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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan 

terorganisir secara sistematis yang menyangkut hubungan pemikiran logis 

dengan bilangan. Oleh karena itu, matematika menjadi pelajaran yang 

sangat penting bagi siswa disekolah karena banyak berkaitan dengan mata 

pelajaran lain maupun dengan kehidupan sehari - hari. Matematika 

berguna baik dalam kehidupan sehari – hari sebagai bahasa dan alat dalam 

pengembangan sains dan teknologi. Dengan kemajuan bidang sains dan 

teknologi yang berkembang pesat, siswa diharapkan pula mengembangkan 

kemampuan dasar matematika. 

Menurut NCTM (2000) terdapat lima kemampuan dasar 

matematika. Salah satu kemampuan yang perlu dicapai dalam 

pembelajaran matematika adalah pemecahan masalah (problem solving). 

Masalah didapatkan dalam berbagai hal dan kondisi dalam kehidupan 

sehari – hari yang  yang berkaitan dengan matematika. Memecahkan suatu 

masalah menjadi aktivitas dasar penting bagi siswa yang perlu ditumbuh 

kembangkan sejak dini. Tujuannya agar mereka terampil menjadi pribadi 

yang percaya diri serta biasa dalam menemukan solusi masalah, selain itu 

memberikan tantangan yang dapat memberikan kepuasan terhadap usaha 

dalam setiap memecahkan masalah. 

Kemampuan pemecahan masalah setiap siswa dalam 

menyelesaikan tugas – tugas matematika prosesnya adalah berada dalam 
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siswa itu sendiri sesuai dengan pengalaman yang telah dipelajari 

sebelumya. Berbekal pengetahuan yang didapat dari materi pelajaran yang 

sebelumnya diajarkan oleh guru maupun dari berbagai sumber, diharapkan 

siswa berusaha untuk mencari solusi  permasalah dari yang mudah hingga 

yang rumit. Seperti diungkapkan Nasution (2009) bahwa kemampuan 

pemecahan masalah adalah kemampuan untuk menentukan aturan yang 

telah dipelajarinya dan digunakan untuk memecahkan masalah dan 

menghasilkan pelajaran baru.   

Namun pada kenyataannya, masih banyak siswa yang menganggap 

bahwa matematika adalah pelajaran yang rumit dan tidak mudah untuk 

menemukan solusinya. Selain itu pengalaman siswa yang didapat 

sebelumya terkait dengan matematika tidak menyenangkan. Tekanan dari 

guru maupun dari keluarga yang meminta agar nilai akademik lebih tinggi 

dari standar kelulusan.  Anggapan negatif ini jika berkelanjutan akan 

menjadi dampak buruk pada siswa itu sendiri pada proses belajar mereka. 

Salah satu  faktor yang mempengaruhi proses belajar siswa adalah 

kecemasan. 

Menurut Hawari (2001) kecemasan adalah gangguan alam 

perasaan yang ditandai dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang 

mendalam dan berkelanjutan, perilaku dapat terganggu namun masih 

dalam batas normal. Sedikit kecemasan yang dirasakan siswa dapat 

mendorong siswa untuk lebih aktif dan mudah mengekspresikan diri 

dalam belajar, karena mereka tidak terlalu tertekan rasa kekhawatiran dan 

ketakutan. Sedangkan siswa yang mengalami kecemasan berlebih biasanya 
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akan mengganggu performanya dalam belajar. Misalnya saja konsentrasi 

terganggu dan kebingungan pada saat mengerjakan soal. 

Kecemasan yang berlebihan pada siswa menjadi hal yang sangat 

merugikan. Tidak hanya mengganggu dalam proses belajarnya, tetapi 

dapat mempengaruhi prestasi akademik siswa pada akhirnya. Sedangkan 

kecemasan terhadap mata pelajaran matematika sering disebut dengan 

kecemasan matematika (Math Anxiety). 

 Menurut Tobias (1993) kecemasan matematika yaitu perasaan 

tegang dan cemas yang mencampuri manipulasi bilangan dan pemecahan 

masalah matematis dalam beragam situasi kehidupan sehari – hari dan 

situasi akademik. Kecemasan matematika inilah menyebabkan siswa 

menjadi lupa dan kehilangan kepercayaan diri mereka. 

Kecemasan matematika akan lebih berdampak ketika siswa akan 

mengikuti ulangan atau ujian tengah semester maupun ujian semester. 

Karena nilai matematika yang didapatkan nanti akan mempengaruhi 

prestasi akademik. Terlebih bagi mereka yang akan menghadapi ujian 

nasional. Nilai matematika akan ikut menentukan siswa melanjutkan 

kejenjang sekolah berikutnya seperti halnya sekolah menengah pertama 

atau SMP. 

SMP PGRI 9 Maos merupakan salah satu SMP yang berada di 

kecamatan Maos dengan alamat sekolah Jalan Sumurmudal No.5 

Klapagada, Maos kabupaten Cilacap. Lokasi SMP ditempat yang strategis, 

dan kondusif untuk kegiatan belajar mengajar karena tidak terlalu jauh dari 

jalan utama. SMP PGRI 9 Maos memiliki 18 guru dari berbagai mata 
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pelajaran. Kurikulum yang digunakan masih menggunakan kurikulum 

KTSP. Terdapat 302 siswa yang tersebar diberbagai kelas VII, VIII, dan 

IX. Fasilitas penunjang belajar masih belum memadai, hanya memiliki 1 

perpustakaan dan 2 ruang laboratorium. Siswa yang belajar di SMP PGRI 

9 Maos berasal dari desa – desa sekitar Klapagada. Bidang non akademik 

yang menonjol adalah pramuka, seni tari dan karawitan. 

Hasil wawancara dengan salah satu guru matematika yang 

merangkap menjadi wali kelas di kelas VIII SMP PGRI 9 Maos 

menyatakan bahwa latar belakang kemampuan siswa berbeda satu sama 

lainnya begitu pula dengan latar belakang orang tua. Sebagian besar orang 

tua siswa bekerja sebagai buruh tani dan TKI di luar negeri. Tingkat 

kepedulian orang tua masih sangat kurang terhadap kegiatan belajar siswa 

baik di sekolah maupun dirumah. Keadaan siswa yang ditinggal merantau 

salah satu dari orang tuanya menyebabkan kurang perhatiannya terhadap 

pendidikan mereka. Siswa menjadi malas dan tidak jarang tugas rumah 

dari guru tidak dikerjakan karena orang tua tidak selalu mengawasi 

maupun menuntun belajar mereka dirumah. Ketika belajar disekolah  

siswa menjadi kurang aktif pada saat kegiatan belajar mengajar dan  

mudah bingung pada saat mengerjakan soal atau ditanya guru tentang 

materi pelajaran. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan perubahan sikap 

dan psikologis siswa, tidak terkecuali kecemasan matematika siswa 

didalamnya. 

Terkait dengan pemecahan masalah matematis sebagian besar 

siswa kelas VIII masih sedikit memiliki kemampuan pemecahan masalah 
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matematis. Ini berdasarkan hasil yang didapat ketika wawancara guru 

memberikan ulangan yang bersifat soal uraian. Siswa masih memiliki 

banyak kendala dalam mengerjakan soal berbentuk soal uraian. Hal inilah 

yang menjadi salah satu faktor yang sulit untuk menuntaskan standar 

KKM yaitu 6,5 bagi nilai matematika. 

Berdasarkan uraian diatas tersebut yang mendorong peneliti untuk 

melakukan penelitian tentang “Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah 

Matematis dan Kecemasan Matematika Siswa SMP PGRI 9 Maos”. 

 

B. FOKUS PENELITIAN 

Berdasarkan uraian diatas, fokus penelitian ini adalah bagaimana 

kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecemasan matematika 

siswa PGRI 9 Maos dengan mengambil materi Bangun Ruang Sisi Datar 

yang terdapat pada kelas VIII semester genap tahun ajaran baru 

2016/2017. 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan 

pemecahan masalah matematis dan kecemasan matematika siswa kelas 

VIII SMP PGRI 9 Maos pada materi Bangun Ruang Sisi Datar . 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada : 

1. Guru 

Penelitian ini diharapkan guru dapat mengetahui kemampuan  

pemecahan masalah matematis siswa dan kecemasan siswa terhadap 

matematika, khususnya pada saat siswa akan menghadapi tes ataupun 

ujian, sehingga  guru dapat memperbaiki metode belajar untuk 

pelajaran berikutnya. 

2. Sekolah 

Memberikan masukan untuk melakukan tindakan lebih lanjut pada 

bimbingan belajar yang terkait dengan kemampuan pemecahan 

masalah matematis maupun bimbingan konseling untuk menangani 

kecemasan siswa terhadap pembelajaran matematika agar dapat 

meningkatkan kualitas belajar. 

3. Peneliti 

Memberikan informasi secara deskriptif kepada pembaca terkait 

dengan kemampuan pemecahan masalah matematis dan kecemasan 

matematika siswa. Dengan adanya penelitian ini diharapkan pembaca 

dapat mendapatkan ide untuk membuat penelitian lain. Selain itu 

penelitian ini menjadi tahap awal untuk mengembangkan kemampuan 

diri peneliti. 
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