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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Ilmu matematika sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat 

dibuktikan dengan banyaknya bidang kehidupan yang memanfaatkan matematika seperti 

sosial, ekonomi, teknologi. Namun di dalam dunia pendidikan, siswa membangun opini 

bahwa matematika adalah ilmu yang sulit, bahkan pembelajaran matematika menjadi satu-

satu yang tidak menyenangkan dan tidak diinginkan oleh siswa. Akibat lebih lanjut, dapat 

dilihat dari prestasi belajar mereka yang rendah dalam ulangan matematika. Ada banyak 

hal yang menyebabkan siswa memiliki prestasi yang rendah, beberapa penyebabnya 

adalah kurangnya ketertarikan terhadap matematika, model pembelajaran yang kurang 

menarik, hingga cara belajar matematika yang kurang tepat. Slameto (2013) 

mengungkapkan bahwa, salah satu faktor yang mempengaruhi belajar menurut adalah 

kecemasan. Menurut Ormrod (2008) kecemasan adalah perasaan ketidaknyamanan dan 

ketakutan tentang suatu peristiwa yang hasilnya tidak pasti. Apabila perasaan cemas siswa 

terlalu berlebihan dan itu disebabkan karena mengikuti belajar matematika, maka disebut 

kecemasan belajar matematika. 

Kecemasan belajar matematika dapat dijumpai ditingkat SMA, karena materi 

matematika di SMA mulai membutuhkan lebih dari pemahaman yaitu penalaran dan 

aplikasi. Siswa yang mengalami kecemasan tentu sulit untuk melaksanakan tujuan dari 

pembelajaran matematika. Kecemasan matematika juga besar pengaruhnya pada tingkah 

laku siswa, menurut Slameto (2013) siswa dengan tingkat kecemasan tinggi tidak 

berprestasi sebaik siswa dengan tingkat kecemasan yang rendah. Hal itu disebabkan 

karena mereka lebih fokus terhadap perasaan cemas mereka daripada pembelajarannya. 
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Berdasarkan hal tersebut maka kecemasan merupakan salah satu faktor yang perlu 

dihindari oleh siswa, agar performanya tetap bagus dalam pembelajaran matematika.  

Salah satu tujuan pembelajaran matematika yang penting adalah siswa mampu 

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

memperjelas keadaan atau masalah. Menurut NCTM (2000), matematika sebagai alat 

komunikasi yang merupakan pengembangan bahasa dan simbol untuk 

mengkomunikasikan ide matematika. Kemampuan komunikasi matematika merupakan 

suatu peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan kelas, dimana 

terjadi pengalihan pesan, dan pesan yang dialihkan berisikan tentang materi matematika 

yang dipelajari siswa, misalnya berupa konsep, rumus atau strategi penyelesaian suatu 

masalah. Kemampuan komunikasi matematika seorang siswa dikatakan baik apabila dapat 

secara lisan dan tertulis menyampaikan suatu ide tentang matematika. 

Kemampuan komunikasi yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, ada yang cakap 

dan ada yang kurang, bahkan ada yang tidak berani. Kemampuan tersebut penting dimiliki 

setiap siswa, karena sebagai aktivitas sosial, interaksi sosial dengan teman dan guru. 

Selain itu sebagai wadah bagi siswa untuk memperoleh informasi, membagi pikiran dan 

penemuan, curah pendapat, menilai dan mempertajam. Kemampuan komunikasi 

matematika ini juga menjadi ketrampilan utama siswa dalam merumuskan konsep dan 

strategi, sebagai modal keberhasilan siswa terhadap pendekatan dan penyelesaian dalam 

eksplorasi dan investigasi matematika. Berdasarkan penjelasan di atas, maka mutlak  

bahwa kemampuan komunikasi matematika perlu untuk dimiliki setiap siswa. 

SMA N Wangon merupakan sekolah menengah atas yang berada di Kecamatan 

Wangon. Sekolah tersebut memiliki peserta didik yang berasal dari latar belakang yang 

berbeda. Latar belakang tersebut seperti sekolah asal, latar belakang tempat tinggal serta 

keluarga. Terutama siswa kelas X yang masih beradaptasi dengan suasana belajar 
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mengajar di lingkungan SMA. Mereka pasti memiliki karakter dan kemampuan yang 

berbeda-beda. Salah satunya kemampuan komunikasi matematiks yang wajib dimiliki oleh 

setiap siswa dalam belajar matematika. Hal tersebut menjadikan data yang diperoleh akan 

beragam dan bermacam-macam, sehingga peliti ingin melakukan penelitian di SMA 

Negeri Wangon.  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, mendorong peneliti untuk melakukan studi 

tentang “Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Ditinjau dari Kecemasan Belajar 

Siswa Kelas X SMA Negeri Wangon”. 

 

 

 

 

B. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian ini adalah bagaimana deskripsi kemampuan komunikasi matematis 

ditinjau dari kecemasan belajar siswa kelas X SMA Negeri Wangon? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini mendeskripsikan 

kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari kecemasan belajar siswa kelas X SMA 

Negeri Wangon. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu: 

1. Bagi Guru 

Dapat mengetahui deskripsi kemampuan komunikasi matematis ditinjau dari 

kecemasan belajar siswa sehingga dapat membantu guru dalam meningkatkan 

pembelajaran yang sesuai. 
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2. Bagi Sekolah 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk melakukan kebijakan dalam 

menigkatkan mutu pendidikan dalam sekolah khususnya terhadap mata pelajaran 

matematika. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat digunakan sebagai data awal untuk penelititan lebih lanjut dalam rangka 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan mengurangi kecemasan belajar 

pada siswa. 
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