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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah ilmu universal yang mendasari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi modern, memajukan daya pikir serta daya analisis 

manusia. Matematika memiliki peran besar dalam setiap aspek kehidupan, bahkan  

beberapa ilmuwan menyatakan “Mathematics is the queenas well as the servant of all 

sciense” (matematika adalahratu sekaligus pelayan semua ilmu pengetahuan).  

Menurut (Direktorat PLP, 2002) dalam PPPG (2004:2) tujuan pembelajaran 

matematika adalah terbentuknya kemampuan bernalar pada  siswa yang tercermin 

melalui kemampuan berpikir kritis, logis, sistematis, dan memiliki sifat objektif, 

jujur, disiplin dalam memecahkan suatu permasalahan baik dalam bidang 

matematika, bidang lain, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan tersebut 

akan mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan diberbagai permasalahan 

hidupnya. Dengan kata lain, dapat dikatakan mempelajari matematika akan 

mempengaruhi kualitas sumber daya  manusia  yang siap hidup menghadapi 

tantangan zaman yang terus berubah.   

Pentingnya peranan matematika membuat hampir seluruh lapisan masyarakat 

baik dari pegawai, buruh, pedagang bahkan petani menggunakan penerapan ilmu 

matematika. Banyaknya kegunaan dari matematika menjadikannya wajib dan harus 

untuk dipelajari. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Yensy (2012:24) bahwa 

matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan penting 
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dalam dunia pendidikan karena matematika diajarkan diinstitusi-institusi pendidikan, 

baik ditingkat SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi.  

Mengingat peran matematika yang sangat penting baik dalam dunia pendidikan 

maupun kehidupan sehari-hari, maka seorang peserta didik harus bisa menguasai 

matematika dengan baik. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki siswa dalam 

pembelajaran matematika adalah kemampuan pemecahan masalah. 

Berdasarkan Permendiknas No. 22 tahun 2006, salah  satu tujuan dari 

pembelajaran matematika  adalah kemampuan pemecahan masalah. Pembelajaran 

matematika jika berhasil antara lain akan menghasilkan siswa yang memiliki 

kemampuan pemecahan masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan penalaran, 

kemampuan pemahaman dan kemampuan yang lain dengan baik serta mampu 

memanfaatkan kegunanaan matematika dalam kehidupan. Namun, kenyataannya 

kemampuan pemecahan masalah siswa masih jauh dari harapan. 

Menurut Hudojo (1977) pemecahan masalah matematika merupakan hal yang 

penting dalam pembelajaran matematika.  Hal ini karena pemecahan masalah 

membangkitkan siswa untuk merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, siswa 

menjadi terampil memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, 

mencari generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian dan mengorganisasikan 

keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya. Proses berpikir dalam pemecahan 

masalah seharusnya mendapatkan perhatian para pendidik terutama untuk 

mengembangkan siswanya agar terbiasa berpikir secara logis.  

Sayangnya, kemampuan pemecahan masalah siswa masih dinilai rendah. 

Berdasarkan benchmark international dalam hasil penilaian Trends in International 
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Mathematics and Science Study (TIMSS) yang melakukan monitoring khusus pada 

siswa kelas VIII, menunjukan bahwa prestasi matematika siswa Indonesia masih 

rendah.  Hal ini dibuktikan dengan Indonesia pada tahun 2011 berada pada peringkat 

Ke 40 dari 45 negara peserta. Untuk kemampuan pemecahan masalah yang 

merupakan uji kemampuan pada level menengah, Indonesia berada jauh dibawah 

Median International dengan hanya memperoleh 15% siswa yang mampu mencapai 

level tersebut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel berikut (sumber diperoleh dari 

http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/survei-internasional-timss/laporan-timss) 

Tabel 1.1 Kemampuan Matematika tahun 2011 Bedasarkan Benchmark International 

Negara 
Standar International 

Mahir Tinggi Menengah Rendah 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Median International 3 17 46 75 

Malaysia 2(0,4) 12(1,5) 36(2,4) 65(2,5) 

Thailand 1(0,2) 8(0,7) 26(0,7) 53(0,8) 

Indonesia 0(0,1) 2(0,5) 15(1,5) 43(1,9) 

Catatan : ( ) menunjukan standar deviasi  

Berdasarkan survey International PISA dalam (Rahmawati, 2014:159) 

Indonesia selalu berada pada urutan tujuh terbawah dibandingkan negara-negara 

lainnya. Siswa di Indonesia masih lemah dalam kemampuan pemecahan masalah 

matematika. Wardhani (2011) dalam (Rahmawati, 2014:159) mengatakan bahwa 

penyebab dari lemahnya kemampuan siswa dalam memecahkan masalah adalah siswa 

kurang terbiasa melakukan proses pemecahan masalah dengan benar, yaitu dengan 

tahapan memahami masalah, merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan 

pemecahan masalah dan mengecek hasil pemecahan masalah. 

 Berdasarkan hasil survei yang telah peneliti lakukan dengan guru Matematika 

di SMK Negeri 1 Kota Jambi, siswa-siswa di sekolah tersebut memiliki kesulitan 
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memcahkan masalah matematika, terlalu cemas dalam menghadapi pembelajaran 

matematika, merasa tidak percaya diri untuk aktif dalam kegiatan belajar. Menurut 

pengakuan salah seorang guru mata pelajaran matematika di SMK Negeri 1 Kota 

Jambi, rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa juga terjadi 

pada siswa kelas X jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) di SMK Negeri 1 

Kota Jambi, terutama pada pokok bahasan sistem persamaan linear dua variabel. Pada 

pokok bahasan ini siswa dituntut untuk mampu menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan sistem persamaan  linear dua variabel.  

Hal ini dapat dilihat ketika siswa tidak mampu memecahkan permasalahan 

matematika, terutama ketika soal disajikan dalam bentuk soal cerita. Banyak siswa 

kesulitan dalam memahami soal cerita, sehingga siswa sulit untuk menentukan 

permasalahan dan penyelesaiannya. Dengan kata lain para siswa kesulitan dalam 

mengerjakan soal-soal non-rutin. Ini mengakibatkan nilai ulangan harian siswa 

dibawah ketuntasan minimum. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan penting bagi siswa, tetapi 

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah yang 

dimiliki siswa belum berkembang dengan maksimal. 

Berbagai upaya telah dilakukan guru mata pelajaran terkait untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa seperti; menggunakan metode pemecahan 

masalah, inkuiri dan metode belajar yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir 

kreatif dan kritis, sehingga siswa diharapkan mampu menghubungkan dan 

memecahkan masalah matematis, pelajaran lainnya ataupun masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan nyata. Namun, dalam proses mengembangkan kemampuan 
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pemecahan masalah matematis pada siswa kelas X TKJ SMK Negeri 1 Kota Jambi 

ternyata tidaklah mudah. Hal ini didukung dengan data hasil tes pemecahan masalah 

sistem persamaan linear dua variabel yang mengalami fluktuasi dan kemudian 

menurun selama tiga kali tes berturut-turut, seperti tampak pada Tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.2  Hasil Perolehan Tes Pemecahan Masalah Siswa Kelas X TKJ 4 SMK 

Negeri 1 Kota Jambi pada Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Hasil 
Periode Tes 

Tes ke I Tes ke II Tes ke III 

Nilai rata-rata 41,66 56,46 42 

Nilai tertinggi 80 72 65 

Nilai terendah 30 20 20 

Sumber: data tes pemecahan masalah matematika Siswa Kelas X TKJ SMK N 1 

Kota Jambi 

 

Berdasarkan hasil tes pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa memang terjadi 

kenaikan rata-rata perolehan hasil tes pemecahan masalah sebesar 26,21%. Namun 

sebenarnya peningkatan ini disebabkan jumlah peserta tes yang lebih sedikit yaitu 30 

orang siswa, dibandingkan jumlah peserta tes pada tes pertama yaitu 36 orang siswa. 

Ketidakhadiran siswa pada tes kedua tanpa disertai keterangan atau alasan yang 

menjelaskan kenapa siswa tersebut tidak hadir, dalam hal ini siswa diasumsikan 

meninggalkan tes secara sengaja. Permasalahan ketidakhadiran ini juga berlanjut 

pada tes ketiga, dimana siswa yang tidak mengikuti tes kedua, kembali tidak 

mengikuti tes berikutnya. Permasalahan pada tes ketiga kemudian berlanjut yang 

ditunjukkan dari menurunnya perolehan nilai rata-rata tes pemecahan masalah sebesar 

25,61%.  

Merujuk pada hasil temuan tersebut, maka penulis mengasumsikan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah tidak hanya berasal dari 
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luar tetapi faktor dari dalam diri siswa yang berupa pandangan siswa terhadap mata 

pelajaran itu sendiri, dalam hal ini pada pelajaran matematika. Hal ini dibuktikan dari 

hasil survey awal terhadap 15 orang siswa kelas X TKJ SMK N 1 Kota Jambi, 

dimana 12 (80%) diantaranya menyatakan bahwa matematika adalah pelajaran yang 

paling sulit bagi mereka.Pandangan tersebut muncul karena karakteristik  matematika 

yang bersifat abstrak, logis, sistematis dan penuh dengan  lambang  serta rumus yang 

membingungkan, dan anggapan tersebut dapat diperburuk dengan kondisi 

pembelajaran yang tidak menyenangkan dimasa lalu ataupun masa kini. 

Adanya pandangan negatif siswa tentang matematika yang dianggap sebagai 

pelajaran yang sulit, menimbulkan kecemasan pada saat pembelajaran matematika 

maupun pada saat tes. Adapun indikasi gejala kecemasan matematika siswa yang 

ditemukan dalam studi pendahuluan di lapangan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Hasil Survey Awal Terhadap Kecemasan Matematika Siswa Kelas X 

TKJ 4 SMK Negeri 1 Kota Jambi 

No. Pertanyaan 
Respon 

Ya Tidak  

1 
Apakah menurut Anda pelajaran matematika adalah pelajaran 

yang paling sulit? 
12 3 

2 
Apakah soal cerita matematika adalah jenis soal yang paling Anda 

hindari atau tidak Anda sukai? 
12 3 

3 
Apakah Anda merasa berkeringat dingin dan sulit berkonsentrasi 

ketika menghadapi ulangan matematika dalam bentuk soal cerita? 
14 1 

4 

Apakah Anda merasa pusing jika banyak bentuk operasi 

matematika yang harus digunakan dalam menyelesaikan masalah 

dalam bentuk soal cerita? 

15 0 

5 
Apakah Anda sering merasa tidak mampu ketika menghadapi soal 

cerita yang tidak biasa Anda kerjakan? 
13 2 

6 

Apakah Anda selalu merasa takut dan tidak percaya diri jika 

diminta guru maju ke depan kelas untuk menyelesaikan soal 

matematika 

12 3 

7 
Apakah Anda merasa stres jika guru memberikan tes atau ulangan 

mendadak (tanpa pemberitahuan sebelum tes/ulangan dimulai)? 
14 1 

Sumber:data olahan primer, 2017 
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Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa sebagian 

besar siswa terindikasi mengalami gejala kecemasan matematika, seperti yang 

dikemukakan oleh Anggreini (2010) dalam penelitiannya. Berdasarkan hasil temuan 

Anggreini, terdapat tiga bentuk gejala kecemasan siswa dalam menghadapi pelajaran 

matematika, yaitu: 

1. Gejala fisik, seperti; tegang saat mengerjakan soal matematika, gugup, 

berkeringat, tangan gemetar ketika harus menyelesaikan soal matematika atau 

ketika mulai pelajaran matematika.  

2. Gejala kogntif, 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.  

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

mengerjakan soal matematika karena takut gagal lagi dan menghindari 

pelajaran matematika. 

 

Merujuk pada ketiga bentuk gejala kecemasan matematika yang dikemukakan 

oleh Anggreini, maka dapat dinyatakan bahwa berbagai indikasi gejala kecemasan 

matematika yang ditemukan dalam studi pendahuluan ini merupakan akumulasi 

gejala kecemasan dalam bentuk fisik, kognitif, dan perilaku. Ashcraft (2001:1) 

mendefinisikan kecemasan matematika sebagai perasaan ketegangan, cemas atau 

ketakutan yang mengganggu kinerja matematika. Siswa yang mengalami kecemasan 

matematika cenderung menghindari situasi dimana mereka harus mempelajari dan 

mengerjakan matematika. Kecemasan terhadap matematika tidak bisa dipandang 

sebagai hal biasa, karena ketidakmampuan siswa dalam beradaptasi pada pelajaran 
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menyebabkan siswa kesulitan serta fobia terhadap matematika yang akhirnya 

menyebabkan siswa tidak mampu memecahkan masalah matematika yang diberikan.  

Luo, dkk (2009) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa kecemasan 

matematika merupakan sejenis penyakit yang mengacu pada reaksi suasana hati yang 

tidak sehat ketika seseorang menghadapi persoalan matematika. Kecemasan 

matematika dapat muncul karena dipicu oleh kemampuan siswa yang kurang dalam 

matematika, karakter guru matematika, model pembelajaran yang digunakan oleh 

guru, kesulitan matematika, dan tidak percaya diri. 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 sebentar dalam 

menyelesaikannya, khususnya pemecahan masalah matematika.  

Tingginya tingkat kecemasan dalam pembelajaran matematika mengarah pada 

ketidaksukaan terhadap pelajaran matematika sehingga hal ini menurunkan 

pemahaman siswa terhadap matematika. Ketidakpahaman matematika dapat 

mengakibatkan terjadinya kekurangan dalam kesempatan bahkan ketidakmampuan 

dalam menyelesaikan tugas sehari-hari lainnya (Jbeili, 2003). 

Luo (2009) juga menegaskan bahwa kecemasan dianggap sebagai salah satu 

faktor penghambat dalam belajar yang dapat menggangu kinerja fungsi kognitif 

seseorang dalam berkonsentarsi, mengingat, pembentukan konsep, dan pemecahan 

masalah. Kecemasan matematika adalah jenis penyakit, kecemasan matematika 

mengacu pada suasana hati yang tidak sehat seperti respon yang terjadi ketika 

beberapa siswa mengalami permasalahan matematika dan menampakkan dirinya 
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dengan panik dan hilangnya pikiran, depresi, dan tidak berdaya, gugup, dan takut, 

serta berhubungan dengan manipulasi angka dan pemecahan masalah matematika 

dalam berbagai kehidupan dan situasi akademis. 

Hasil penelitian Setiani (2016) yang mengaitkan kecemasan matematika dengan 

kemampuan pemahaman matematika menunjukkan terdapat hubungan yang 

signifikan, yakni bahwa siswa yang memiliki kecemasan matematika tinggi 

mempunyai kemampuan pemahaman matematika yang rendah. Dengan adanya 

kecemasan siswa pada matematika, penulis mengasumsikan bahwa kecemasan tidak 

menutup kemungkinan mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah matematika. 

Artinya dengan adanya kecemasan pada matematika, kemampuan pemecahan 

masalah matematika bisa semakin baik atau sebaliknya. Hal ini dikarenakan menurut 

Sukmadinata (2005:84), kecemasan dapat bernilai positif atau negatif. Kecemasan 

akan bernilai positif jika memiliki intensitas yang tidak begitu kuat atau ringan 

sehingga akan berupa suatu motivasi positif. Tetapi jika kecemasan itu sangat kuat 

maka akan bersifat negatif, yakni akan menimbulkan gangguan secara psikis maupun 

fisik. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti terdorong ingin 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut dengan judul “ Pengaruh 

Kecemasan Matematika Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Pada 

Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel Di Kelas X SMK Negeri 1 Kota 

Jambi” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini yaitu antara lain : 

1. Bagaimanakah gambaran tingkat kecemasan matematika dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi pada Materi 

Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel?  

2. Bagaimanakah hubungan antara kecemasan matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi pada Materi 

Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel? 

3. Bagaimanakah pengaruh kecemasan matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi pada Materi 

Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui gambaran tingkat kecemasan matematika dan kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi pada Materi 

Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. 

2. Menganalisis hubungan antara kecemasan matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi pada Materi 

Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. 

3. Menganalisis pengaruh kecemasan matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi pada Materi 

Pokok Bahasan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel.  
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1.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari suatu permasalahan yang 

sifatnya masih sementara dan masih perlu pembuktian lebih lanjut. Sesuai rumusan 

masalah penelitian, maka hipotesis yang akan diuji yaitu terdapat hubungan dan 

pengaruh kecemasan matematika siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada siswa kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Kegunaan hasil dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Siswa  

Dengan diketahuinya hubungan dan pengaruh dari tingkat kecemasan 

matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika, siswa 

berkesempatan untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dengan 

memperhatikan kondisi emosi  serta karakteristik siswa. 

2. Bagi Guru  

Sebagai salah satu acuan untuk mengetahui beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa, sehingga dapat 

mengkondisikan  dan menggunakan strategi atau metode pembelajaran yang 

tepat dalam mengoptimalkan  kemampuan pemecahan masalah siswa.  

3. Bagi Sekolah  

Dengan ditemukannya pengaruh kecemasan matematika terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika, sekolah dapat merancang pembelajaran 
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matematika yang lebih baik guna untuk mengoptimalkan kemampuan siswa-

siswinya dalam tujuan pembelajaran matematika itu sendiri.  

4. Bagi Peneliti  

Mendapat pengalaman dan dapat mengetahui hasil dari hubungan kecemasan 

matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel serta dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan dalam penelitian selanjutnya. 

1.6 Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

1. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian mengenai hubungan 

kecemasan matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah 

matematika pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. 

2. Penelitan ini dilakukan di kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi. 

1.6.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini di fokuskan untuk mengetahui hubungan kecemasan matematika 

siswa terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika pada materi 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini antara lain : 

1. Kecemasan matematika yang dimaksud adalah gejala-gejala kecemasan 

yang dialami siswa dalam proses pembelajaran matematika. 

2. Pengumpulan data kecemasan matematika akan dilakukan setelah siswa 

(sampel penelitian) mengikuti pelajaran dan tes pemecahan masalah 

matematika. 
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3. Kemampuan pemecahan masalah yang dimaksud adalah kemampuan 

pemecahan masalah siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika. 

4. Materi Matematika pada penelitian ini terbatas pada materi Sistem 

Persamaan Linear Dua Variabel. 

5. Kelas yang akan digunakan adalah kelas X SMK Negeri 1 Kota Jambi 

jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ). 

1.7 Definisi Istilah 

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Kecemasan matematika adalah adalah gejala Fisik dan Psikis yang 

memberikan perasaan tidak nyaman dan tertekan ketika menghadapi situasi 

yang berkaitan dengan matematika, seperti mengikuti pelajaran matematika, 

mengerjakan soal, atau menghadapi ujian matematika. 

2. Kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan mengidentifikasi 

unsur-unsur yang diketahui, ditanya dan kecukupan unsur yang diperlukan, 

mampu membuat model matematika, dapat memilih dan mengembangkan 

strategi pemecahan, mampu menjelaskan dan memeriksa kebenaran jawaban 

yang diperoleh. 


