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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam UU Pasal 1 No.20 tahun 2003, pendidikan adalah suatu bentuk 

usaha sadar dan terencana yang bertujuan untuk mewujudkan suasana belajar 

dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat mengembangkan 

potensinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

ketrampilan, kepribadian, kecerdasan, serta ahklak mulia yang dibutuhkan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan tujuan tersebut maka 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat penting untuk kemajuan bangsa 

(Pratiwi et al., 2013). Perwujudan suatu pendidikan salah satunya dengan 

cara belajar. 

Belajar adalah tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan 

psikomotor yang terjadi dalam diri siswa (Mahmud, 2010). Salah satu tujuan 

dari proses pembelajaran adalah untuk meraih suatu prestasi dalam belajar. 

Pretasi belajar adalah hasil yang dicapai seorang siswa dalam usaha dan 

proses belajarnya yang dicantumkan di dalam nilai hasil tes atau ujian. 

Prestasi belajar bisa digunakan untuk mengukur kemajuan-kemajuan seorang 

siswa yang telah dicapainya dalam belajar (Jainuri, 2011). 

Untuk meraih suatu prestasi dalam belajar tidaklah mudah terutama 

pada mata pelajaran matematika. Saat ini masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan dalam belajar matematika, para siswa menganggap 

matematika sebagai pelajaran yang sulit, membingungkan, menakutkan, 

membosankan, dan menjadi beban bagi siswa karena bersifat abstrak, penuh 

dengan angka dan rumus (Leonard, 2009). Pernyataan tersebut didukung dari 

hasil UN SMK tahun pelajaran 2012/2013 di provinsi Jawa Tengah yang 

menunjukan bahwa rata-rata nilai matematika paling rendah yaitu 5,52 

dibanding mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang nilai rata-

ratanya 7,15 dan 6,41. Adapaun dari hasil UN SMA provinsi Jawa Tengah 

tahun pelajaran 2012/2013 menunjukan bahwa nilai rata-rata matematika 

1 



2 
 

menjadi yang terendah yaitu 5,98 dibanding mata pelajaran lainya 

(kemdikbud, 2013). 

Sedangkan dari penelitian Khatoon (2010) bahwa hampir setengah 

populasi siswa sekolah menengah (44,98%) memiliki tingkat kecemasan 

matematika sedang dan 17,91% dari total populasi mengalami kecemasan 

yang tinggi terhadap matematika. Hasil analisis berdasarkan jenis kelamin 

dinyatakan bahwa perempuan memiliki tingkat kecemasan tinggi yaitu sekitar 

11,38% yang angkanya hampir dua kali lipat dibandingkan kecemasan pada 

laki-laki yakni sebesar 6,47%. 

Kecemasan merupakan suatu keadaan tegang yang belebihan atau tidak 

jelas sebabnya yang ditandai oleh perasaan khawatir, gelisah dan tidak 

menentu (Maramis, 2009). Keadaan tersebut akan menimbulkan rasa tidak 

senang yang akan menurunkan motivasi belajar siswa sehingga akan 

berdampak pada prestasi belajar di sekolah. Kecemasan sering menimbulkan 

kebingungan dan distorsi persepsi. Kebingungan dan distorsi tersebut tidak 

hanya pada ruang dan waktu tetapi pada orang dan arti peristiwa. Keadaan 

tersebut bisa mengganggu dan mempengaruhi belajar dengan menurunkan 

konsentrasi, menurunkan daya ingat, mengganggu kemampuan dalam 

berlogika, dan kesulitan dalam membuat asosiasi (Sadock & Sadock, 2007). 

Seseorang siswa yang mempunyai prestasi belajar matematika yang baik 

bisa berfikir secara logis serta sistematis dalam menyelesaikan masalah dan 

mengambil keputusan. Sedangkan bila siswa mempunyai prestasi belajar 

matematika yang buruk, maka bisa menyulitkan siswa dalam menyelesaikan 

masalah dan memahami konsep pelajaran lain secara logis dan sistematis 

(Sumardyono, 2004). 

Dari penjelasan diatas peneliti terdorong untuk melakukan penelitian 

tentang hubungan antara tingkat kecemasan dengan prestasi belajar 

matematika siswa kelas XI di SMK Negeri 1 Kaligondang Purbalingga. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara 

tingkat kecemasan dengan prestasi belajar matematika kelas XI di SMK N 1 

Kaligondang Purbalingga? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Mengetahui hubungan antara tingkat kecemasan dengan prestasi 

belajar matematika kelas XI  di SMK N 1 Kaligondang Purbalingga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang 

kecemasan. 

b. Memberikan informasi mengenai hubungan tingkat kecemasan dengan 

prestasi belajar matematika. 

2.  Manfaat Praktis 

Siswa dapat memperoleh informasi tentang kecemasan sehingga tidak 

mempengaruhi prestasi belajar matematika. 

 


