
BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1.  Kecemasan Belajar Matematika 

Menurut Ormrod (2008) kecemasan adalah perasaan ketidaknyamanan dan 

ketakutan tentang suatu peristiwa yang hasilnya tidak pasti. Menurut Nursalam 

(2013) cemas adalah emosi dan merupakan pengamalan seubjektif individual, 

mempunyai kekuatan tersendiri dan sulit untuk diobservasi secara langsung. 

Menurut Hawari (2001) kecemasan adalah gangguan alam perasaan yang ditandai 

dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan, 

tidak mengalami gangguan dalam menilai realitas, kepribadian masih tetap utuh, 

perilaku dapat terganggu tetapi masih dalam batas-batas normal.  

Menurut Slameto (2010) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkat laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Arem (2010:1) memandang bahwa kecemasan matematika hampir 

dekat dengan penanganan penyakit siswa, itu merupakan gejala yang biasa diantara 

penanganan siswa, seperti yang ditulisnya bahwa: “Math anxious is almost like 

having medical student’s disease, a common phenomenon among medical students. 

 Nolting (2012) memandang bahwa kecemasan matematika sebagai reaksi 

fisik atau emosi terhadap matematika, keadaan panik ketika diwajibkan untuk 

memecahkan masalah matematika, sebagaimana dikemukakannya bahwa: 

“Math anxiety is an extreme emotional and/ or physical reaction to a very 

negative attitude toward math. Math anxiety is the feeling of tension and anxiety 
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that interferes with the manipulation of numbers and the solving of math problem 

during tests.”  

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan kecemasan belajar 

matematika adalah kondisi dimana seseorang merasa tidak nyaman, takut, tak 

berdaya, fobia tertentu yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang mengancam, 

peristiwa tersebut merupakan belajar matematika. 

a. Faktor penyebab kecemasan belajar matematika 

Arem (2010), menyebutkan penyebab kecemasan belajar matematika adalah 

sebagai berikut: 

1) Embarrassments yaitu siswa pernah mengalami hal-hal yang memalukan 

seperti salah menjawab pertanyaan, berdiri di depan kelas sendirian dan 

setiap siswa menatapnya, merasa takut ketika berbicara di depan umum.  

2) negative life experience associated with learning math yaitu siswa pernah 

mengalami pengalaman buruk yang berhubungan dengan belajar 

matematika, seperti keluarga yang tidak mendukung/memberi bantuan 

ketika mengalami kesulitan dalam tugas matematika. 

3) social pressure and expectations yaitu seperti orang tua yang sering 

membanding-bandingkan saudaranya yang pintar matematika, harapan 

orang tua yang tinggi agar anaknya mendapat nilai sempurna dalam 

pelajaran matematika. 

4) desires to be perfect yaitu seperti siswa merasa mereka sudah 

mengerjakan suatu permasalahan matematika dengan optimal, namun 

ternyata hasil perkerjaan tersebut salah, sehingga mereka merasa tidak 

berkompeten dan tidak pandai dalam matematika. 
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5) poor teaching methods yaitu seperti buku latihan yang tidak 

menyenangkan, terlalu cepat dalam mengajar, dan kurangnya latihan soal. 

6) cultural myth yaitu banyak orang mempercayai bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit untuk dimengerti, serta bagi mereka yang 

kurang dapat mengusai matematika akan mendapatkan kesulitan dalam 

hal mencari pekerjaan. 

7) gender yaitu perbedaan jenis kelamin dalam hal matematika tidak dapat 

dipatenkan secara umum, hanya menurut beberapa penelitian saja 

menunjukkan bahwa laki-laki lebih unggul dalam hal matematika 

daripada wanita. 

 

b. Gejala kecemasan belajar matematika 

Menurut Arem (2010), gejala kecemasan matematika dibagi menjadi 2 yaitu: 

1) Gejala mental: confused  yaitu siswa cepat merasa bingung ketika 

dihadapkan pada materi yang rumit, disorganized yaitu ketika siswa 

sering merasa kacau atau merasa hal yang ia inginkan tidak terlaksana, 

can’t think clearly yaitu ketika siswa tidak dapat berfikir jernih ketika 

mengikuti pelajaran, siswa kurang fokus menghadapi pelajaran, makes 

many careless errors ketika siswa membuat banyak kesalahan saat 

menghadapi persoalan matematika, forgets known formulas yaitu ketika 

siswa sering lupa dengan suatu rumus. 

2) Gejala fisik: headache yaitu ketika siswa merasa terlalu banyak hal yang 

harus dipikirkan, sehinga membuatnya sakit kepala, seperti mendapat 

banyak tugas dari guru, shoulder or neck aches yaitu sering merasa sakit 

bahu, leher ketika terpaku saat mengerjakan tugas atau mengikuti 
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pembelajaran matematika, cold sweat yaitu keluar keringat dingin bila 

merasa terlalu gugup, contohnya setelah maju menuliskan jawaban di 

papan tulis, feeling faint yaitu merasa ingin pingsan atau tidak kuat lagi 

menahan stres, seperti ketika mengikuti tes matematika dengan materi 

yang sulit, shakiness yaitu merasa gemetar ketika berbicara atau 

menuliskan sesuatu yang berhubungan dengan matematika. 

Berdasarkan uraian tentang kecemasan belajar matematika di atas, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa indikator kecemasan belajar matematika  adalah sebagai 

berikut: 

1. Jantung berdetak cepat, tangan gemetar dan berkeringat. 

Hal tersebut seperti jantung berdebar cepat ketika menghadapi suatu 

tantangan, tangan dan kaki gemetar dan kadang berkeringat ketika akan 

ataupun setelah menyelesaian aktivitas di kelas. 

2. Gugup, takut, mudah lelah dan mudah panik. 

Seperti: gugup ketika mengikuti pelajaran, takut melakukan sesuatu, mudah 

lelah ketika menghadapi banyak soal atau materi yang rumit serta panik ketika 

ditunjuk oleh guru secara tiba-tiba 

3. Mengalami gangguan pencernaan dan pernapasan 

Gangguan pencernaan dan pernafasan seperti ketika akan mempresentasikan 

jawaban ke depan dan ditunjuk oleh guru secara tiba-tiba. 

4. Sakit kepala dan ingin pingsan  

Siswa merasakan sakit kepala dan ingin pingsan ketika mengikuti pelajaran, 

tidak memahami materi yang rumit. 
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5. Gangguan tidur  

Siswa mengalami gangguan tidur sebelum ataupun sesudah mengikuti 

pembelajaran matematika, seperti mimpi buruk atau tidak dapat tidur nyenyak 

karena besok ulangan/ tes. 

2. Kemampuan Komunikasi Matematis 

 Sebagaimana dikemukakan oleh Slameto (2010) bahwa “A simple definition of 

communication would refer to the use of symbol to achieve common or shared 

information about an object”. Pengertian tersebut mengandung makna adanya 

orang-orang yang menggunakan simbol, informasi yang disampaikan, dan orang-

orang yang menerima informasi tersebut. 

Menurut Slameto (2010)  komunikasi terdiri dari pesan dan alat-alat untuk 

komunikasi. Syarat-syarat komunikasi diantaranya adalah: 

a. Pesan harus direncakan dan disampaikan dengan cara-cara yang menarik 

perhatian komunikan. Misalnya, pesan disusun secara sistematis. 

b. Pesan harus menggunakan tanda/lambang yang didasarkan pada pengalaman 

yang sama. 

c. Alat-alat komunikasi harus sesuai dengan pesanan yang disampaikan. Misal: 

belajar matematika dengan menggunakan penggaris, segitiga, dan lingkaran 

serta tidak hanya berbicara lisan saja.  

 Macam-macam komunikasi berdasarkan sifat komunikasi diantaranya 

komunikasi verbal, yakni komunikasi berlangsung dengan menggunakan bahasa. 

Komunikasi ini dibedakan menjadi: 

a. Komunikasi lisan, yakni komunikasi yang menggunakan bahasa yang 

diucapkan. 

Deskripsi Kemampuan Komunikasi…, Azis Ramadani, FKIP UMP, 2016



b. Komunikasi tertulis, yakni komunikasi yang menggunakan bahasa yang 

ditulis. 

Menurut Susanto (2013) komunikasi matematis dapat diartikan sebagai 

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. Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa komunikasi matematika merupakan ketrampilan 

menyampaikan suatu pesan matematika baik secara tertulis maupun lisan yang 

berupa konsep, rumus, strategi penyelesaian dengan menggunakan bahasa 

matematika.  

NCTM (2000) menyatakan bahwa program pembelajaran yang berkaitan 

dengan peningkatan komunikasi dari TK sampai kelas 12 hendaknya 

memungkinkan semua siswa di Amerika Serikat untuk: 

a. Organize and consolidate their mathematical thinking through communication  

b. Communicate their mathematical think coherently and clearly to peers, 

teachers, and the others 

Siswa dapat mengkomunikasi pikiran matematika mereka secara logis artinya 

siswa dapat mengkomunikasikan pemikiran mereka tentang suatu 

permasalahan matematika kepada orang lain. 

c. Analyze and evaluate the mathematical thingking and strategies of others 

Siswa mampu menganalisan dan mengevaluasi pikiran matematika artinya 

siswa mampu menguraikan suatu permasalahan kemudian mampu dalam 

menjelaskan dan memberikan alasan tentang benar tidaknya suatu 

penyelesaian. 
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d. Use the language of mathematics to express mathematical ideas precisely 

Siswa mampu dalam melafalkan maupun menuliskan istilah-istilah, simbol-

simbol matematika dan struktur-strukturnya yang tepat untuk memodelkan 

permasalahan matematika. 

Menurut Susanto (2013), kemampuan komunikasi matematis siswa dapat 

dilihat dalam beberapa hal, sebagai berikut: 

a. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram kedalam ide matematika. 

Siswa dapat menafsirkan atau menuangkan ide matematika yang terdapat pada 

suatu gambar, tabel atau grafik yang berhubungan dengan matematika. Siswa 

dikatakan dapat menghubungkan benda nyata jika ia mengetahui apa saja yang 

diketahui, yang ditanyakan, dan langkah proses penyelesaian menggunakan 

konsep dari apa yang ditanyakan.  

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

benda nyata, gambar, grafik, dan aljabar. 

Siswa dapat memberikan penjelasan dari suatu permasalahan matematika 

dengan langkah-langkah matematika sehingga memperoleh solusi atau 

jawaban dari permasalahan tersebut secara matematika. Siswa dikatakan 

mampu memberi penjelasan jika ia memahami apa yang diketahui, ditanyakan 

dan proses penyelesaian menggunakan konsep, ide, atau simbol dengan 

penulisan secara matematika. 

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

Siswa dapat menyatakan suatu permasalahan kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan dengan matematika kedalam  bentuk bahasa atau kalimat 

matematika. Siswa dikatakan mampu jika ia dapat memahami apa yang 
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diketahui, apa yang ditanyakan, dan menjelaskan langkah penyelesaian 

menggunakan bahasa atau simbol matematika. 

d. Menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah 

dipelajari. 

Siswa dapat memberikan contoh permasalahan matematika yang berada di 

sekitarnya dan berhubungan dengan materi yang telah dipelajari kemudian 

menuliskannya dalam bentuk soal cerita, serta membuat pertanyaan 

berdasarkan permasalahan tersebut. 

e. Membaca presentasi matematika evaluasi dan menyusun pertanyaan yang 

relevan.  

Siswa dapat membuktikan permasalahan matematika tentang materi yang 

sedang dipelajari. 

f. Menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Siwa dapat 

memberikan contoh permasalahan matematika yang sedang terjadi di 

lingkungan sekitarnya dan berhubungan dengan materi yang telah dipelajari 

kemudian menuliskannya dalam bentuk soal cerita. 

Kemampuan komunikasi matematis yang harus dimiliki setiap siswa adalah 

komunikasi lisan dan tertulis. Kemampuan secara lisan tersebut meliputi 

menjelaskan ide, memberikan respon atas jawaban yang diberikan oleh orang lain, 

sedangkan kemampuan secara tertulis meliputi menggambarkan ide-ide matematika 

secara tertulis, menyatakan masalah ke dalam bahasa matematika. Peneliti dalam hal 

ini akan meneliti tentang kemampuan komunikasi matematis siswa secara tertulis. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator 

kemampuan komunikasi matematis secara tertulis adalah sebagai berikut: 

a. Menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika 

Deskripsi Kemampuan Komunikasi…, Azis Ramadani, FKIP UMP, 2016



Contoh :             

                       Rp 14.000,00                     Rp 10.500,00 

Susunlah model matematika dari ilustrasi di atas. 

                     Diketahui:  

Satu botol kecap dan 4 gelas minyak goreng harganya Rp 14.000,00 

Dua botol kecap dan satu gelas minyak goreng harganya Rp 10.500,00 

Ditanyakan: Susunlah model matematikanya 

Jawab: 

Misalkan a = banyaknya botol kecap 

b = banyaknya gelas minyak goreng 

a + 4b = 14.000............(1) 

2a + b = 10.500.............(2) 

b. Menyatakan peristiwa sehari-sehari dalam bahasa atau simbol matematika.  

Contoh : Harga 2 pewangi pakaian dan 3 sabun cuci adalah R85.000, 

sedangkan harga 3 pewangi pakaian dan 1 sabun cuci yang sama adalah 

Rp75.000. Nyatakanlah permasalahan tersebut ke dalam model matematika. 

 

Diketahui: 

2 pewangi pakaian dan 3 sabun cuci harganya Rp 85.000,00 

3 pewangi pakaian dan 1 sabun cuci harganya Rp 75.000,00 

Ditanyakan: Nyatakanlah permasalahan tersebut ke dalam model matematika. 

Jawab:  

Misalkan x = harga pewangi pakaian  

y = harga sabun cuci 
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2x + 3y = 85.000.......(1) 

3x + y = 75.000.......(2) 

c. Menjelaskan ide matematika secara tulisan dengan menggunakan aljabar. 

Contoh: Jumlah umur Andi dan Toto adalah 30 tahun, sedangkan selisih umur 

mereka 6 tahun. Jika Andi lebih tua dari Toto tentukan : 

 a. Model matematikanya 

 b. Umur masing-masing 

Jawab: 

Diketahui 

Jumlah umur Andi dan Toto adalah 30 tahun, selisih umur keduanya 6 tahun, 

dan Andi lebih tua dari Toto. 

Ditanyakan:  

a. model matematika 

b. umur masing-masing 

jawab: 

umur Andi = x  

umur Toto = y 

a. maka model matematika dari permasalahan di atas adalah 

x + y = 30.....(1) 

      x   y = 6......(2) 

b. x + y = 30                                             x+y = 30 

    x   y  = 6      +                                    x   y = 6        

       2x= 36                                                2y= 24 

         x= 18                                                  y= 12 
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dengan menggunakan metode eleminasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

umur Andi 18 tahun dan Toto 12 tahun. 

3. Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) 

Materi Pokok  : Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) 

Kelas/Program  : X/ Umum 

Semester   : Ganjil 

Kompetensi Dasar  :  

3.3. Mendeskripsikan konsep sistem persamaan linier dua variabel dan mampu 

menerapkan berbagai strategi yang efektif dalam menentukan himpunan 

penyelesainnya. 

4.5 Membuat model matematika berupa SPLDV dari situasi nyata dan matematika, 

serta menentukan jawaban dan menganalisis model sekaligus jawabannya. 

Indikator pencapaian kompetensi:  

1.1.1. Menentukan penyelesaian masalah dari sistem persamaan linier dua variabel. 

4.5.1  Menyatakan atau membuat model matematika berupa SPLDV dari situasi 

nyata. 

4.5.2  Memberikan penjelasan dari jawaban yang terkait dengan SPLDV 

Materi Sistem Persamaan Linier dari Dua Variabel (SPLDV) 

a. Sistem Persamaan Linier Dua Variabel yaitu pasangan dua persamaan linier 

dengan dua variabel. 

Bentuk umum:{
         
          

dengan a, b, dan c    

b. Menyelesaikan Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

1) Metode Substitusi 
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Susbstitusi artinya mengganti, untuk penyelesaian sistem perrsamaan linier 

dua variabel dengan metode substitusi yaitu dengan cara menganti atau 

menyisipkan salah satu persamaan ke persamaan lain. 

2) Metode Eliminasi 

Kita berusa mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel sehingga 

memperoleh persamaan dengan satu variabel. 

3) Metode Grafik 

Metode grafik yaitu mencari perpotongan dari dua garis lurus. Penyelesaian 

SPLDV ditentukan dengan menggambarkan 2 buah persamaan linier lalu 

menentukan titik potong kedua garis lurus tersebut. 

4. Penelitian Relevan 

Menurut penelitian yang dilakukan Machromah (2015), diperoleh tingkat 

berpkir kreatif subjek dengan kecemasan matematika rendah pada tes kemampuan 

berpikir kreatif 2, lebih tinggi daripada subyek dengan kecemasan mateamatika tingii 

yang berada pada tes kemampuan berpikir kreatif 1, dan subyek dengan kecemasan 

mateamatika rendah memiliki tes kemampuan berpikir kreatif 1 dan 2. Menurut 

penelitian yang dilakukan Pourmoslemi, dkk (2013), skor kecemasan matematika 

siswa wanita lebih tinggi dibandingkan skor kecemasan matematika laki-laki. Selain 

itu siswa dengan nilai matematika mendekati kriteria ketuntasan minimal memiliki 

kecemasan matematika yang lebih dibandingkan siswa yang memiliki nilai 

matematika di atas kriteria ketuntasan . 

Menurut penelitian yang dilakukan Izzati dan Suryadi (2010), komunikasi 

matematika mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan proses-proses matematik 

yang lain, seperti pemecahan masalah, representasi, refleksi, penalaran, dan 

pembuktian, serta koneksi, dimana komunikasi diperlukan untuk melengkapi dari 
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setiap proses matematik yang lain. Melalui komunikasi memungkinkan berfikir 

matematis dapat diamati dan karena itu komunikasi memfasilitasi pengembangan 

berpikir. 

Menurut beberapa penelitian relevan tentang gambaran kemampuan 

komunikasi matematika dan kecemasan belajar matematika di atas, maka yang 

peneliti tulis dalam penelitian ini mempunyai kesamaan. Kesamaan tersebut terletak 

pada variabel yang akan diteliti, yaitu kemampuan komunikasi matematika dan 

kecemasan belajar matematika. Akan tetapi, selain kesamaan juga terdapat perbedaan 

dalam penelitian ini yaitu tentang materi pembelajaran, tempat penelitian, serta 

subyek diambil dalam penelitian. 

5. Kerangka Pikir 

Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian  diatas dapat dikatakan bahwa 

kecemasan belajar matematika merupaka kondisi dimana seseorang merasa tidak 

nyaman, takut, tak berdaya, fobia tertentu yang disebabkan oleh suatu peristiwa yang 

mengancam, peristiwa tersebut merupakan belajar matematika dapat mempengaruhi 

siswa dalam kegiatan belajar matematika. Pembelajaran matematika sendiri 

memerlukan ketrampilan dan kemampuan, salah satunya adalah mengkomunikasikan 

informasi yang diperoleh saat kegiatan belajar melalui gagasan, ide, berargumen, dan 

menyatakan solusi dalam bentuk tulisan maupun lisan. Hal tersebut dapat dikatakan 

bahwa belajar matematika memerlukan kemampuan komunikasi yang baik. Namun 

perasaan cemas siswa tidak selalu berdampak negatif, akan tetapi tergantung cara 

menyikapi perasaan cemas tersebut. Sedikit kecemasan akan mendorong siswa untuk 

bertindak, seperti lebih giat belajar, mengerjakan tugas, dll. Kecemasan yang berlebih 

justru akan merugikan siswa itu sendiri, seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa 
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jurnal terdahulu yaitu kecemasan belajar dapat mempengaruhi prestasi akademik 

seorang siswa. 

Hal tersebut menjadikan kecemasan belajar sudah seharusnya diperhatikan 

oleh pendidik, karena jika dibiarkan akan mempersulit siswa dalam memahami 

matematika. Adanya kemampuan komunikasi matematis yang baik karena kecemasan 

belajar yang rendah dapat menjadikan siswa nyaman dan mudah dalam menyerap 

setiap pembelajaran matematika.  
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