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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan memang merupakan salah satu aspek utama dalam pembangunan 

suatu bangsa. Jika pendidikannya baik maka pembangunan disegala bidang 

pun dapat berjalan dengan baik. Karena dengan pendidikan yang baik itu lah 

dapat terlahir sumber daya manusia yang berkualitas. Berdasarkan undang-

undang Sisdiknas No.20 tahun 2003 Bab I, bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Kenyataan menunjukkan bahwa pelajaran Matematika diberikan di semua 

jenjang sekolah, baik di jenjang pendidikan dasar  maupun menengah. Sudah 

tentu diharapkan pelajaran Matematika yang diberikan di semua jenjang 

sekolah itu akan mempunyai kontribusi yang berarti bagi bangsa  di masa 

depan, khususnya dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana 

tertera dalam mukadimah undang-undang dasar RI tahun 1945. 
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Sesuai dengan tujuan tersebut, tentu besar harapan kita agar pelajaran 

Matematika dapat diterima oleh seluruh siswa dengan baik. Namun demikian, 

anggapan yang menyatakan bahwa Matematika adalah ilmu yang sulit sudah 

menyebar dimasyarakat hingga tak jarang siswa merasa cemas ketika belajar 

Matematika. Hasil Penelitian The Third International Mathematic and Science 

Study Repeat (TIMSS-R) pada tahun 1999 menyebutkan bahwa, prestasi 

Matematika siswa SMP Indonesia berada pada urutan 34 di antara 38 negara. 

Keadaan ini sangat ironis dengan kedudukan dan peran Matematika untuk 

pengembangan ilmu dan pengetahuan, mengingat matematika merupakan 

induk ilmu pengetahuan dan ternyata matematika hingga saat ini belum 

menjadi pelajaran yang difavoritkan. 

Hudojo menyatakan bahwa beberapa penelitian  menunjukkan bahwa 

kecemasan (anxiety) tertinggi dialami siswa pada saat siswa belajar 

Matematika dibandingkan dengan belajar lainnya. (Sutiarso, 2009). Pelajaran 

Matematika sering menimbulkan kecemasan pada diri remaja dan 

mempengaruhi prestasi akademik belajar Matematika. Hal ini dikarenakan 

adanya anggapan yang salah pada remaja terhadap pelajaran Matematika. 

Remaja beranggapan bahwa pelajaran Matematika merupakan pelajaran yang 

dapat meningkatkan harga diri remaja dihadapan masyarakat. Namun pada 

kenyataaanya banyak remaja yang tidak terlalu dapat memahami konsep 

Matematika yang telah diberikan di sekolah. Setiap siswa merasakan 

kecemasan beberapa kali saat di sekolah, tapi untuk siswa-siswa tertentu 

kecemasan yang serius bukan pada saat belajar tetapi ketika menghadapi test. 

(Slavin,1997). Jika hal ini terus terjadi maka perlu kiranya suatu upaya untuk 
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mengatasinya, karena hal ini akan berpengaruh pada proses pembelajaran 

yang berimplikasi terhadap tinggi-rendahnya hasil belajar Matematika siswa.  

Kecemasan terhadap bidang studi Matematika dapat terjadi pada diri siswa 

setiap saat dan seringkali muncul secara mendadak ketika belajar Matematika.  

Dalam batas-batas tertentu, kecemasan adalah suatu hal yang wajar, namun 

jika kecemasan itu berlebihan maka hal ini akan berpengaruh negatif  terhadap 

hasil belajar Matematika siswa.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara tingkat kecemasan siswa 

pada bidang studi Matematika terhadap hasil belajar Matematika siswa? 

2. Apakah terdapat perbedaan rata-rata tingkat kecemasan siswa pada bidang 

studi Matematika berdasarkan tingkat kelas? 

C.  Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh tingkat kecemasan siswa terhadap hasil belajar 

Matematika siswa.  

2. Mengetahui adanya perbedaan tingkat kecemasan siswa pada bidang studi 

Matematika berdasarkan tingkatan kelas. 
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D.  Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan berguna untuk : 

1. Guru dan calon guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi guru dan calon guru 

agar mereka dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan 

kecemasan pada siswa khususnya kecemasan terhadap bidang studi 

Matematika dan seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa, 

sehingga guru dan calon guru dapat mempersiapkan dirinya untuk mampu 

mengatasi kecemasan pada siswa sehingga prestasi yang maksimal dapat 

dicapai oleh siswanya. 

2. Siswa 

Bukan tidak mungkin, siswa yang mengalami kecemasan yang cukup 

tinggi dalam bidang studi Matematika tidak menyadari akan 

kondisinya,sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa 

mengetahui tingkat kecemasannya dan mengetahui faktor penyebabnya 

sehingga dapat melakukan suatu perubahan atau antisipasi agar dapat 

menghilangkan rasa cemas yang ada pada dirinya. 

3. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

sekolah tentang kemungkinan adanya kecemasan pada diri siswanya 

sehingga sekolah dapat memperbaiki manajemennya dan menciptakan 

suasana yang kondusif untuk membantu siswanya mengatasi kecemasan. 
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E.  Ruang lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah : 

1. Kecemasan siswa 

Kecemasan dalam penelitian ini adalah perasaan khawatir dan takut yang 

ditandai dengan perasaan tegang dan kekhawatiran berlebihan yang 

dialami siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kecemasan ini 

akan dibagi dalam 6 indikator cemas atau reaksi negatif dalam 

menghadapi matematika yang meliputi : rasa tidak suka, kurang percaya 

diri, gelisah, khawatir, takut dan frustrasi. Hal-hal yang dapat 

menyebabkan kecemasan pada diri siswa diantaranya adalah: metoda 

mengajar guru, materi pelajaran, fasilitas sumber belajar, kepribadian guru 

matematika dan manajemen sekolah. 

2. Tingkat Kecemasan Siswa 

Tingkat kecemasan siswa dalam penelitian ini adalah angka kecemasan 

siswa yang diperoleh dari perhitungan hasil angket yang menggunakan 

skala likert yang telah diisi oleh siswa sebagai sampel. 

3. Hasil belajar adalah prestasi belajar Matematika siswa yang dilihat dari 

aspek kognitif saja. Dalam hal ini, hasil belajar diambil dari nilai tes yang 

diberikan pada siswa. 

 

 

 

 

 


