Terdapat empat pilihan jawaban yang 

dikelompokkan dalam dua bentuk pilihan sesuai dengan pertanyaan skala anxiety. 

Opsi pilihan jawaban pertama yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju 

(TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 

Tabel 3.3 

Penskoran Instrumen Angket Berdasarkan Indikator 

No Indikator 
Jawaban Peserta Didik 

Terhadap Soal 

SKOR 

Positif Negatif 

1 Kognitif Sangat Setuju 4 1 



 

No Indikator 
Jawaban Peserta Didik 

Terhadap Soal 

SKOR 

Positif Negatif 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

2 Motorik 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

3 Somatik 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

4 Afektif 

Sangat Setuju 4 1 

Setuju 3 2 

Tidak Setuju 2 3 

Sangat Tidak Setuju 1 4 

Untuk menentukan tingkatan anxiety rendah, sedang, dan tinggi mengenai 

pernyataan-pernyataan yang diberikan bersifat tertutup, mengenai pendapat 

peserta didik yang terdiri dari pernyataan positif dan negatif skala pengukuran 

interval yang diubah kedalam skala ordinal yang terdiri dari tiga kategori sebagai 

berikut: 

1) Anxiety Matematis Rendah jika skor angket  ≤ 𝑥  −  ½ 𝑠 

2) Anxiety Matematis Sedang jika 𝑥  – ½ s < skor angket < 𝑥  + ½ s 



 

3) Anxiety Matematis Tinggi jika skor angket ≥ 𝑥  + ½ s.
42

 

Dengan 𝑥  adalah rata-rata dan S simpangan baku. Setelah angket anxiety 

matematis peserta didik disusun, angket diuji cobakan terlebih dahulu. Hasil uji 

coba instrumen, dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menentukan butir 

angket yang layak dijadikan sebagai instrumen penelitian.  

a. Uji Validitas 

Penelaahan angket digunakan untuk mengetahui validitas angket. Dalam 

penelitian ini jenis validitas angket yang digunakan adalah validitas isi. Validitas 

isi menunjukkan sejauh mana item-item dalam angket mencakup keseluruhan 

kawasan isi yang hendak diukur. Menurut Budiyono suatu instrumen penelitian 

dikatakan valid apabila isi instrumen tersebut merupakan butir soal yang 

representatif dari keseluruhan isi hal yang akan diukur. 

Validitas isi instrumen angket dapat diketahui melalui penilaian yang 

dilakukan oleh pakar dibidangnya (experts judgement). Dalam hal ini, para pakar 

menilai apakah kisi-kisi yang dibuat oleh pembuat angket telah menunjukkan 

bahwa klasifikasi kisi-kisi mewakili isi yang akan diukur. Selanjutnya, para 

penilai menilai apakah masing-masing butir angket anxiety (kecemasan) yang 

telah disusun cocok atau relevan dengan klasifikasi kisi-kisi yang sebelumnya 
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sudah ditentukan. Rumus yang digunakan untuk mengetahui Validitas dari tes 

adalah rumus korelasi product moment:
 43

 

rxy =
𝑛∑𝑖=1

𝑛  𝑋1𝑌1 −  ∑𝑖=1
𝑛 𝑋1.  ∑𝑖=1

𝑛 𝑋1

 [𝑛∑𝑖=1
𝑛 𝑋𝑖

2 −  (∑𝑖=1
𝑛   𝑋1)2][𝑛∑𝑖=1

𝑛 𝑌𝑖
2 − (∑𝑖=1

𝑛 𝑌1 )2

 

Nilai 𝑟𝑥𝑦  adalah nilai koefisien korelasi dari setiap butir/item soal sebelum 

dikorelasi. 

Kemudian dicari corrected item-total correlation coefficient dengan rumus 

sebagai berikut: 

𝑟𝑥(𝑦−1)= 
𝑟𝑥𝑦 𝑆𝑦  − 𝑆𝑥

 𝑆𝑦2 + 𝑆𝑥2− 2𝑟𝑥𝑦 (𝑆𝑦 )(𝑆𝑥 )
 

x𝑖   = nilai jawaban responden pada butir/item soal ke-i 

yxy   = nilai total responden ke-i 

𝑟𝑥𝑦  = nilai koefisien korelasi pada butir/item soal ke-i sebelum dikorelasi 

𝑆𝑦   = standar deviasi total 

𝑆𝑥   = standar deviasi butir/item soal ke-i  

𝑟𝑥(𝑦−1)  = corrected item-total correlation coefficient 
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Nilai  𝑟𝑥(𝑦−1) akan dibandingkan dengan koefisien korelasi table 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑟(𝛼 ,𝑛−2). 

Jika 𝑟𝑥(𝑦−1) ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka instrument valid.
44

 

 

 

b. uji Reliabilitas 

Suatu instrumen dikatakan reliabel jika hasil pengukuran dengan instrumen 

tersebut diujikan berkali-kali hasilnya relatif sama, artinya setelah hasil 

pengukuran pertama dengan pengukuran berikutnya dikorelasikan terdapat hasil 

korelasi yang signifikan.
45

 Dalam menguji reliabilitas instrumen angket dalam 

penelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach. Adapun rumus alpha yang 

dimaksud adalah: 

r11= 
n

n−1
  1 −

∑ S i
2

St
2   

Keterangan: 

r11     = Koefisien reliabilitas tes 

n     = banyaknya butir item yang diujikan saat tes. 

1    = Bilangan konstan. 

∑ Si
2 = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item. 

St
2   = Varian total. 
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∑ Si
2= Si     1

2 + Si     2 
2 +  … + Si     n

2 . 

Si   n
2    = 

∑ X i   n
2  – 

(∑X in )
2

N

N
 

Keterangan: 

N      = Banyaknya responden. 

n      = Urutan item. 

∑ Xin ) = Jumlah skor per item yang dicapai seluruh responden. 

∑ Xi   n
2 = Jumlah skor kuadrat item dari seluruh responden.

46
 

Suatu instrumen dalam penelitian ini dikatakan reliabel jika r11≥ 0,70.
47

 

2. Angket Kecerdasan Majemuk 

Kecerdasan majemuk setiap siswa dapat diketahui dari hasil tes kecerdasan 

majemuk dengan langkah-langkah berikut: 

 

Tabel 3.4 

Skor Plihan Jawaban Tes Kecerdasan Majemuk 

Pilihan Jawaban 

 

Skor 

 

STS (Sangat Tidak Setuju) 1 

TS (Tidak Setuju) 2 

AS (Agak Setuju) 3 

 S (Setuju) 4 

SS (Sangat Setuju) 5 
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Sumber: tabel penskoran tes kecerdasan majemuk (Roger Indicator of 

Multiple Intelligences)  

a. Menjumlahkan skor untuk  kecerdasan  linguistik, logis-matematis dan 

interpersonal pada setiap siswa. 

b. Menentukan kecerdasan dominan berdasarkan urutan tertinggi yang 

diperoleh siswa.  

c. Mengelompokkan kecerdasan majemuk berdasarkan kecerdasan yang 

dominan. 

 

3. Tes Komunikasi Matematis 

Tes komunikasi matematis yang digunakan pada penelitian ini berupa tes 

essay terstruktur dengan penilaian tes berpedoman pada hasil tertulis peserta didik 

terhadap indikator-indikator kemampuan komunikasi matematis. Pemberian skor 

kemampuan komunikasi matematis ini dilakukan berdasarkan Holistic Scoring 

Rubrics  untuk mengevaluasi hasil tes. Pemberian skor terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.5 

Pedoman Pemberian Skor Kemampuan Komunikasi Matematis 

Aspek Respon Peserta Didik Skor 

Written Text 

Jawaban tidak memahami konsep 0 

Hanya memberikan sedikit penjelasan konsep, 

ide atau situasi dari suatu gambar yang diberikan 

dengan kata-kata sendiri dalam bentuk penulisan 

kalimat secara matematika dengan benar. 

1 

penjelasan konsep, ide atau situasi suatu gambar 

yang diberikan dengan kata-kata sendiri dengan 

bentuk tulisan kalimat secara sistematis masuk 

akal namun hanya sebagian yang benar. 

2 



 

Aspek Respon Peserta Didik Skor 

Penjelasan konsep, ide atau situasi suatu gambar 

yang diberikan dengan kata-kata sendiri dengan 

bentuk tulisan kalimat secara sistematis masuk 

akal namun hanya sebagian yang benar, 

meskipun tidak tersusun secara logis atau 

terdapat kesalahan bahasa. 

3 

Penjelasan konsep, ide atau situasi suatu gambar 

yang diberikan dengan kata-kata sendiri dengan 

bentuk tulisan kalimat secara sistematis masuk 

akal dan jelas serta tersusun secara logis. 

4 

Drawing 

Jawaban menunjukkan tidak memahami konsep. 0 

Melukis hanya sedikit dari diagram, gambar, 

tabel atau grafik yang benar. 

1 

Melukis diagram, gambar, tabel atau grafik 

secara lengkap namun kurang lengkap dan benar. 

2 

Melukis diagram, gambar, tabel atau grafik 

secara lengkap namun ada sedikit kesalahan. 

3 

Melukis diagram, gambar, tabel atau grafik 

secara lengkap dan benar. 

4 

Matemathical 

Expressions 

Jawaban yang diberikan menunjukkan 

ketidakpahaman konsep. 

0 

Hanya sedikit dari model matematika yang 

benar. 

1 

Membentuk model matematika kemudian 

melakukan perhitungan namun hanya sebagaian 

yang benar dan lengkap. 

 

2 

Membentuk model matematika kemudian 

melakukan perhitungan namun ada sedikit 

kesalahan. 

3 

Membentuk model matematika kemudian 

melakukan perhitungan secara lengkap dan 

benar. 

4 

Sumber: Utari Sumarmo, “Pedoman Pemberian Skor Pada Beragam Tes Kemampuan Komunikasi 

Matematis”, (Kelengkapan Bahan Ajar Mata Kuliah Evaluasi Pembelajaran Matematika Pada Program 

Magister Pendidikan Matematika STKIP, Siliwangi Bandung), h.2. 

 

Kriteria penskoran di atas memiliki skala 0-4, sehingga skor yang diperoleh 

masih berupa skor mentah. Skor mentah yang diperoleh tersebut nantinya akan 



 

ditransformasikan menjadi nilai dengan skala 0-100 dengam menggunakan 

menggunakan rumus: 

Nilai = 
Skor  Mentah

Skor  Maksimum  Ideal
× 100. 48

 

Instrumen tes yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid 

dan reliabel artinya data benar serta kesimpulan sesuai dengan fakta yang ada.
49

 

Sebelum tes komunikasi matematis diberikan kepada sampel penelitian, terlebih 

dahulu dilakukan uji coba, kemudian dilakukan uji validitas, tingkat kesukaran, 

uji daya pembeda dan reliabilitas. 

 

a. Uji Validitas 

Pada penelitian ini uji validitas dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kevalidan dan kesahihan instrumen tes kemampuan komunikasi matematis,  

karena menurut Suharsimi validitas merupakan suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan susuatu instrumen.
50

 

Oleh karena itu, instrumen tes komunikasi matematis juga memerlukan uji 

validitas. Adapun untuk menguji validitas dalam penelitian ini menggunakan 

validitas isi dan validitas konstruk. Validitas isi instrumen tes dapat diketahui 

melalui penilaian yang dilakukan oleh pakar dibidangnya (experts judgement). 

Dalam hal ini, para pakar menilai apakah kisi-kisi yang dibuat oleh pembuat 
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tes telah menunjukkan bahwa klasifikasi kisi-kisi mewakili isi yang akan 

diukur. Langkah selanjutnya, para penilai menilai apakah masing-masing butir 

tes yang telah disusun cocok atau relevan dengan klasifikasi kisi-kisi yang 

sebelumnya sudah ditentukan. 

Instrumen pada penelitian ini menggunakan tes uraian, validitas ini  dapat 

dihitung menggunakan koefisien korelasi “r” Product Moment sebagai 

berikut:
51

 

rxy = 
𝑛∑𝑖=1

𝑛  𝑋1𝑌1 − ∑𝑖=1
𝑛 𝑋1 . ∑𝑖=1

𝑛 𝑋1

 [𝑛∑𝑖=1
𝑛 𝑋𝑖

2− (∑𝑖=1
𝑛   𝑋1)2][𝑛∑𝑖=1

𝑛 𝑌𝑖
2−(∑𝑖=1

𝑛 𝑌1 )
2
 

Nilai 𝑟𝑥𝑦  adalah nilai koefisien korelasi dari setiap butir/item soal sebelum 

dikorelasi. 

Kemudian dicari corrected item-total correlation coefficient dengan rumus 

sebagai berikut: 

r𝑥(𝑦−1)= 
𝑟𝑥𝑦 𝑆𝑦  − 𝑆𝑥

 𝑆𝑦2 + 𝑆𝑥2− 2𝑟𝑥𝑦 (𝑆𝑦 )(𝑆𝑥 )
 

x𝑖   = nilai jawaban responden pada butir/item soal ke-i 

yxy   = nilai total responden ke-i 

𝑟𝑥𝑦        = nilai koefisien korelasi pada butir/item soal ke-i sebelum dikorelasi 
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𝑆𝑦   = standar deviasi total 

𝑆𝑥   = standar deviasi butir/item soal ke-i  

𝑟𝑥(𝑦−1)  = corrected item-total correlation coefficient 

Nilai  𝑟𝑥(𝑦−1) akan dibandingkan dengan koefisien korelasi table 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 

𝑟(𝛼 ,𝑛−2). Jika 𝑟𝑥(𝑦−1) ≥ 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka instrument valid. 

b. Tingkat Kesukaran 

Butir-butir item tes hasil belajar dapat dinyatakan sebagai butir-butir 

item yang baik, apabila butir-butir item tersebut tidak terlalu sukar dan 

tidak terlalu mudah dengan kata lain derajat kesukaran item itu adalah 

sedang atau cukup.
52

 

Tingkat kesukaran butir soal dapat diketahui dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

Pi  =  
∑ xi

Sm i
N

 

Keterangan : 

Pi= Tingkat kesukaran butir i. 

∑ xi  = Jumlah skor butir i yang dijawab benar oleh responden. 
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Sm i
 = Skor maksimum. 

N      = Jumlah responden.
53

 

Tabel 3.6 

Interpretasi Derajat Kesukaran Item
54

 

Besar P Interpretasi 

0,00 ≤ P< 0,30 Sukar 

0,30 ≤ P ≤ 0,70 Sedang 

0,70 <P  ≤1,00  Mudah 

   Sumber: tabel  interpretasi derajat kesukaran (Novalia, M.Syazali, 

Olah Data Penelitian Pendidikan)  

 

Berdasarkan pendapat tersebut, dalam penelitian ini butir soal yang akan 

digunakan untuk tes kemampuan komunikasi matematis yang termasuk pada 

kategori sedang yaitu jika taraf kesukarannya 0,30 ≤ P ≤ 0,70. 

 

 

 

c. Uji Daya Pembeda 

Teknik yang digunakan untuk menghitung daya pembeda adalah dengan 

mengitung perbedaan dua buah rata-rata yaitu rata-rata antara kelompok atas 
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dengan rata-rata kelompok bawah untuk tiap-tiap item. Adapun rumus yang 

digunakan untuk menghitung daya pembeda butir tes adalah:
55

 

 Dengan rumus: 

DB = PT – PR 

Keterangan: 

DB : Daya Beda 

PT  : Proporsi Kelompok  Tinggi 

 PR  : Proporsi Kelompok  Rendah  

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menganalisis daya pembeda butir 

tes adalah sebagai berikut: 

1. Mengurutkan jawaban siswa mulai dari yang tertinggi sampai dengan 

yang terendah. 

2. Membagi kelompok  atas dan kelompok  bawah. 

3. Menghitung proporsi kelompok  atas dan kelompok  bawah dengan 

rumus, 𝑃𝑇 =
𝑃𝐴

𝐽𝐴
 dan 𝑃𝑅 =

𝑃𝐵

𝐽𝐵
 . 

4. Menghitung daya beda dengan rumus yang telah ditentukan.  
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Interpretasi terhadap daya pembeda dapat menggunakan acuan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.7 

Klasifikasi Daya Pembeda
56

 

Daya Pembeda (DP) Klasifikasi 

0,70 ≤ 𝐷𝑃 ≤ 1,00 Baik sekali 

0,40 ≤ 𝐷𝑃 <0,70 Baik 

0,20 ≤  𝐷𝑃 < 0, 40 Cukup 

𝐷𝑃 <0,20 Jelek 

Negatif Jelek sekali 

Sumber: tabel klasifikasi daya pembeda (Novalia, M.Syazali, Olah Data 

Penelitian Pendidikan) 

  

Berdasarkan pendapat di atas, daya pembeda yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah soal yang memiliki klasifikasi cukup, baik dan sangat 

baik. 

d. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen 

dapat dipercaya sebagai alat pengumpul data. Instrumen dikatakan reliabel 

jika tes tersebut diujikan berkali-kali hasilnya relatif sama, artinya setelah 

hasil tes pertama dengan tes berikutnya dikorelasikan terdapat hasil 

korelasi yang signifikan.
57

  Pengujian reliabilitas instrumen dalam 
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penelelitian ini menggunakan rumus Alpha Cronbach. Rumus alpha 

cronbach yang dimaksud adalah: 

r11= 
n

n−1
  1 −

∑ Si
2

St
2   

keterangan: 

r11  = Koefisien reliabilitas tes 

n  = banyaknya butir item yang diujikan saat tes. 

1   = Bilangan konstan. 

∑ Si
2   = jumlah varian skor dari tiap-tiap butir item. 

St
2    = Varian total. 

∑ Si
2            = Si     1

2 + Si     2 
2 + … +  Si     n

2 . 

Si   n
2          = 

∑ Xi   n
2  – 

(∑X in )
2

N

N
 

Keterangan: 

N       = Banyaknya responden. 

n      = Urutan item. 

∑ Xin )        = Jumlah skor per item yang dicapai seluruh responden. 



 

∑ Xi   n
2          = Jumlah skor kuadrat item dari seluruh responden.

58
 

Interpretasi terhadap koefisien reliabilitas tes (r11) dapat menggunakan 

acuan sebagai berikut: 

Tabel 3.8 

Interpretasi Reliabilitas 

Reliabilitas Keterangan 

r11≥ 0,70 Reliable. 

r11< 0,70 Un-Reliable.
59

 

    

Berdasarkan pendapat tersebut, maka instrumen tes yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen dengan indeks reliabilitas 

sama dengan atau lebih dari 0,70 (r11≥ 0,70). 

4. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis variansi. Analisis 

variansi (ANAVA) atau Analysis of Variances (ANAVA) adalah prosedur 

pengujian kesamaan beberapa rata-rata populasi. Dalam analisis variansi, dapat 

dilihat variasi-variasi yang muncul karena adanya beberapa perlakuan untuk 

menyimpulkan ada atau tidaknya perbedaan rataan pada k-populasi.
60

 Dalam 

penelitian ini menggunakan analisis variansi dua jalan. 

1. Uji Normalitas 
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Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui data tersebut berdistribusi 

normal atau tidak. Untuk menguji normalitas digunakan metode Kolmogorov- 

Smirnov dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Hipotesis 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

b. Taraf Signifikansi (α) = 0,05 

c. Statistik Uji yang digunakan 

D = Maks│s(x) – Fo(x)│, untuk mencari nilai Fo(x), pertama-tama 

mengkonversikan setiap  nilai x teramati menjadi nilai unit variabel 

normal yang disebut z.  

z = 
(x i− x )

SD
 

Dengan : 

F(zi) = P(Z ≤ (xi) ; Z ~ N(0,1) 

S(zi) = proporsi cacah Z ≤ zi terhadap seluruh cacah sampel zi 

Xi     = skor responden  

d. Daerah kritis 

(DK) = {L │ L > Lα;n}; n adalah ukuran sampel  

e. Keputusan uji 

H0 ditolak jika Lhitung terletak di daerah kritis atau Lhitung> Ltabel . 



 

f. Kesimpulan 

1) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika H0 

diterima. 

2) Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika H0 

ditolak. 

2. Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menguji apakah sampel-sampel tersebut 

berasal dari populasi yang homogen atau tidak. Dalam bahasa statistik, uji ini 

digunakan untuk mengetahui apakah populasi penelitian mempunyai variansi 

yang sama atau tidak. Dalam penelitian ini uji homogenitas yang digunakan 

adalah uji Lavene  sebagai berikut: W = 
(𝑛−𝑘) ∑ 𝑛𝑖(𝑍 𝑖−𝑍 )2𝑘

𝑖=1

(𝑘−1) ∑ ∑ (𝑍𝑖𝑗 −𝑍 𝑖)2𝑛𝑖
𝑗=1

𝑘
𝑖=1

  

Langkah-langkah uji Lavene sebagai berikut: 

1. Merumuskan Hipotesis Statistik 

H0 :𝜇1
2 = μ2

2= ⋯ = μk
2(variansi data homogen) 

H1 :  tidak semua variansi sama (variansi data tidak homogen) 

2. Taraf Signifikansi  

3. Statistik Uji 

  W = 
 𝑛−𝑘 ∑ 𝑛𝑖 𝑍 𝑖−𝑍  2𝑘

𝑖=1

 𝑘−1 ∑ ∑  𝑍𝑖𝑗 −𝑍 𝑖 
2𝑛𝑖

𝑗=1
𝑘
𝑖=1

 

05,0)( 



 

Dengan:  

n = banyaknya observasi/sampel 

k = kelompok yang terjadi 

Zij = |Y-𝑌 |  

𝑍 𝑖 adalah rata-rata dari kelompok i 

𝑍 𝑖𝑗 adalah rata-rata Zij (rata-rata menyeluruh) 

4. Keputusan Uji 

Ho ditolak jika ),1,( kNkFW   . 

5. Kesimpulan  

a) Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal jika terima H0. 

b) Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal jika tolak 

H0. 

3. Uji Hipotesis 

Pengujian hipotesis ini akan menggunakan analisis variansi dua jalan sel 

tak sama. Model untuk data populasi pada analisis variansi dua jalan dengan 

sel tak sama adalah sebagai berikut: 

Xijk = μ + αi +βj +(αβ)ij + εijk 

Dengan : 



 

Xijk = data (nilai) ke-k pada baris ke-i dan kolom ke-j 

μ    = rerata dari seluruh data ( rerata besar, grand mean) 

αi  = 𝜇i. – 𝜇 :efek baris ke-i pada variabel terikat, dengan i = 1, 2, 3 

Dengan: 

1 = Anxiety matematis rendah 

2 = Anxiety matematis sedang 

3 = Anxiety matematis tinggi 

βj  = 𝜇.j – 𝜇: efek kolom ke-j pada variabel terikat, dengan j = 1, 2, 3 

Dengan: 

1 = Kecerdasan linguistik 

2 = Kecerdasan matematis-logis 

3 = Kecerdasan interpersonal 

(αβ)ij = 𝜇ij – (𝜇 + 𝛼i + 𝛽j):interaksi baris ke-i dan kolom ke-j pada variabel 

terikat 

 𝜀ijk =  deviasi data Xijkterhadap rerata populasi (𝜇ij) yangberdistribusi normal 

dengan rerata 0 

Selanjutnya, prosedur dalam pengujian menggunakan analisis variansi dua 

jalan yaitu:  

a. Hipotesis 



 

1) H0A : αi = 0 untuk setiap i = 1, 2, 3 

H1A : αi ≠ 0 paling sedikit ada satu harga i  

2) H0B : βj = 0 untuk setiap j = 1,2,3  

H1B : βj  ≠ 0 paling sedikit ada satu harga j 

3) H0AB : (αβ)ij = 0 untuk semua pasangan ij dengan i = 1,2,3 dan j = 1,2,3  

H1AB : (αβ)ij ≠ 0 paling sedikit ada satu pasang ij  

b. Taraf signifikansi α = 0,05 

c. Komputasi  

Untuk memudahkan perhitungan, didefinisikan besaran-besaran (1), (2), (3), (4), 

(5) sebagai berikut: 

(1) = 
G2

N
 ;   (2) = Ʃi,j,kX

2
ijk;   (3) = Ʃi

𝐴𝑖
2

𝑛𝑞
 ;   (4) = Ʃj

𝐵𝑗
2

𝑛𝑝
 ;  (5) = Ʃ i,j

𝐴𝐵𝑖𝑗
2

𝑛
 

Selanjutnya didefinisikan beberapa jumlah kuadrat yaitu: 

JKA = (3) – (1) 

JKB = (4) – (1) 

JKAB = (1) + (5) – (3) – (4) 

JKG = (2)– (5) 

JKT = (2) – (1), (atau JKT = JKA + JKB + JKAB + JKG) 

Derajat kebebasan untuk masing-masing kuadrat tersebut adalah: 



 

dKA = p -1 

dKB = q -1 

dkAB = (p-1) (q-1) 

dkG = N – pq  

dkT = N -1  

Bedasarkan jumlah kuadrat dan derajat kebebasan masing-masing diperoleh 

rataan kuadrat sebagai berikut: 

RKA  = 
𝐽𝐾𝐴

𝑑𝑘𝐴
  ;  RKB  = 

𝐽𝐾𝐵

𝑑𝑘𝐵
  ;  RKAB = 

𝐽𝐾𝐴𝐵

𝑑𝑘𝐴𝐵
  ;  RKG  = 

𝐽𝐾𝐺

𝑑𝑘𝐺
 

d. Statistik Uji 

1) Untuk H0A adalah Fa = 
𝑅𝐾𝐴

𝑅𝐾𝐺
 yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p - 1) danN – pq. 

2) Untuk H0B adalah Fb = 
𝑅𝐾𝐵

𝑅𝐾𝐺
 yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (q – 1) danN – pq. 

3) Untuk H0AB adalah Fab = 
𝑅𝐾𝐴𝐵

𝑅𝐾𝐺
 yang merupakan nilai dari variabel random 

yang berdistribusi F dengan derajat kebebasan (p – 1) (q – 1) dan N – pq. 

e. Daerah Kritis 

Untuk masing-masing nilai F, daerah kritisnya sebagai berikut. 

(1) Untuk Fa adalah DK = {Fa│Fa> Fα ; p – 1, N – pq} 



 

(2) Untuk Fb adalah DK = {Fb│Fb> Fα ; q – 1, N – pq} 

(3) Untuk Fab adalah DK = { Fab│Fab > Fα ; (p -1) (q -1), N – pq } 

f. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Tabel 3.9 

Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan 

Sumber JK DK RK Fhit Fα P 

Baris (A) JKA p – 1 RKA Fa Fα ; p – 1 ; N – pq <α atau > α 

Kolom (B) JKB q – 1 RKB Fb Fα ; q – 1 ; N – pq <α atau >α 

Interaksi(AB) JKAB (p–1) (q–1) RKAB Fab Fα ; (p-1)(q-1); N–pq <α atau > α 

Galat JKG N – pq RKG - - - 

Total JKT N – 1 - - - - 

g. Keputusan Uji 

(1) H0A ditolak jika Fa𝜖 DK 

(2) H0B ditolak jika FB𝜖 DK 

(3) H0AB ditolak jika FBA𝜖 DK.
61

 

4. Uji Lanjut Pasca Anava Dua Jalan dengan Metode Scheffe` 

Metode scheffe‟ digunakan sebagai tindak lanjut dari analisis variansi dua 

jalan. Uji komparasi ganda dengan metode scheffe‟ ini digunakan untuk 

mengetahui perbedaan rerata setiap pasangan baris, kolom, dan sel. Langkah-

langkah dalam menggunakan metode ini adalah: 

a. Mengidentifikasi semua pasangan kompari rerata. 

b. Merumuskan hipotesis yang bersesuaian dengan komparasi tersebut. 

c. Menentukan tingkat signifikansi𝛼. 

d. Mencari harga statistik uji F dengan rumus sebagai berikut. 
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Selanjutnya, berikut penjelasan yang lebih spesifik mengenai langkah-langkah 

uji komparasi ganda dengan menggunakan metode Scheffe‟pada penelitian ini. 

a. Komparasi rerata antar baris 

1) Menyusun hipotesis 

𝐻0 ∶  𝜇𝑖. = 𝜇𝑗 . 

𝐻1 ∶  𝜇𝑖. ≠ 𝜇𝑗 . 

2) Taraf signifikansi α = 0,05 

3) Statistik uji yang digunakan: 

𝐹𝑖 .−.𝑗 =
(𝑋 𝑖.−𝑋 𝑗 .)

2

𝑅𝐾𝐺 
1

𝑛 𝑖.
+

1

𝑛 𝑗 .
 

  

dengan:  

Fi.-j. :nilai Fobs pada pembandingan baris ke-𝑖 dan baris ke-j 

X i. :  rerata pada baris ke-𝑖 

X j. :rerata pada baris ke-j 

RKG : rerata kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi 

ni. :ukuran sampel baris ke-𝑖 

nj. :ukuran sampel baris ke-j 

4) Daerah kritis untuk uji itu adalah: 

DK = { F | F> (p – 1) Fα;p-1,N-pq} 

5) Menentukan keputusan uji 

6) Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada.
62
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b. Komparasi rataan antar kolom 

1) Menyusun hipotesis 

𝐻0: 𝜇.𝑖 = 𝜇.𝑗   

𝐻1: 𝜇.𝑖 ≠ 𝜇.𝑗   

2) Taraf signifikansi α  = 0,05 

3) Statistik uji yang digunakan:  

 𝐹.𝑖−.𝑗 =
 𝑋 .𝑖−𝑋 .𝑗  

2

𝑅𝐾𝐺   
1

𝑛 .𝑖
+

1

𝑛 .𝑗
 
  

Dengan : 

F i – j  = nilai F0bs pada perbandingan kolom ke-i dan baris ke-j 

X .𝑖= rataan pada kolom ke –i 

X .𝑗 = rataan pada kolom ke – j 

RKG = rataan kuadrat galat, yang diperoleh dari perhitungan analisis variansi 

n.i       = ukuran sampel kolom ke-i 

n.j       = ukuran sampel kolom ke-j         

4) Daerah kritis untuk uji itu adalah: 

DK = { F | F> (q – 1) Fα;q-1,N-pq} 

5) Menentukan keputusan uji 

6) Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada.
63

 

c. Komparasi rerata antar sel pada kolom yang sama 
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1) Menyusun hipotesis 

H0 : 𝜇𝑖𝑗 = 𝜇𝑘𝑗  

H1 :𝜇𝑖𝑗 ≠ 𝜇𝑘𝑗  

2) Taraf signifikan α  = 0,05 

3) Statistik uji yang digunakan: 

𝐹𝑖𝑗−𝑘𝑗 =
 𝑋 𝑖𝑗 −𝑋 𝑘𝑗  

2

𝑅𝐾𝐺   
1

𝑛 𝑖𝑗
+

1

𝑛𝑘𝑗
 
  

dengan: 

Fij-kj :  nilai Fobs pada pembandingan rerata pada sel ijdan sel kj 

X ij : rerata pada sel ij 

X kj :rerata pada sel kj 

RKG :rerata kuadrat galat yang diperoleh dari analisis variansi 

nij :ukuran sel ij 

nkj :ukuran sel kj 

4) Daerah kritis untuk uji itu adalah: 

DK = { F | F> (pq – 1) Fα;pq-1,N-pq} 

5) Menentukan keputusan uji 

6) Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada.
64

 

 

d. Komparasi rerata antar sel pada baris yang sama 
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1) Menyusun hipotesis 

H0 : 𝜇𝑖𝑗 = 𝜇𝑖𝑘  

H1 :𝜇𝑖𝑗 ≠ 𝜇𝑖𝑘  

2) Taraf signifikan α  = 0,05 

3) Statistik uji yang digunakan: 

𝐹𝑖𝑗−𝑖𝑘 =
 𝑋 𝑖𝑗 −𝑋 𝑖𝑘  

2

𝑅𝐾𝐺   
1

𝑛 𝑖𝑗
+

1

𝑛 𝑖𝑘
 
  

dengan: 

Fij-ik :  nilai Fobs pada pembandingan rerata pada sel ijdan rerata 

pada sel ik 

𝑋 ij :  rerata pada sel ij 

𝑋 ik :rerata pada sel ik 

RKG :  rerata kuadrat galat yang diperoleh dari perhitungan analisis 

variansi 

nij :ukuran sel ij 

nik :ukuran sel ik 

4) Daerah kritis untuk uji itu adalah: 

DK = {F | F> (pq – 1) Fα;pq-1,N-pq} 



 

5) Menentukan kesimpulan dari keputusan uji yang ada.
65

 

5. Uji Nonparametrik 

Uji nonparametrik merupakan pengujian hipotesis tentang sesuatu populasi 

yang tidak memerlukan asumsi bahwa populasi terdistribusi secara normal.
66

 Uji 

Analisis Variansi dua jalan merupakan salah satu uji statistik parametrik sehingga 

mempunyai asumsi yang harus dipenuhi yaitu normalitas dan homogenitas. Jika 

asumsi normalitas tidak terpenuhi, maka solusi menggunakan uji nonparametrik. 

Uji nonparametrik  dalam penelitian ini adalah uji Kruskall Wallis. Kruskall-

Wallis digunakan untuk menguji k sampel independent  bila datanya berbentuk 

ordinal. Berikut rumus yang digunakan pada uji tersebut: 
67

 

H = 
12

𝑁(𝑁+1)
 ∑

𝑅𝑖
2

𝑛𝑖

𝑘
𝑖=1  - 3(N +1) 

Keterangan: 

ni = jumlah sampel pada masing-masing kelompok k pada data 

Ri = jumlah peringkat pada kelompok yang ke i 

i = 1,2,3,...k 

k = banyaknya kelompok perlakuan 

Hipotesis:  

H0: µ1 = µ2 = ... = µp. (semua nilai tengah sama) 
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H1: Ǝ µ1 ≠ µj untuk i ≠ j (Ada sekurang-kurangnya sepasang nilai tengah µ1 dan µj yang 

tidak sama).  

Kesimpulan: Jika H <  𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙
2 , maka H0 diterima artinya semua nilai tengah sama. 

  



 

BAB IV 

 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

 

A. Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Tanjung Raja Lampung Utara pada peserta 

didik kelas VII, yaitu VIIB, dan VIIC. Setelah mengadakan penelitian, diperoleh data 

untuk analisis selanjutnya yaitu data data angket anxiety matematika, angket 

Kecerdasan Majemuk Siswa (kecerdasan linguistik , kecerdasan matematis-logis, dan 

kecerdasan interpersonal), dan  data tes kemampuan komunikasi matematis. 

Analisis data bertujuan untuk melihat gambaran tentang pengaruh anxiety  

(kecemasan) terhadap objek amatan. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan 

program SPSS versi.19.0, namun sebelum analisis data angket dan data tes  terlebih 

dahulu menganalisis data uji coba instrumen. Data uji coba instrumen diperoleh dari 

pengujian pada peserta didik kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja Lampung Utara, yaitu 

peserta didik di luar kelas sampel.  

1. Analisis Data Uji Coba Instrumen 

Data uji coba instrumen dalam penelitian ini meliputi angket anxiety, angket 

kecerdasan majemuk dan data tes kemampuan komunikasi matematis peserta 

didik. 



a. Angket Anxiety Matematika 

Untuk memperoleh data hasil uji coba instrumen angket anxiety 

matematika peserta didik, dilakukan uji coba pada kelas VII SMP N 1 

Tanjung Raja Lampung Utara yang terdiri dari 30 butir angket anxiety 

matematika. Analisis data angket meliputi uji validitas dan uji reliabilitas 

yang dipaparkan sebagai berikut: 

1) Validitas Angket Anxiety Matematika 

Validitas angket anxiety matematika pada penelitian ini meliputi validitas isi 

berdasarkan para ahli dan analisis uji validitas korelasi Product Moment. 

Validitas ini berdasarkan ahli ini digunakan untuk penilaian terhadap 

kesesuaian butir pernyataan angket dengan kisi-kisi angket dan kesesuaian 

bahasa yang digunakan dalam angket kemampuan bahasa peserta didik. 

Validitas ini dilakukan dengan menggunakan daftar checklis oleh dosen 

bimbingan konseling yaitu Bapak Defriyanto, S.IQ., M.Ed dan salah satu 

guru bidang studi matematika di SMP N 1 Tanjung Raja- Lampung Utara 

yaitu, Ibu Susana Rita, S.Pd. Adapun beberapa hasil validasi tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Hasil Validasi Angket Anxiety  

 

No Soal Validator 
Sebelum di 

Revisi 

Sesudah di 

Revisi 

9 

Defriyanto, 

S.IQ., M.Ed 

Detak jantung 

berdebar dan 

telapak tangan 

berkeringat saat 

melaksanakan 

tes matematika. 

Saya merasa 

gugup ketika 

ditanya guru 

tentang materi 

matematika, 

meskipun 

materi tersebut 

sudah saya 

pahami sebelum 

nya. 

30 Saat 

mengerjakan 

soal 

matematika, 

akan marah 

ketika ada yang 

bertanya. 

Saat sedang 

mengerjakan 

soal 

matematika, 

saya akan 

marah ketika 

ada yang 

bertanya. 

 

Berdasarkan tabel 4.1 di atas hasil validasi dengan validator pertama, 

yaitu Bapak Defriyanto, S.IQ., M.Ed adalah beberapa butir angket yang 

perlu diperbaiki dari segi bahasa, karena sulit dimengerti dan tidak sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar yaitu nomor 9 dan 30.  

Selanjutnya 30 butir angket divalidasikan kependidik mata pelajaran 

matematika kelas VII SMP N 1 Tanjung Raja-Lampung Utara, yaitu Ibu 

Susana Rita, S. Pd,  hasil validasinya adalah 30 butir angket layak untuk 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 



163 
 

kemudian data uji coba angket anxiety matematika pada Lampiran 5 

dianalisis kevalidannya dengan korelasi Product Moment yang dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini:  

Tabel 4.2 

Validitas Butir Angket 

No. rx(y-1) rtabel Keterangan No. rx(y-1) rtabel Keterangan 

1 0.509 0.388 Valid 16 0.213 0.388 Tidak Valid 

2 0.510 0.388 Valid 17 0.202 0.388 Tidak Valid 

3 0.524 0.388 Valid 18 0.144 0.388 Tidak Valid 

4 0.107 0.388 Tidak Valid 19 0.552 0.388 Valid 

5 -0.031 0.388 Tidak Valid 20 0.558 0.388 Valid 

6 0.492 0.388 Valid 21 0.488 0.388 Valid 

7 -0.104 0.388 Tidak Valid 22 0.282 0.388 Tidak Valid 

8 0.501 0.388 Valid 23 0.498 0.388 Valid 

9 0.263 0.388 Tidak Valid 24 0.312 0.388 Tidak Valid 

10 0.468 0.388 Valid 25 0.490 0.388 Valid 

11 0.462 0.388 Valid 26 0.340 0.388 Tidak Valid 

12 0.457 0.388 Valid 27 0.475 0.388 Valid 

13 0.442 0.388 Valid 28 0.491 0.388 Valid 

14 0.520 0.388 Valid 29 0.474 0.388 Valid 

15 0.579 0.388 Valid 30 0.469 0.388 Valid 

Sumber: Lampiran 5 

Berdasarkan interpretasi yang digunakan peneliti, perhitungan validitas 

butir angket dinyatakan valid jika rhitung ≥0.388, maka didapat 20 butir angket 

yang valid yaitu butir angket nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 dan 30. Lima butir angket yang tidak 

valid atau rhitung <0.404 yaitu butir angket nomor 5, 14, 18, 19 dan 21. Penulis 

menggunakan 20 angket yang valid karena angket tersebut memiliki ketepatan 
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instrumen yang relevan dengan tujuan diadakannya pengukuran, hal ini 

dianggap sudah memiliki kriteria angket yang baik untuk mengukur anxiety 

matematika peserta didik. 

2) Uji Reliabilitas 

Hasil perhitungan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpa 

Cronbach. Menurut Anas Sudijono apabila reliabilitasnya lebih besar dari 

atau sama dengan 0.70, maka angket tersebut dinyatakan reliabel dan 

memenuhi kriteria layak digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Suatu instrumen dikatakan reliabel, jika pengukurannya konsisten, cermat 

dan akurat. Tujuan dari uji reliabilias adalah untuk mengetahui konsistensi 

dari instrument sebagai alat ukur, sehingga hasil pengukuran dapat dipercaya. 

Pada Lampiran 7 diperoleh sebesar 0.860 hal ini menunjukkan bahwa soal 

instrument uji coba tersebut konsisten, sehingga hasil pengukurannya dapat 

dipercaya. 

3) Kesimpulan Hasil Uji Coba Angket Anxiety Matematika 

Rekapitulasi hasil analisis data uji coba instrumen angket anxiety 

matematika dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini: 

Tabel 4.3 

Kesimpulan Hasil Uji Coba Angket Anxiety Matematika 

No. Validitas No Validitas No Validitas Reliabilitas 

1 Valid 11 Valid 21 Valid  



165 
 

No. Validitas No Validitas No Validitas Reliabilitas 

2 Valid 12 Valid 22 Tidak Valid  

 

Reliabel 

3 Valid 13 Valid 23 Valid 

4 Tidak Valid 14 Valid 24 Tidak Valid 

5 Tidak Valid 15 Valid 25 Valid 

6 Valid 16 Tidak Valid 26 Tidak Valid 

7 Tidak Valid 17 Tidak Valid 27 Valid 

8 Valid 18 Tidak Valid 28 Valid 

9 Tidak Valid 19 Valid 29 Valid 

10 Valid 20 Valid 30 Valid 

 Sumber: Lampiran 8 

Berdasarkan hasil uji validitas dan uji reliabilitas di atas, maka terdapat 20 

butir angket yang akan digunakan untuk mengambil data anxiety matematis 

peserta didik, yaitu 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23,  25, 27, 

28, 29,  dan 30. Dua puluh butir angket tersebut telah memuat indikator 

kemampuan komunikasi matematis, sehingga 20 butir soal tersebut layak 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

b. Angket Kecerdasan Majemuk 

Angket kecerdasan majemuk ini adalah tes yang diberikan kepada peserta 

didik untuk melihat kecerdasan dominan yang dimiliki oleh peserta didik 

tersebut. Instrumen tes kecerdasan majemuk ini diambil dari software yang 

disusun oleh dosen Universitas Parahyangan Bandung dari lembaga house of 

talent yaitu lembaga pelatihan soft skill non-profit bernama Paulus Winarto. 
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Instrumen ini di berikan kepada sampel peneliti yang berjumlah 62 peserta 

didik yaitu akumulasi dari kelas VIIB dan VIIC, hasil Kecerdasan majemuk 

dapat dilihat pada lampiran 17 dan 18. 

c. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Data uji coba tes kemampuan komunikasi matematis diperoleh dengan 

cara mengujikan 10 butir soal essay untuk materi Segi Empat (Persegi dan 

Persegi Panjang) pada peserta didik di luar sampel penelitian, yaitu kelas 

VIIA SMP N 1 Tanjung Raja Lampung Utara. Uji coba tes kemampuan 

komunikasi matematis dilaksanakan pada tanggal 1 April 2017 dengan 

responden sebanyak 28 peserta didik. Data uji coba tes kemampuan 

komunikasi matematis dapat dilihat pada Lampiran 22. Analisis data uji coba 

meliputi uji validitas, uji tingkat kesukaran, uji daya pembeda dan uji 

reliabilitas yang akan dipaparkan sebagai berikut: 

1) Validitas Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Validitas instrumen uji coba menggunakan validitas isi berdasarkan 

para ahli dan uji validitas menggunakan rumus korelasi Product Moment. 

Validitas isi berdasarkan para ahli dilakukan dengan menggunakan daftar 

checklist oleh 3 validator. Validator-validator untuk instrumen tes 

komunikasi matematis penelitian ini adalah dosen pendidikan matematika 

IAIN Raden Intan Lampung yaitu Bapak Suherman M. Pd, Bapak M. 

Syazali, S.Si, dan salah satu guru bidang studi matematika di SMP N 1 
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Tanjung Raja yaitu Ibu Susana Rita S.Pd. Adapun beberapa hasil validasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 4.4 

Hasil Validasi Soal 

No 

Soal 

Validator Sebelum di Revisi Sesudah di Revisi 

1 

Suherman, 

M.Pd 

1. Perhatikan gambar 

di bawah ini. 

Hitunglah keliling 

dan luas bangun 

yang   diarsir! 

 

 

 

1. Perhatikan 

gambar di 

bawah ini. 

Bentuklah 

menjadi 3 

bangun  datar 

yang diarsir. 

Sebutkan 

masing-masing 

dari bangun 

tersebut! 

 

2 2. Perhatikan gambar 

berikut! Lukisan 

2. Perhatikan 

gambar berikut! 

http://3.bp.blogspot.com/-BFkZdAC7QtY/UUl8jC3-6NI/AAAAAAAAHKo/OOx3UUdw0sk/s1600/soal+persegi.png
http://3.bp.blogspot.com/-BFkZdAC7QtY/UUl8jC3-6NI/AAAAAAAAHKo/OOx3UUdw0sk/s1600/soal+persegi.png
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No 

Soal 

Validator Sebelum di Revisi Sesudah di Revisi 

berbentuk persegi 

panjang  berukuran  

40 cm x 50 cm dipasang 

pada bingkai 

berbentuk persegi 

dengan panjang 

sisi 60 cm! 

 

Tentukan luas daerah 

yang tidak tertutup 

gambar! 

 

! Lukisan 

berbentuk 

persegi panjang   

dipasang pada bingkai 

berbentuk persegi. 

Jelaskan pengertian 

dari kedua bangun 

dibawah ini 

menurut sifat-

sifatnya! 

 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas dapat diketahui bahwa hasil validasi dari 

validator tersebut ada beberapa nomor yang harus diperbaiki. Adapun 

Validator pertama yaitu, Bapak Suherman, M. Pd dengan perbaikan 

bahwa butir soal nomor 1 dan 2  belum sesuai dengan indikator, segi 

bahasa yang digunakan kurang tepat pada butir soal nomor 5 dan 6. 

Validator kedua, yaitu Bapak M. Syazali, S.Si, dengan perbaikan bahwa  

harus ada pedoman penskoran yang jelas. Validator ketiga, yaitu Ibu 

Susana Rita, S. Pd,  hasil validasinya adalah 10 butir soal tes kemampuan 
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komunikasi matematis telah sesuai dengan kisi-kisi indikator dan layak 

untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Setelah validasi kepada tiga validator tersebut, penulis melakukan uji 

validitas data uji coba instrumen dengan menggunakan rumus Korelasi 

Product Moment. Hasil perhitungan dapat di lihat pada Tabel 4.5 berikut: 

Tabel 4.5 

Validitas Soal Tes 

No. rx(y-1) rtabel Keterangan 

1 -0.135 0.388 Invalid 

2 0.406 0.388 Valid 

3 -0.096 0.388 Invalid 

4 0.036 0.388 Invalid 

5 0.512 0.388 Valid 

6 0.602 0.388 Valid 

7 0.109 0.388 Invalid 

8 0.570 0.388 Valid 

9 -0.244 0.388 Invalid 

10 0.419 0.388        Valid 

        Sumber: Lampiran 23 

Pada penelitian ini jumlah respoden (𝑛) pada saat uji coba tes 

berjumlah 28 sehingga diperolah derajat kebebasannya 𝑑𝑓 = 28 − 2 = 26 

dan tabel Product Moment dengan 𝑑𝑓 = 26 dan 𝛼 = 0.05 diperoleh 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0.388 . Berdasarkan hasil perhitungan validitas butir soal 

menunjukan bahwa terdapat 5 butir soal menunjukkan valid yaitu pada 

nomor  2, 5, 6, 8, 10, sedangkan 5 butir soal tidak valid yaitu soal nomor  

1, 3, 4, 7, 9, karena nilai rhitung < rtabel.  Penulis menggunakan 5 soal yang 
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valid karena soal tersebut memiliki ketepatan instrumen yang relevan 

dengan tujuan diadakannya pengukuran, hal ini dianggap sudah memiliki 

kriteria tes yang baik untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis 

peserta didik. 

2) Uji Tingkat Kesukaran 

Uji tingkat kesukaran pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah soal diujikan tergolong mudah, sedang, dan terlalu sukar.  

Tabel 4.6 

Tingkat Kesukaran Soal Tes 

No. Tingkat Kesukaran Keterangan 

1 0.75  Mudah 

2 0.598 Sedang 

3 0.554 Sedang 

4 0.642 Sedang 

5 0.598 Sedang 

6 0.660 Sedang 

7 0.759 Mudah 

8 0.669 Sedang 

9 0.643 Sedang 

10 0.589 Sedang 

     Sumber: Lampiran 24 

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui dari 10 butir soal uraian 

tersebut, hasil perhitungan tingkat kesukaran butir tes menunjukan bahwa 

delapan item soal tergolong klasifikasi sedang (0,30-0,70), yaitu nomor 2, 
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3, 4, 5, 6, 8, 9, dan 10, terdapat dua item soal tergolong klasifikasi rendah 

(0,71-1,00) yaitu nomor 1 dan 7 

Berdasarkan kriteria tingkat kesukaran butir tes yang akan digunakan 

dalam pengambilan data maka 5 soal tersebut tergolong sedang dan dapat 

diuji cobakan pada sampel dan berdasarkan soal tersebut indikator 

komunikasi matematis sudah terpenuhi. Hasil perhitungan uji tingkat 

kesukaran butir soal uji coba tes kemampuan komunikasi matematis 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 24. 

3) Uji Daya Pembeda 

Uji daya pembeda pada penelitian ini dapat dilihat pada Lampiran 25. 

Adapun hasil analisis perbutir soal dirangkum pada tabel 4.7 berikut: 

Tabel 4.7 

Daya Pembeda Item Soal Tes 

No. Daya Pembeda (DP) Keterangan 

1 -0.035 Jelek Sekali 

2 0.410 Baik 

3 0.071 Jelek 

4 0.107 Jelek 

5 
0.375 

Cukup 

6 
0.428 

Baik 

7 0.125 Jelek  

8 0.410 Baik 

9 -0.071 Jelek sekali 

10 0.535 Baik 
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Pada tabel terlihat bahwa terdapat dua butir soal dengan daya pembeda 

dikategorikan jelek sekali ( <0.00 )   yaitu nomor 1 dan 9.  3 butir soal 

dengan daya pembeda dikategorikan jelek (0.00 – 0.19)  yaitu nomor 3, 4, 

dan 7  dan satu butir soal dikategorikan cukup (0,20-0,39) yaitu nomor 5 

serta 4 butir soal dikategorikan baik (0,40-0,69) yaitu nomor 2, 6, 8, 10, 

itu artinya untuk soal nomor 1, 3, 4, 7, dan 9 tidak dapat membedakan 

antara peserta didik yang berkemampuan tinggi dan peserta didik yang 

berkemampuan rendah, sehingga soal tersebut tidak digunakan dalam uji 

instrumen kemampuan komunikasi matematis karena dianggap tidak 

memiliki daya pembeda yang baik. 

4) Uji Reliabilitas 

Pada Bab III dijelaskan bahwa suatu tes dikatakan reliabel jika rhitung≥ 

0.388. Suatu instrumen dikatakan reliabel, jika pengukurannya konsisten, 

cermat dan akurat. Tujuan dari uji reliabilias adalah untuk mengetahui 

konsistensi  dari instrument sebagai alat ukur , sehingga hasil pengukuran 

dapat dipercaya. Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas  instrumen 

tes kemampuan komunikasi matematis pada lampiran 26 diperoleh 

𝑟𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0.476 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0.388. 
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Hal ini menunjukkan bahwa soal instrument uji coba tersebut 

konsisten, sehingga hasil pengukurannya dapat dipercaya dan layak 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

5) Kesimpulan Hasil Uji Coba Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Rekapitulasi hasil analisis uji coba instrumen tes dapat dilihat pada 

Tabel 4.8 di bawah ini:  

Tabel 4.8 

Rekapitulasi Hasil Analisis Butir Soal 

 

No. 
Validitas 

Tingkat 

Kesukaran 

Daya 

Pembeda 
Reliabilitas Ket 

1 Invalid Mudah Jelek Sekali 

 

 

R
el

ia
b
el

 

 

2 Valid Sedang Baik  

3 Invalid Sedang  Jelek  

4 Invalid Sedang Jelek  

5 Valid Sedang Cukup  

6 Valid Sedang Baik Direvisi 

7 Invalid Mudah Jelek  

8 Valid Sedang Baik  

9 Invalid Sedang Jelek Sekali  

10 Valid Sedang Baik Direvisi 

 

Berdasarkan hasil rekapitulasi analisis data uji coba, butir soal yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian adalah butir soal yang dinyatakan 

valid, memiliki tingkat kesukaran  sedang, daya pembeda yang sedang, 

baik atau sangat baik, serta dinyatakan reliabel. Butir soal yang memuat 
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kategori tersebut adalah nomor 2, 5, 6, 8,  dan 10. Kelima butir soal 

tersebut telah memuat indikator kemampuan komunikasi matematis, 

sehingga 5 butir soal tersebut layak digunakan sebagai instrumen 

penelitian. 

 

 

 

2. Deskripsi Data Amatan 

a. Angket Anxiety matematika 

Skor anxiety matematika peserta didik digolongkan ke dalam tiga kategori 

yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Data skor anxiety peserta didik selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 13 dan 14. Rangkuman hasil dan klasifikasi 

anxiety matematika pada masing-masing kategori disajikan pada tabel: 

Tabel 4.9 

Klasifikasi Anxiety Matematika pada Masing-Masing Kategori 

Batas Nilai Anxiety Jumlah Siswa 

X ≤ 52,919 Rendah 24 

52,919< X < 60,331 Sedang 17 

X ≥ 60,331 Tinggi 21 

 

Berdasarkan pengelompokkan kategori anxiety dideskripsikan dari jumlah 

peserta didik 62 orang yang terdapat di kelas VII B dan VII C, terdapat 24 
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peserta didik yang memiliki anxiety rendah, 17 peserta didik yang memiliki 

anxiety sedang, dan 21 peserta didik memiliki anxiety tinggi. 

  Tabel 4.10 

Deskripsi Kategori Anxiety Matematika 

 

Anxiety N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Variance 

Rendah 24 12.00 41.00 53.00 49.2917 3.73560 13.955 

Sedang 17 6.00 54.00 60.00 57.2353 1.92124 3.691 

Tinggi 21 10.00 60.00 70.00 64.9524 3.15398 9.948 

Valid N 

(listwise

) 

17 

      

 

Berdasarkan perhitungan menggunakan program komputer software SPSS 

versi 19.0. diperoleh deskripsi statistik nilai tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik untuk masing-masing kategori anxiety dapat memberi 

gambaran rata-rata kemampuan komunikasi peserta didik berbeda antara 

anxiety rendah, anxiety sedang, dan anxiety tinggi.  

b. Kemampuan Komunikasi Matematis 

Dalam penelitian ini, data yang digunakan dalam pengujian hipotesis 

adalah data kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada materi 
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pokok bangun datar kategori anxiety (A) dan data kecerdasan majemuk (B). 

Data hasil kemampuan komunikasi matematis selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran 28 dan 29. 

        Tabel 4.11 

Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis pada Kategori 

 Kecerdasan Majemuk 

Kecerdasan 

Majemuk N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Linguistik 18 35.00 50.00 85.00 68.0556 11.77471 138.644 

M.Logis 18 35.00 60.00 95.00 77.7778 10.03263 100.654 

Interpersonal 26 50.00 50.00 100.00 70.5769 14.30573 204.654 

Valid N 

(listwise) 

18 
      

 

 Berdasarkan perhitungan menggunakan program komputer software 

SPSS versi 19.0. diperoleh deskripsi statistik nilai tes kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik untuk masing-masing kategori kecerdasan majemuk 

dapat memberi gambaran rata-rata kemampuan komunikaasi peserta didik 

berbeda antara Kecerdasan Linguistik, Kecerdasan matematis-logis, dan 

kecerdasan interpersonal. 

3. Analisis Data Angket dan Tes Kemampuan Komunikasi Matematis  
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Data anxiety dan data kecerdasan majemuk serta data tes kemampuan 

komunikasi matematis diolah dan dianalisis untuk menjawab hipotesis penelitian. 

Uji hipotesis yang digunakan adalah Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama. 

Sebelum melakukan Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama, kedua uji tersebut 

harus memenuhi dua uji prasyarat yaitu normalitas dan homogenitas. Uji 

prasyarat Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama pada data tes kemampuan 

komunikasi matematis sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Prasyarat Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama yang digunakan oleh 

peneliti uji normalitas  menggunakan Kolmogorov-Smirnov  dan uji 

homogenitas dengan menggunakan uji Levene statistic dengan taraf 

signifikasi sebesar 0.05 menggunakan SPSS Versi 19.0 yang  terdiri dari 6 uji 

normalitas yaitu uji normalitas antar baris (uji normalitas anxiety rendah, uji 

normalitas anxiety sedang dan uji normalitas anxiety tinggi) dan uji normalitas 

antar kolom (uji normalitas kecerdasan linguistik, uji normalitas kecerdasan 

matematis-logis, uji normalitas kecerdasan interpersonal,). 

Uji normalitas populasi dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak tidak dengan 

hipotesis sebagai berikut: 

H0 : Populasi berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
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H1 : Populasi tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 Perhitungan menggunakan program komputer software SPSS versi 19.0, 

Rangkuman hasil uji normalitas tersebut disajikan pada tabel  berikut: 

Tabel 4.12 

Tabel Uji Normalitas Data Anxiety  

 

 

Anxiety 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Rendah .129 24 .200
*
 .968 24 .618 

Sedang .130 17 .200
*
 .941 17 .326 

Tinggi .167 21 .129 .924 21 .104 

 

 

Berdasrkan Tabel 4.12, dapat dilihat bahwa pada masing-masing kategori 

anxiety mempunyai niai signifikasi lebih dari 0.05. Hal ini menunjukan bahwa 

H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada setiap kelompok 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

Selanjutnya akan diuji normalitas antar baris, seperti tabel di bawah : 

Tabel 4.13 

Tabel Uji Normalitas Data Kecerdasan Majemuk 
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Kecerdasan 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Nilai Linguistik .123 18 .200
*
 .934 18 .231 

Logis 

matematis 

.153 18 .200
*
 .954 18 .496 

Interpersonal .152 26 .128 .943 26 .160 

 

Berdasrkan Tabel 4.13, dapat dilihat bahwa pada masing-masing kategori 

anxiety mempunyai nilai signifikasi lebih dari 0.05. Hal ini menunjukan 

bahwa H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada setiap 

kelompok berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Uji homogenitas dilakukan pada data kemampuan komunikasi matematis, 

Uji yang digunakan adalah uji Levene statistic dengan taraf signifikasi sebesar 

0.05. 

H0 : Data Homogen 

  H1 : Data tidak Homogen 

Berdasarkan perhitungan menggunakan program komputer software SPSS 

versi 19.0, diperoleh nilai signifikasi dari tes kemampuan komunikasi 

matematis masing-masing kategori pada Tabel 4.14 berikut 
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Tabel 4.14 

Tabel Uji Homogenitas Data Komunikasi Matematis 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Based on Mean 1.598 2 59 .211 

Based on Median 1.607 2 59 .209 

Based on Median 

and with adjusted df 

1.607 2 57.44

7 

.209 

Based on trimmed 

mean 

1.587 2 59 .213 

 

Dapat di lihat pada Tabel 4.14 bahwa nilai signifikasi sebesar 0.211 >0.05 

hal ini nenunjukan bahwa H0 diterima, sehingga sampel berasal dari populasi 

yang mempunyai varians sama. 

Tabel 4.15 

Tabel Uji Homogenitas Data Kecerdasan Majemuk 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Nilai Based on Mean 1.136 2 59 .328 

Based on Median .926 2 59 .402 

Based on Median 

and with adjusted df 

.926 2 49.07

9 

.403 

Based on trimmed 

mean 

1.037 2 59 .361 
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Berdasarkan Tabel 4.15, dapat dilihat bahwa nilai signifikasi sebesar 

0.328 > 0.05 untuk homogenitas kecerdasan majemuk. Hal ini nenunjukan 

bahwa H0 diterima, sehingga sampel berasal dari data yang homogen. 

c. Uji Hipotesis Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Hipotesis penelitian yang diuji dengan Analisis Variansi Dua Jalan Sel 

Tak Sama adalah hipotesis untuk melihat pengaruh pada kemampuan 

komunikasi matematis antara peserta didik yang memiliki anxiety rendah, 

sedang dan tinggi  dan peserta didik yang memiliki kecerdasan linguistik, 

logis matematis, dan interpersonal, serta untuk melihat interaksi antara faktor 

anxiety dan faktor kecerdasan  peserta didik berhubungan dengan kemampuan 

komunikasi matematis. 

Hasil perhitungan analisis variansi dua jalan sel tak sama menggunakan 

program komputer software SPSS versi 19.0 dapat dilihat pada Tabel 4.16 

Berikut: 

Tabel 4.16 

Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

 

Source 

Type III Sum 

of Squares Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 3700.260
a
 8 462.532 3.820 .001 

Intercept 301191.935 1 301191.935 2487.451 .000 

Anxiety 1794.558 2 897.279 7.410 .001 
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Kecerdasan Majemuk 1089.007 2 544.504 4.497 .016 

Anxiety * Kecerdasan 

Majemuk 

807.862 4 201.966 1.668 .171 

Error 6417.482 53 121.085   

Total 330950.000 62    

Corrected Total 10117.742 61    

Berdasarkan hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, dengan 

taraf signifikansi 0,05 diperoleh bahwa: 

1) H0A ditolak, karena nilai signifikasi pada anxiety sebesar 0.001 < 0.05. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh anxiety pada 

kemampuan komunikasi matematis 

2) H0B ditolak, karena nilai signifikasi pada kecerdasan majemuk  sebesar 

0.016 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

kecerdasan majemuk terhadap kemampuan komunikasi matematis. 

3) H0AB diterima, karena nilai signifikasi pada anxiety dan kecerdasan 

majemuk sebesar 0.171 >0.05. Hal ini berarti tidak terdapat interaksi 

antara   anxiety dengan  kecerdasan majemuk terhadap kemampuan 

komunikasi  matematis. 

d. Uji Komparasi Ganda ( Scheffe ) 

H0 ditolak, hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan  pengaruh kategori 

anxiety matematika terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta 
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didik. Karena variabel anxiety terdapat 3 kategori, maka perlu dilakukan uji 

komparasi rerata antar baris pada masing-masing kategori anxiety matematika 

untuk mengetahui kategori yang mempunyai perbedaan yang signifikan. 

Perhitungan uji Komparasi rerata antar baris pada masing-masing kategori 

anxiety matematika menggunakan program komputer software SPSS versi 

19.0 dapat dilihat pada tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Komparansi Rerata Antar baris pada Masing-masing Kategori 

Anxiety Matematika 

Nilai Scheffe 

(I) 

Anxiety (J) Anxiety 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

Rendah Sedang 8.8358
*
 3.48824 .048 .0504 17.6212 

Tinggi 12.3512
*
 3.28803 .002 4.0700 20.6324 

Sedang Rendah -8.8358
*
 3.48824 .048 -17.6212 -.0504 

Tinggi 3.5154 3.59006 .622 -5.5265 12.5573 

Tinggi Rendah -12.3512
*
 3.28803 .002 -20.6324 -4.0700 

Sedang -3.5154 3.59006 .622 -12.5573 5.5265 

 

 

Berdasarkan hasil uji komparasi rerata antar baris, dengan taraf 

signifikansi 0,05 diperoleh bahwa: 
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1) Anxiety rendah (i) dan sedang (j) mempunyai  nilai mean difference 

sebesar 8.8358 dengan tanda (*)  yang menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan komunikasi matematis antara peserta didik yang memiliki 

kategori anxiety rendah dengan peserata didik yang memiliki yang 

memiliki kategori anxiety  sedang. Berdasarkan nilai mean difference 

pada kategori anxiety rendah (i) dan sedang (j) yang merupakan 

bilangan positif maka peserta didik dengan kategori anxiety rendah 

memiliki kemampuan komunikasi matematis lebih baik dari pada 

peserta didik dengan kategori anxiety sedang. Berdasarkan nilai mean 

difference pada kategori anxiety rendah (i) dan sedang (j) yang 

merupakan bilangan positif maka peserta didik dengan kategori 

anxiety  rendah memiliki kemampuan komunikasi matematis lebih 

baik dari pada peserta didik dengan kategori anxiety sedang.  

2) Anxiety rendah (i) dan tinggi (j) mempunyai  nilai mean difference 

sebesar 12.3512 dengan tanda (*)  yang menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti bahwa terdapat perbedaan 

kemampuan komunikasi matematis antara peserta didik yang memiliki 

kategori anxiety rendah dengan peserata didik yang memiliki yang 

memiliki kategori anxiety  tinggi. Berdasarkan nilai mean difference 

pada kategori anxiety rendah (i) dan tinggi (j) yang merupakan 

bilangan positif maka peserta didik dengan kategori anxiety rendah 
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memiliki kemampuan komunikasi matematis lebih baik dari pada 

peserta didik dengan kategori anxiety tinggi. Berdasarkan nilai mean 

difference pada kategori anxiety rendah (i) dan tinggi (j) yang 

merupakan bilangan positif maka peserta didik dengan kategori 

anxiety  rendah memiliki kemampuan komunikasi matematis lebih 

baik dari pada peserta didik dengan kategori anxiety tinggi.  

3) Anxiety sedang (i) dan tinggi (j) mempunyai  nilai mean difference 

sebesar 3.5154 tanpa tanda (*) yang menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti bahwa tidak 

terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara peserta 

didik yang memiliki kategori anxiety sedang  dengan peserata didik 

yang memiliki kategori anxiety  tinggi. 

Berdasarkan Tabel 4.17 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan yaitu peserta didik dengan kategori anxiety rendah 

memiliki kemampuan komunikasi matematis lebih baik dari pada peserta 

didik dengan anxiety sedang, dan peserta didik dengan kategori anxiety 

rendah memiliki kemampuan komunikasi matematis lebih baik dari pada 

peserta didik dengan anxiety tinggi. 

Selanjutnya akan di uji komparasi rerata antar kolom pada masing-

masing kategori kecerdasan majemuk menggunakan program komputer 

software SPSS versi 19.0 dapat dilihat pada tabel 4.18 berikut: 

Tabel 4.18 
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 Hasil Uji Komparansi Rerata Antar Kolom pada Masing-masing 

 Kategori Kecerdasan Majemuk 

 

Komunikasi Matematis Scheffe 

(I) Kecerdasan 

(J) 

Kecerdasan 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Linguistik Logis 

matematis 

-9.72
*
 3.668 .037 -18.96 -.48 

Interpersonal -2.52 3.374 .757 -11.02 5.98 

Logis matematis Linguistik 9.72
*
 3.668 .037 .48 18.96 

Interpersonal 7.20 3.374 .112 -1.30 15.70 

Interpersonal Linguistik 2.52 3.374 .757 -5.98 11.02 

Logis 

matematis 

-7.20 3.374 .112 -15.70 1.30 

 

Berdasarkan hasil uji komparasi rerata antar kolom, dengan taraf 

signifikansi 0,05 diperoleh bahwa: 

1) Logis matematis (i) dan linguistik (j) mempunyai  nilai mean 

difference sebesar 9.72 dengan tanda (*)  yang menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti bahwa terdapat 

perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara peserta didik 
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yang memiliki kecerdasan logis matematis dengan peserata didik yang 

memiliki kecerdasan linguistik. Berdasarkan nilai mean difference 

pada kategori logis matematis (i) dan linguistik (j) yang merupakan 

bilangan positif maka peserta didik dengan kecerdasan  logis 

matematis memiliki kemampuan komunikasi matematis lebih baik dari 

pada peserta didik dengan kecerdasan linguistik . 

2) kategori kecerdasan  logis matematis (i) dan interpersonal (j), 

mempunyai  nilai mean difference sebesar 7.20 yang menunjukkan 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti bahwa 

tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara 

peserta didik yang memiliki kategori kecerdasan  logis matematis 

dengan peserata didik yang memiliki kategori kecerdasan  

interpersonal. 

3) kategori kecerdasan interpersonal (i) dan linguistik (j), mempunyai  

nilai mean difference sebesar 2.52 tanpa tanda bintang yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini 

berarti bahwa tidak terdapat perbedaan kemampuan komunikasi 

matematis antara peserta didik yang memiliki kategori kecerdasan  

interpersonal dengan peserata didik yang memiliki kategori kecerdasan  

linguistik. 
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Dengan kata lain hanya terdapat satu pengaruh yang signifikan yaitu 

peserta didik dengan  kategori kecerdasan Logis matematis memiliki 

kemampuan komunikasi matematis lebih baik dari pada peserta didik 

dengan kecerdasan linguistik. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini mempunyai dua variabel yang menjadi objek penelitian, yaitu 

variabel bebas berupa anxiety (kecemasan), dan kecerdasan majemuk  peserta didik 

dan variabel terikat berupa kemampuan komunikasi matematis. Sampel penelitian ini  

dua kelas yang terdiri dari 62 peserta didik merupakan jumlah akumulasi dari peserta 

didik kelas VII B dan kelas VII C di SMP N 1 Tanjung Raja Lampung Utara. 

Penulis menggunakan metode kuesioner tipe tertutup yaitu menyebarkan 

instrumen berupa angket untuk memperoleh data anxiety dan data kecerdasan 

majemuk peserta didik, sedangkan untuk memperoleh data kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik, penulis memberikan tes berupa essay pada pokok bahasan 

Bangun Datar. Instrumen angket dan soal tes terlebih dahulu di uji cobakan pada 

peserta didik kelas VII A di luar sampel untuk mengetahui kelayakan instrumen 

sebelum digunakan sebagai instrumen penelitian. Instrumen yang dinyatakan layak 

untuk digunakan maka di berikan kepada sampel peneliti, sehingga diperoleh data-

data penelitian yang kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini. 
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Berdasarkan analisis dan penelaahan hasil pengujian hipotesis penelitian, maka 

pembahasan hasil penelitian dipaparkan berikut ini: 

1. Terdapat pengaruh anxiety matematika pada kemampuan komunikasi 

matematis peserta didik. 

 Hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama menunjukkan bahwa 

terdapat perbedaan pengaruh antar masing-masing kategori anxiety matematika 

terhadap kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Berdasarkan hasil uji 

komparasi rerata antar kolom pada masing-masing kategori anxiety matematika, 

diperoleh bahwa kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang memiliki 

anxiety rendah lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki 

anxiety  sedang, serta kemampuan komunikasi matematis peserta didik yang 

memiliki anxiety rendah  lebih baik dibandingkan dengan peserta didik yang 

memiliki anxiety tinggi. 

Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian, dan sesuai dengan penelitian 

Naswiati bahwa siswa-siswa dengan tingkat kecemasan yang tinggi tidak 

berprestasi sebaik siswa-siswa dengan tingkat kecemasan yang rendah pada  

beberapa jenis tugas yaitu tugas-tugas yang ditandai dengan tantangan, kesulitan, 

penilaian, prestasi dan batasan waktu.
68

 

                                                             
68

 Naswiati, “The Anxiety of Inappropriateness Score”, Jurnal Evaluasi Pendidikan Vol. 3, No.1, 

(Maret 2012), h.3. 
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Sehingga pendidik perlu mengantisipasi kecemasan yang terjadi agar hasil 

belajar yang diperoleh dapat maksimal. Hal ini sejalan dengan Slameto yang 

mengatakan hasil belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal, dimana faktor 

yang mempengaruh adalah faktor psikologis antara lain motivasi, kecemasan, 

perhatian, pengamatan, dan sebagainya. Meskipun kecemasan siswa bukan satu-

satunya faktor yang mempengaruhi hasil belajar tetapi hal ini perlu diatasi. 

Untuk mengatasi kecemasan peserta didik, guru atau pendidik dapat 

menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa bahwa mereka bisa mengerjakan 

dan belajar matematika lebih baik, dengan cara dapat memberikan latihan-latihan 

soal bertahap dari soal yang mudah, sedang, sukar sehingga mereka bisa 

mengerjakan soal-soal tersebut, dan juga memberikan suasana pembelajaran yang 

menyenangkan dan nyaman, dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan dapat 

mengurangi rasa cemas yang dirasakan siswa sehingga berdampak pada hasil 

belajar yang meningkat. 

2. Terdapat pengaruh kecerdasan majemuk (kecerdasan linguistik, 

kecerdasan matematis logis, dan kecerdasan interpersonal) terhadap 

kemampuan komunikasi matematis peserta didik. 

Hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh antara kecerdasan majemuk linguistik dengan kecerdasan 

majemuk matematis-logis terhadap kemampuan komunikasi matematis, dan 

terdapat pengaruh antara kecerdasan majemuk linguistik dan kecerdasan majemuk 

interpersonal terhadap kemampuan komunikasi matematis, serta terdapat 
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pengaruh antara kecerdasan majemuk matematis- logis- dan kecerdasan majemuk 

interpersonal terhadap kemampuan komunikasi matematis. Dengan melihat hasil 

perhitungan uji scheffe pada tabel 4.10 bahwa kategori kecerdasan matematis-

logis yang berpengaruh signifikan terhadap kemampuan komunikasi matematis. 

Pada awal pertemuan pertama di kelas VII B dan VII C, peneliti melihat 

bahwa siswa memiliki kecerdasan yang beragam, hal ini terlihat dari adanya 

siswa yang bekerjasama dalam menjawab soal, ada siswa yang sambil bernyanyi 

ketika sedang menjawab soal, adanya siswa yang suka bertanya masalah kurang 

paham atau kurang jelasnya soal, dan ada siswa yang memang menyukai mata 

pelajaran matematika. Melihat hal ini peneliti melihat bahwa semua siswa adalah 

cerdas, cerdas dalam aspek yang berbeda-beda. Ada siswa yang mudah belajar 

dengan  cara bekerjasama dengan teman sebangkunya, ada siswa yang suka 

dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan atau yang menggunakan nalar, dan ada 

yang dapat dengan mendengar atau hanya dengan abstraksi saja.  

Pada awal pertemuan, peneliti memberikan angket kecerdasan majemuk 

kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kecerdasan dominan  yang 

dimiliki oleh siswa, dan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kecerdasan 

majemuk (kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis-logis, dan kecerdasan 

interpersonal) terhadap kemampuan komunikasi matematis .  

Siswa dengan kecerdasan matematis-logis menunjukkan perhitungan secara 

matematis, gemar bekerja dengan data, yaitu mengumpulkan, mengorganisasi, 

menganalisis serta menyimpulkan. Menurut Armstrong, anak yang mendapat nilai 
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baik dalam pelajaran matematika dan IPA biasanya memiliki kecerdasan ini 

dalam porsi yang besar. Sedangkan indikator kemampuan komunikasi matematis 

yaitu, 1) menjelaskan kemampuan permasalahan ide, konsep, secara sistematis, 

jelas dan logis, 2) melukiskan gambar secara lengkap dan benar, 3) memodelkan 

permasalahan secara benar kemudian melakukan perhitungan secara lengkap dan 

benar. 

Melihat dari kategori kecerdasan dan indikator komunikasi matematis Peneliti 

menilai yang memiliki keterkaitan lebih menonjol adalah kategori kecerdasan 

matematis-logis, ini didasari dari ciri-ciri siswa yang memiliki kategori 

kecerdasan metematis-logis dengan indikator komunikasi matematis bahwa siswa 

dengan kecerdasan matematis-logis yang memiliki ciri-ciri menyukai angka-

angka, bekerja dengan data, yaitu mengumpulkan, mengorganisasi, menganalisis 

serta menyimpulkan, dapat menginterpretasikan data menganalisis pola-pola 

abstrak yang mudah, serta  mampu menjelaskan masalah secara logis mampu 

menjelaskan suatu ide, konsep, secara sistematis yang mengakibatkan siswa 

dengan kategori kecerdasan matematis-logis dapat mengkomunikasikan soal-soal 

matematika dengan benar. Hal ini yang mendasari bahwa kecerdasan matematis-

logis lebih berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis 

dibandingkan dengan kecerdasan linguistik dan interpersonal. Ini menunjukkan 

bahwa terdapat pengaruh kecerdasan majemuk terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa. 
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3. Tidak terdapat interaksi antara anxiety matematika dengan kecerdasan 

majemuk terhadap kemampuan komunikasi matematis 

Hasil analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama menunjukkan bahwa 

tidak terdapat interaksi antara anxiety matematika dan kecerdasan majemuk 

terhadap kemampuan komunikasi matematis. Dengan kata lain, kemampuan 

komunikasi matematis peserta didik pada masing-masing kategori anxiety tidak 

mempunyai perbedaan yang cukup signifikan terhadap masing-masing kategori 

kecerdasan majemuk atau kemampuan komunikasi matematis peserta didik pada 

masing-masing kategori kecerdasan majemuk tidak mempunyai perbedaan yang 

cukup signifikan terhadap masing-masing kategori anxiety matematis. 

Ketidaksesuaian hasil penelitian dengan teori yang ada dilatarbelakangi oleh 

ragam anxiety dan ragam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap peserta didik. 

Faktanya dalam proses pembelajaran, peneliti melihat adanya beberapa peserta 

didik yang memiliki anxiety rendah, beberapa beserta didik memiliki anxiety 

sedang, dan beberapa peserta didik memiliki anxiety tinggi dan mempunyai hasil 

belajar yang berbeda-beda pula, sehingga tidak adanya interaksi antara anxiety 

peserta didik dan kecerdasan peserta didik yang berbeda-beda pula. 

 Amstrong dalam Situmorang seorang pakar di bidang kecerdasan majemuk 

mengatakan bahwa dengan teori kecerdasan majemuk memungkinkan guru 

mengembangkan strategi pembelajaran inovatif yang relatif baru dalam dunia 

pendidikan, namun dalam proses pembelajaran di sekolah belum memiliki strategi 
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khusus dalam proses pembelajaran yang dapat diterima oleh semua peserta didik 

yang mempunyai kecerdasan majemuk yang berbeda-beda. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Masih banyak keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian ini. Keterbatasan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Data kemampuan komunikasi matematis  yang digunakan  untuk membahas 

perbedaan kemampuan komunikasi matematis bagi peserta didik yang dilihat 

dari anxiety matematika dan kecerdasan majemuk siswa hanya terbatas pada 

pokok bahasan bangun datar. Untuk penyempurnaan lebih lanjut penelitian ini 

perlu diuji cobakan pada pokok bahasan yang lain.  

2. Data kemampuan komunikasi matematis  yang digunakan  untuk membahas 

perbedaan kemampuan komunikasi matematis bagi peserta didik yang dilihat 

dari anxiety matematika dan kecerdasan majemuk siswa hanya terbatas ruang 

lingkup SMP N 1 Tanjung Raja Lampung Utara. Untuk penyempurnaan lebih 

lanjut penelitian ini perlu diuji cobakan dengan ruang lingkup yang lebih 

besar. 

3. Peneliti  hanya  melihat 2 variabel yang mempengaruhi kemampuan 

komunikasi matematis yaitu anxiety (kecemasan) dan kecerdasan majemuk 

peserta didik karena keterbatasan waktu. Sebaiknya dilihat faktor-faktor lain 

yang diduga juga mempengaruhi kemamuan komunikasi matematis peserta 
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didik, misalnya tingkat IQ, motivasi belajar siswa, dan sikap percaya diri 

peserta didik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat pengaruh anxiety matematika terhadap kemampuan komunikasi 

matematis, (anxiety rendah lebih baik dibandingkan anxiety sedang, anxiety 

sedang lebih baik dibandingkan dari pada anxiety tinggi, dan anxiety rendah 

lebih baik dibandingkan anxiety tinggi). 

2. Terdapat pengaruh kecerdasan majemuk terhadap kemampuan komunikasi 

matematis siswa, (kecerdasan matematis-logis lebih baik dibandingkan 

kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis-logis lebih baik dibandingkan 

kecerdasan interpersonal dan kecerdasan interpersonal lebih baik 

dibandingkan kecerdasan linguistik). 

3. Tidak terdapat interaksi antara anxiety matematika dengan kecerdasan 

majemuk  peserta didik terhadap kemampuan komunikasi matematis. 
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B. Saran 

 Berdasarkan pelaksanaan dan kesimpulan dari hasil penelitian, ada beberapa hal 

yang perlu peneliti sarankan yaitu sebagai berikut: 

1. Melihat ada pengaruh kuat antara kecemasan terhadap hasil belajar maka 

disarankan kepada guru agar dapat membantu meminimalkan kecemasan 

siswa tersebut melalui pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman bagi 

siswa, menanamkan rasa percaya diri terhadap siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika. 

2. Bagi Guru diharapkan dapat menganalisis kecerdasan majemuk  siswa di 

dalam kelas, dan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan nyaman 

serta variatif bagi siswa sehingga tercapai tujuan pembelajaran nya dengan 

maksimal. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan ada penelitian lanjutan yang dapat 

menggali faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Penulis juga 

berharap agar penelitian ini dapat memberikan manfaat dan membangun 

pemikiran bagi pendidik pada umumnya dan penulis pada khususnya. 
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