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B. KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan koneksi 

matematika apabila ditinjau dari tingkat kecemasan siswa pada saat menjelang ujian 

matematika. Maka dari itu perlu mencantumkan kajian pustaka guna mendukung 

proses pelaksanaan penelitian. Adapun landasan teori tersebut mencakup: definisi 

kemampuan koneksi matematika, kecemasan matematika siswa, kecemasan menjelang 

ujian, koneksi matematika ditinjau dari tingkat kecemasan menjelang ujian dan hasil 

penelitian yang relevan.  

1. Kemampuan Koneksi Matematika 

Menurut Rohendi dan Dulpaja (2013), kemampuan koneksi matematika 

merupakan suatu kemampuan yang dibutuhkan oleh para siswa, terutama untuk 

memecahkan masalah-masalah yang berhubungan antara konsep-konsep matematika 

dengan konsep-konsep lainnya dan disiplin ilmu lainnya atau masalah yang berkaitan 

dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Romli (2016), penekanan koneksi matematika 

dapat membantu para siswa dalam mengetahui dan memahami bahwa ide-ide 

matematika yang berbeda dapat saling berhubungan dan para siswa dapat belajar untuk 

mengembangkan pemikirannya tentang wawasan konteks yang dipelajari secara 

mendalam.  

Pentingnya kemampuan koneksi matematika bagi siswa untuk dipelajari karena 

tanpa kemampuan tersebut, siswa dituntut untuk lebih banyak mengingat dan 

memahami konsep-konsep yang berdiri sendiri (Aini, dkk, 2016). Tujuan koneksi 

matematika di sekolah menurut Wahyudin (2010), adalah pertama, untuk memperluas 

wawasan pengetahuan siswa. Maka, dengan menggunakan koneksi matematika, siswa 

akan memperluas wawasan terhadap materi yang disampaikan di dalam sekolah 

maupun di luar sekolah. Kedua, memahami bahwa matematika sebagai suatu mata 

pelajaran yang memuat materi tidak berdiri sendiri, melainkan ada keterkaitan dengan 

mata pelajaran yang lain. Ketiga, mengenali penerapan matematika baik di dalam dan 

di luar konteks matematika. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan 
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bahwa kemampuan koneksi matematika merupakan kemampuan yang dibutuhkan para 

siswa untuk menghubungkan konsep matematika, baik dengan matematika itu sendiri 

maupun dengan bidang lainya (dengan mata pelajaran lain atau dengan kehidupan 

nyata).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggunakan salah-satu dari ketiga jenis 

kemampuan koneksi matematika, yaitu kemampuan koneksi antar konsep matematika. 

Menurut Afifah (2017), kemampuan koneksi antar konsep matematika merupakan 

kemampuan siswa dalam mengaitkan ide-ide matematika antar konsep yang berbeda 

dalam matematika. Ide-ide matematika yang dimaksud adalah sebuah rancangan 

matematika yang tersusun dalam pemikiran siswa.  

Perlunya indikator koneksi matematika dalam proses pembelajaran di kelas 

untuk melihat sejauh mana kemampuan koneksi matematika yang dimiliki oleh siswa. 

Menurut Rismawati, dkk (2017), kemampuan koneksi antar konsep matematika dapat 

dilihat dari dua komponen, yaitu (1) kemampuan siswa dalam mengenal serta  

menggunakan hubungan antara ide-ide matematika secara tertulis, dan (2) kemampuan 

dalam memahami bahwa ide-ide matematika saling berhubungan dan saling 

membangun guna menghasilkan suatu kesatuan yang koheren. Menurut Supriyadi, dkk 

(2017), indikator koneksi antar konsep matematika meliputi: (1) siswa dapat membuat 

hubungan antar konsep matematika, dan (2) siswa dapat membuat contoh hubungan 

antar konsep matematika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua indikator 

koneksi antar konsep matematika yaitu (1) siswa dapat mengenal ide-ide matematika. 

Ide-ide matematika yang dimaksudkan adalah suatu rancangan yang diperoleh 

berdasarkan soal yang diberikan guna menjawab perintah soal tersebut, dan (2) siswa 

dapat menuliskan keterkaitan antar konsep matematika. Keterkaitan antar konsep yang 

dimaksudkan adalah mengenai Konsep yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 

suatu kumpulan istilah yang dapat dirumuskan dari istilah dasar yang digunakan dalam 

menyelesaikan suatu persoalan matematika. 
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2. Kecemasan Matematika Siswa 

Menurut Wicaksono dan Saufi (2013), kecemasan matematika merupakan 

bentuk perasaan seseorang baik berupa munculnya perasaan takut dan tegang dalam 

menghadapi berbagai persoalan matematika atau dalam proses pembelajaran 

matematika dengan berbagai gejala yang ditimbulkan. Biasanya seseorang yang 

memiliki rasa cemas terhadap matematika cenderung akan menganggap bahwa mata 

pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang tidak menyenangkan baginya.  

Menurut Handayani (2016), kecemasan siswa merupakan suatu perasaan cemas yang 

dihadapi oleh para siswa ketika pelajaran akan berlangsung dan telah berlangsung. Hal 

tersebut muncul dikarenakan tekanan dan ketidakmampuan dalam menyelesaikan 

masalah.  

Menurut Anita (2014), kecemasan matematika tidak bisa dipandang hal biasa, 

karena ketidakmampuan siswa dalam beradaptasi pada mata pelajaran matematika 

menyebabkan siswa merasa kesulitan dan bahkan fobia terhadap matematika yang 

akhirnya menyebabkan hasil belajar dan prestasi siswa dalam matematika tergolong 

rendah. Menurut Thalib (2010), para siswa yang mengalami gangguan kecemasan 

menjadikan siswa tersebut merasa sulit dalam berinteraksi di dalam kelas yang 

dikarenakan siswa tersebut selalu diliputi rasa gelisah/ gugup dalam mempresentasikan 

suatu permasaahan di depan kelas dan kurangnya percaya diri dalam berperilaku sosial.  

Beilock dan Willingham (2014) mengungkapkan bahwa semakin tinggi 

kecemasan siswa terhadap mata pelajaran matematika, maka kemampuan dalam 

menghadapi mata pelajaran matematika semakin berkurang. Hal tersebut terkait 

dengan beban memori kerja yang terdapat dalam orang tersebut. Kecemasan 

matematika pada dasarnya mendorong siswa dalam melakukan dua hal sekaligus yaitu 

menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matematika dan menghadapi 

kekhawatiran tentang matematika itu sendiri. Apabila terdapat siswa yang memiliki 

sedikit rasa percaya diri untuk mengungkapkan permasalahannya, maka kemampuan 

matematika yang didapatkan masih tergolong rendah. Berdasarkan uraian di atas, 

secara umum kecemasan adalah bentuk cemas yang didapatkan siswa ketika proses 
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pelajaran berlangsung dengan munculnya beberapa ciri-ciri seperti meliputi timbulnya 

rasa gelisah, khawatir, dan takut terhadap sesuatu yang tidak diinginkan.  

Gejala kecemasan dapat dikenali melalui tiga komponen yaitu pertama, 

komponen kepribadian (psikologis atau emosional), berupa kegelisahan, kegugupan, 

rasa cemas, takut. Kedua, komponen fisiologis, berupa jantung berdebar, telapak 

tangan yang mengeluarkan keringat dingin. Ketiga, yaitu komponen sosial, misalnya 

berupa perubahan tingkah laku (sikap) pada diri seseorang, gangguan tidur (Wicaksono 

dan Saufi, 2013). Menurut Rahman, dkk (2015), ada dua bentuk gejala kecemasan yang 

dialami oleh siswa dalam menghadapi pelajaran matematika, yaitu pertama, gejala 

fisiologi, seperti berkeringat dingin berlebihan pada tangan, perasaan berdebar-debar, 

sakit kepala, sakit perut, dan bergemetar ketika harus menyelesaikan soal matematika. 

Kedua, yaitu gejala psikologi seperi perasaan tegang, gugup, takut, merasa lemah, dan 

perasaan-perasaan yang tidak menentu. Pada penelitian ini sesuai dengan pendapat 

Rahman, namun terdapat penambahan pada ciri-ciri gejala fisiologis yang meliputi 

mual dan sesak nafas sehingga gejala fisiologis yang  diteliti adalah perasaan berdebar-

debar, berkeringat dingin, sakit kepala, mual, dan sesak nafas ketika harus 

menyelesaikan soal matematika. Kedua, terdapat penambahan pada ciri-ciri gejala  

psikologi meliputi tidak bisa berkonsentrasi dengan baik dan tidak percaya diri 

sehingga gejala psikologi yang akan diteliti adalah tidak bisa berkonsentrasi, ragu, 

tidak percaya diri, takut dan gugup.  

Erdogan, dkk (2011) menjelaskan faktor-faktor pendorong kecemasan 

matematika yaitu, faktor lingkungan, meliputi keadaan lingkungan dalam kelas serta 

kepribadian guru matematika, faktor mental, meliputi hubungan dengan kemampuan 

abstraksi dan logika tingkat tinggi dalam matematika, faktor Individu, meliputi kondisi 

fisik yang baik, sikap terhadap matematika itu sendiri, dan kepercayaan diri, gaya 

belajar, mempunyai pengalaman sebelumnya dengan matematika. Menurut Anditya 

(2016), faktor penyebab kecemasan adalah situsasi kelas yang tidak kondusif, 

kurangnya kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran dengan baik, matematika 
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memiliki banyak rumus, keluarga berharap mendapatkan nilai yang memuaskan, siswa 

belum bisa menyelesaikan permasalahan pada materi yang telah dipelajari.  

Pada uraian di atas, secara umum faktor pendorong timbulnya kecemasan yaitu 

faktor lingkungan, seperti kurangnya guru dalam menyampaikan pelajaran dengan 

baik, dan keluarga menuntut anaknya harus mendapatkan nilai yang memuaskan. 

Faktor mental, seperti dengan adanya matematika yang banyak rumus menjadikan 

siswa dituntut mampu dalam penguasaan rumus. Faktor individu, meliputi kepercayaan 

dalam penguasaan materi sangat kurang. 

3. Kecemasan Menjelang Ujian 

Loekmono dan Dwikurnaningsih (2013) mengungkapkan bahwa kecemasan 

merupakan suatu perasaan yang timbul terhadap situasi yang penuh dengan tekanan. 

Kecemasan dalam ujian didapatkan para siswa berupa kecemasan internal dan 

kecemasan eksternal. Tekanan kecemasan ekternal merupakan kecemasan yang timbul 

dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan yang menuntut untuk meraih 

kelulusan dengan nilai yang memuaskan, sedangkan tekanan kecemasan internal 

merupakan kecemasan yang berasal dari dalam diri siswa sendiri seperti rasa malu dan 

takut tidak lulus. Para siswa pada saat menjelang ujian banyak dihinggapi rasa cemas 

yang luar biasa, bahkan terdapat sejumlah siswa yang menangis, pingsan yang 

dikarenakan kekhawatirannya apabila tidak lulus dalam menghadapi ujian yang akan 

diikutinya. 

Wibawa dan Widiasavitri (2013) mengungkapkan bahwa beberapa faktor 

penyebab siswa menjadi cemas ketika akan menghadapi ujian adalah bukan hanya 

berasal dari diri siswa sendiri atau lingkungan keluarga saja, melainkan perbedaan 

sistem belajar yang diterapkan pada setiap sekolah yang menyebabkan siswa menjadi 

tertekan sebelum ujian dilaksanakan. Sekolah yang menerapkan sistem full day school 

dimana siswa memperoleh jadwal belajar yang padat dari pagi hingga sore hari di 

sekolahnya terlebih lagi apabila siswa tersebut mengikuti bimbingan belajar di luar 
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sekolah, maka tidak menutup kemungkinan terdapat timbulnya rasa cemas yang 

berdampak negatif pada diri siswa. 

4. Koneksi Matematika Ditinjau dari Tingkat Kecemasan Siswa Menjelang 

Ujian 

Munculnya rasa cemas terhadap ujian, baik itu ujian harian, ujian tengah 

semester (UTS), ujian akhir semester (UAS), dan ujian nasional (UN) dikarenakan 

banyaknya siswa mencemaskan hasil dari ujian yang tidak memenuhi strandar 

kelulusan. Apabila kecemasan tersebut tidak ditangani dengan baik, maka akan bisa 

mengacaukan emosi, mengganggu tidur, menurunkan nafsu makan, penurunan tingkat 

kesehatan yang menjadi penyebab siswa gagal saat menghadapi ujian (Permana, dkk, 

2016). Peningkatan tingkat kecemasan matematika berupa kecemasan terhadap ujian 

matematika dapat mengakibatkan penurunan kemampuan koneksi matematika pada 

siswa. Jika terdapat kenaikan pada skor kecemasan, maka berpengaruh terhadap 

penurunan skor kemampuan koneksi matematika siswa. Faktor kecemasan terhadap 

pembelajaran matematika memiliki pengaruh paling tinggi terhadap kemampuan 

koneksi matematika, dikarenakan menuntut siswa untuk mengingat kembali materi 

telah dipelajari, materi yang berasal dari bidang lain selain matematika dan materi 

dalam kehidupan sehari-hari serta mampu mengkaitkan dengan materi yang dipelajari 

(Anita, 2014).  

Hanifah dan Abadi (2018), menjelaskan hubungan koneksi antar konsep 

matematika dimana semakin tinggi rasa cemas yang didapat, maka semakin 

menurunnya kemampuan koneksi antar konsep pada matematika yang berakibat 

menurunnya prestasi yang didapat siswa, dan sebaliknya. Kecemasan yang muncul 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan emosional dan diikuti oleh munculnya berbagai 

respon fisiologis maupun psikologis yang timbul sebagai dampak perasaan tidak aman 

karena memiliki pemikiran buruk terhadap matematika.  

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendiskripsikan kemampuan koneksi antar 

konsep dalam matematika yang ditinjau dari tingkat kecemasan menjelang ujian. 
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Koneksi antar konsep dalam matematika menggunakan materi bangun ruang sisi datar 

dengan menggunakan teorema Phytagoras dalam penyelesaiannya. Tingkat kecemasan 

yang digunakan dalam penelitihan ini terbagi menjadi tiga, kecemasan ringan, 

kecemasan sedang, dan kecemasan berat. 

5. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya : 

a) Kemampuan Koneksi Matematika 

Penelitian yang dilakukan oleh Prastiwi, dkk (2014) tentang  Efektifitas Model 

Pembelajaran Conceptual Understanding Procedures untuk Meningkatkan 

Kemampuan Siswa Pada Aspek Koneksi Matematika. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pembelajaran Conceptual Understanding Procedures efektif untuk 

meningkatkan koneksi matematika siswa dikarenakan (1) Kemampuan koneksi 

matematika yang diajarkan menggunakan model pembelajaran Conceptual 

Understanding Procedures membuat para siswa memiliki nilai diatas standart 

kelulusan, (2) Kemampuan koneksi matematika yang diajarkan menggunakan model 

pembelajaran Conceptual Understanding Procedures lebih baik dalam penerapan di 

kelas daripada memnggunakan model pembelajaran ekspositori, (3) siswa memiliki 

semangat motivasi belaar lebih tinggi dalam penerapan model pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian 

kali ini adalah menggunakan objek yang sama tentang koneksi matematika. Namun 

yang menjadi perbedaan adalah penelitian di atas menggunakan model pembelajaran 

Conceptual Understanding Procedures untuk mengetahui efektifitas model 

pembelajaran tersebut untuk meningkatkan kemampuan koneksi siswa dan penelitian 

kali ini menggunakan tingkat kecemasan siswa menjelang ujian untuk mengetahui 

pengaruh kemampuan koneksi matematika apabila ditinjau dari tingkat kecemasan 

siswa menjelang ujian. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Aini, dkk (2016) tentang Proses Koneksi Siswa 

Berkemampuan Tinggi dan Rendah Dalam Memecahkan Masalah Bangun Datar. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa siswa yang memiliki kemampuan rendah dan 

kemampuan tinggi akan memiliki perbedaan dalam menyelesaikan masalah luas 

persegi. Siswa yang memiliki kemampuan matematika rendah, tidak melakukan look 

back atau meyakini kebenarannya, tanpa melakukan pengecekan ulang dari awal 

permasalahan. Sedangkan, siswa yng memiliki kemampuan tinggi akan mampu untuk 

menyelesaikan soal yang mengaitkan dengan antar konsep matematika dan keterkaitan 

matematika dengan konsep lain atau dalam kehidupan sehari-hari dengan langkah 

understand the problem, device a plan, carry out the plan, look back. Komponen yang 

mudah dikuasai oleh semua siswa adalah pada koneksi antar konsep pada langkah 

memahami masalah (understand the problem) dengan bukti bahwa siswa mampu 

memahami luas luas daerah yang diarsir sama dengan luas daerah yang tidak diarsir. 

Sedangkan komponen matematika yang kurang dikuasi oleh siswa adalah koneksi antar 

konsep matematika pada langkah device plan karena siswa diindikasikan dengan siswa 

yng memiliki kemampuan tinggi yang mampu merencanakan penggunaan konsep 

perbandingan dari sua segitiga siku-siku untuk mencari panjang sisi GK. Persamaan 

penelitian di atas dengan penelitian kali ini adalah menggunakan objek yang sama yaitu 

tentang kemampuan koneksi siswa. Namun pada penelitian di atas hanya mencari tahu 

tentang proses koneksi siswa dalam memecahkan masalah, sedangkan pada penelitian 

kali ini juga mencari tahu tingkat kecemasan siswa menjelang ujian. 

b) Kecemasan Menjelang Ujian 

Penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2018) tentang Tingkat Kecemasan 

Siswa SMK Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer Tahun 2018. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat kecemasan siswa menghadapi UNBK di SMK 

Kuta. Terdapat 4 siswa yang memiliki tingkat kecemasan rendah, 18 siswa tergolong 

memiliki tingkat kecemasan sedang dan 15 siswa tergolong memiliki tingkat 

kecemasan tinggi dan 3 siswa tergolong memiliki tingkat kecemasan sangat tinggi. 

Presentase data kecemasan siswa di SMK Kuta sangat tinggi 7,5%, tinggi 37,5%, 
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sedang 45% dan rendah 10%. Presentase terbanyak di tingkat kecemasan seang 

sebanyak 45 %. Kecemasan yang berlebihan juga akan mengganggu proses belajar dan 

pelaksanaan ujian, sehingga kedua golongan tersebut harus mendapatkan perhatian 

serius. Pada penelitian kali ini dan penelitan di atas memiliki kesamaan bahwa peneliti 

meneliti tentang tingkat kecemasan. Namun yang menjadi perbedaan dengan penelitian 

kali ini adalah menggunakan kemampuan koneksi matematika untuk mengetahui 

kemampuan koneksi jika ditinjau dari tingkat kecemasan menjelang ujian, dan 

penelitian di atas tidak menggunakannnya. 

 

 


