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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mencerdaskan kehidupan bangsa telah menjadi agenda penting untuk 

meningkatkan kesejahteraan diri dan sosial (Sagala & Sos, 2016). Salah satu 

caranya ialah melalui pengembangan di bidang pendidikan (Nurrahwati, 2021). 

Analisis terbaru oleh World Bank (2020) menyatakan bahwa Indonesia masuk 

dalam kategori sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia. Namun, meski telah 

mengalami kemajuan pesat, hasil belajar siswa di Indonesia masih banyak yang 

belum memenuhi target nasional (World Bank, 2020).  

Menurut laman artikel di web resmi kemendikbud (2019), laporan riset PISA 

(Programme for International Students Assesment) tahun 2018 menjawab 

pernyataan sebelumnya, dimana hasil laporan ini telah dijadikan patokan 

pemerintah untuk mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. Laporan PISA 

berisi hasil kemampuan membaca, matematika, dan sains siswa di Indonesia masih 

tergolong rendah, yakni dibawah rata – rata skor OECD (Kemendikbud, 2019b). 

Hadi dan Novaliyosi (2019)  pada kegiatan TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study) menyatakan bahwa kemampuan matematika siswa 

Indonesia masuk pada kategori rendah, hal ini mengartikan jika kemampuan 

matematika siswa di Indonesia hanya pada taraf penyelesaian soal matematika 

sederhana. 
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Hornigold (Kuntjojo, 2021) menyebutkan bahwa terdapat sekitar 6% siswa 

memiliki masalah dalam memperoleh keterampilan matematika. Konsep 

matematika bersifat abstrak dan hirarkis membuat siswa harus menguasai konsep 

sebelumnya sebagai pra-syarat untuk memahami konsep selanjutnya (Navarrete 

dkk., 2018).  Hal ini dapat membuat siswa menghadapi hambatan dalam belajar, 

karena setiap siswa memiliki perbedaan dalam kemampuan belajar. Beberapa siswa 

dengan mudah mempelajari matematika, sementara yang lain merasa sulit 

(Navarrete dkk., 2018).  

Kesulitan belajar didefinisikan Subini (Urbayatun dkk., 2019) sebagai 

kondisi yang memberikan gambaran adanya kesulitan untuk mencapai kompetensi 

dasar yang telah ditentukan dan memerlukan usaha guna menghadapi hambatan 

tersebut. Kesulitan belajar berpengaruh pada banyak aspek kehidupan, dan dapat 

menetap dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini bergantung pada jenis 

kesulitan yang dialami (Wood, 2007).  

Terdapat dua klasifikasi kesulitan belajar menurut (Abdurrahman, 2012) 

yakni: kesulitan belajar perkembangan (developmental learning disabilities) dan 

kesulitan belajar akademik (academic learning disabilities). Kesulitan belajar 

perkembangan meliputi: gangguan persepsi dan motorik, kesulitan bahasa dan 

berbicara, dan kesulitan dalam menyesuaikan perilaku sosial. Sedangkan kesulitan 

belajar akademik mengcakup istilah “gagal” dalam mencapai prestasi akademik dan 

penguasaan materi, diantaranya yakni: kesulitan membaca (disleksia), kesulitan 

menulis (disgrafia), dan kesulitan berhitung (diskalkulia). 
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Emerson dan Babtie (2014) mendefinisikan diskalkulia sebagai kondisi yang 

mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh keterampilan berhitung. Snowling 

dkk.,  (2021) menambahkan bahwa siswa diskalkulia memiliki masalah dalam 

memahami istilah – istilah matematika dasar, pembelajaran operasi bilangan, dan 

simbol matematika. Oleh karena itu, butuh waktu yang lebih lama dan berulang – 

ulang untuk menyelesaikan tugas akademik maupun non – akademik. Akibatnya, 

siswa diskalkulia kurang dapat menyelesaikan tuntutan akademik yang ada di 

sekolah (Devine dkk., 2018).  

Berdasarkan penelitian Kucian dkk (2018), matematika masuk dalam 

kategori mata pelajaran yang rawan untuk memunculkan emosi negatif siswa. 

Sejalan dengan hal tersebut, dalam riset Zhang, Zhao, dan Kong (2019) 

mengemukakan bahwa matematika juga merupakan mata pelajaran dengan tingkat 

kesuksesannya sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis, yakni kecemasan 

matematika.  

Rose dkk (2013) menyampaikan kecemasan matematika memiliki 

konsekuensi yang sangat besar, hal ini dapat dilihat ketika memberikan 

perbandingan antara siswa dengan tingkat kecemasan yang rendah dengan siswa 

yang memiliki kecemasan sedang hingga tinggi dalam, bagi mereka yang memiliki 

kecemasan belajar matematika tentu saja membuat keterlibatan yang monoton, 

tidak akan aktif dalam belajar matematika di kelas serta menjauhkan diri dari 

matematika. 

Lyons & Beilock (OECD, 2013) menerangkan bahwa siswa dengan 

kecemasan matematika memiliki respon alami untuk menghindari matematika 
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layaknya seperti menghindari rasa sakit, bahkan mereka melakukan antisipasi dan 

menilai matematika bisa saja merupakan bagian dari pengalaman yang kurang 

menyenangkan. Kecemasan matematika dapat terus muncul disepanjang jam 

pembelajaran dengan unsur matematika (Trezise & Reeve, 2018), dimana 

kecemasan ini bukan sekedar rasa khawatir, namun juga dapat berupa reaksi kimia 

di otak yang mana ini dapat menghambat proses kognitif dan menyebabkan gejala 

fisik seperti jantung berdebar dan berkeringat (Arem, 2010).  

Studi yang dilakukan sekolah medis di Universitas Standford oleh Young, 

Wu, dan Menon (2012) menemukan korelasi antara sistem saraf manusia dengan 

kecemasan matematika, hal ini ditandai adanya peningkatan aktivitas otak di daerah 

korteks prefrontal ventromedial dan amigadala yang merupakan tempat mengatur 

emosi negatif pada anak usia 7 – 9. Beberapa literatur menemukan kecemasan ini 

dapat muncul kepada setiap orang ketika bertemu dengan matematika, hanya saja 

dibedakan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Sedangkan, data penelitian 

Rubinsten dan Tannock (2010) menunjukan siswa dengan diskalkulia 

memperlihatkan tingkat kecemasan matematika yang lebih tinggi terutama dalam 

aritmatika.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada guru wali kelas sekolah dasar 

kelas lima di SD 1 SMRJ, menyatakan bahwa terdapat beberapa siswa yang 

memiliki kesulitan belajar matematika, bahkan ada satu anak di kelas yang 

nampaknya memiliki keterlambatan belajar dalam beberapa aspek pembelajaran 

tidak hanya matematika. Beliau mengkonfirmasi bahwa memang butuh keterlibatan 

aktif ketika jam matematika, serta memberikan perhatian khusus pada siswa - siswa 
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yang memiliki kecemasan matematika. Salah satu alasan, karena ada beberapa 

siswa dengan kesulitan matematika susah memahami soal yang diberikan, sehingga 

beliau kerap memberikan langkah – langkah apa saja yang harus dilakukan oleh 

siswa untuk menyelesaikan soal dengan baik, jika tidak, siswa dengan kecemasan 

matematika tidak akan menyelesaikan secara tuntas serta akan menganggu 

ketenangan kelas atau pergi keluar dengan alasan mencuci tangan atau ke kamar 

mandi. Hal lain yang dapat diamati yakni siswa menggoyangkan kaki keatas 

kebawah, mengetuk meja, ekspresi wajah mereka yang memasang raut iba atau 

cemberut.  

Wawancara kedua dengan informan W, seorang guru wali kelas lima di SD 3 

PYH. Selama mengajar di awal ajaran hingga dua bulan berlangsung, beliau 

mengamati dan mendapatkan informasi dari guru lain berkaitan dengan kesulitan 

belajar pada siswanya. Terdapat empat siswa yang memiliki kesulitan numerik 

(berkaitan dengan angka), sehingga kerap melakukan kesalahan dalam 

penyelesaian matematika. Satu diantaranya sudah mendapatkan pembelajaran 

tambahan melalui les diluar sekolah, pemahaman konsep matematikanya masih 

cukup rendah, akan tetapi mulai membaik dibandingkan satu tahun sebelumnya. 

Walau terkadang, masih perlu dibantu untuk strategi cara menjawab soal yang 

diberikan di papan tulis. Begitu juga ketika ujian matematika, siswa dengan 

kesulitan matematika kerap menempati posisi tengah dan akhir dalam menjawab 

atau mengumpulkan lembar jawab ke guru. Sedangkan ketika ujian lisan, siswa tadi 

akan melirik temannya untuk mendapatkan jawaban, terlebih jika ditunjuk, siswa 

akan memetik tangannya atau mengetukan kaki di kolong meja.  
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Informan ketiga adalah seorang wali kelas lima di SD 5 PYH, berinisial S. 

Dari hasil wawancara mendapatkan informasi bahwa para siswa akan didapati 

tampak gelisah, gestur badan kurang nyaman bahkan terkadang melihat kanan – 

kiri hingga ditegur guru untuk mengerjakan sendiri, dan sering mendengus dengan 

keras. Rata – rata yang melalukan hal ini adalah siswa - siswi dengan kesulitan 

mempelajari materi matematika dan siswa yang kurang fasilitas belajar mandiri di 

rumah. Siswa terbata – bata jika ditunjuk untuk menjawab soal atau bahkan hanya 

sekedar diam tak dapat menjawab hanya dengan melirik temannya saja.  

Melihat permasalahan yang telah dijabarkan diatas, kecemasan matematika 

muncul pada situasi tertentu dan mempengaruhi kondisi lain, terutama hasil kinerja 

matematika. Menurut Sorvo (2019) dalam studinya menemukan adanya kaitan 

antara kecemasan matematika dengan kinerja matematika. Foley dkk (2017) 

memberikan asumsi bahwa keduanya memiliki hubungan dua arah. Oleh karena itu, 

kecemasan matematika dianggap sebagai faktor penyebab dari kinerja matematika 

yang buruk (Young dkk., 2012). Sedangkan, karakteristik utama dari individu yang 

memiliki kecemasan matematika adalah melakukan penghindaran terhadap 

matematika (Choe dkk., 2019). Akibatnya, semakin rendah pula kesempatan diri 

untuk meningkatkan keterampilan matematika (Dowker dkk., 2016). 

Membantu siswa menemukan metode dan media belajar yang tepat 

merupakan salah satu faktor pengajaran guru yang dapat mengurangi kecemasan 

matematika (Arem, 2010). Penelitian Ramirez dkk. (2018) yang berjudul Math 

anxiety: Past Research, Promising Interventions, and a New Interpretation 

Framework berasumsi bahwa intrepetasi yang bertujuan untuk meningkatkan 
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keterampilan matematika dimungkinkan akan efektif untuk mengurangi kecemasan 

matematika. Penelitian Jansen (2013) menggunakan software Math Garden sebagai 

intervensi digital mendapatkan hasil bahwa kinerja matematika meningkat pada 

kondisi ekperimental dan tingkat kecemasan matematika menurun dibandingkan 

dengan sebelum diberikan intervensi digital. 

Penerapan lain, pada intervensi berbasis game digital yang diberi nama 

dengan Number Sense Games dan Reading Games oleh Vanbecelaere dkk. (2020) 

mendapatkan hasil bahwa pada kelompok intervensi tidak menunjukan 

pengurangan dalam kecemasan matematika, akan tetapi terdapat peningkatan dalam 

estimasi garis bilangan dan kompetensi membaca. Tepat setahun setelahnya, 

Vanbecelaere dkk (2021) kembali melakukan penelitian menggunakan Number 

Sense Games sebagai intervensi digitalnya yang telah dikembangkan, hasilnya 

berbeda dengan setahun sebelumnya. Setelah pelatihan skor kecemasan matematika 

siswa menjadi lebih rendah dibandingkan sebelum pelatihan. 

Penerapan digital learning juga dilakukan oleh Ng dkk. (2022) dalam 

jurnalnya yang berjudul “Evaluation of math anxiety and its remediation through a 

digital training program in mathematics for first and second graders”, hasil 

penelitiannya menunjukan skor kecemasan matematika pada anak berkurang 

melalui pelatihan digital yang dilaksanakan selama enam minggu, dan 

penurunannya sangat terlihat pada siswa yang memiliki kecemasan matematika 

yang tinggi. Selain itu, kecemasan matematika berhubungan negatif dengan prestasi 

matematika. Namun, ditemukan pula bahwa peningkatan kognitif tidak bergantung 

pada kecemasan matematika. Meski begitu, Miundy dkk. (2019) dalam 
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penelitiannya menerangkan bahwa bagi siswa diskalkulia penerapan intervensi 

digital learning berbasis interaktif media dianggap dapat meremediasi kesulitan 

belajarnya dalam matematika. 

Hung dkk. (2014) dalam penelitian menemukan pengaruh pembelajaran 

digital yang berbasis game dilingkungan sekolah juga berefektifitas dalam 

menurunkan kecemasan matematika dan meningkatkan motivasi belajar siswa.  

Firmandasari dkk (2020) juga menemukan adanya dampak positif penambahan 

nuansa budaya dalam media belajar berbasis digital, dimana dapat meningkatkan 

motivasi dan keingintahuan anak mengenai produk budaya sehingga selain 

digunakan sebagai penyampaian materi belajar, ini juga digunakan sebagai misi 

melestarikan cagar budaya Jawa berbasis teknologi. Ulya (2017) menyebutkan 

manfaat media yang mengusung sifat tradisional memberikan keunggulan penting 

dalam mengusir bosan belajar, memberikan variasi aktif terhadap penyampaian 

materi, dan mengoptimalkan hasil belajar peserta didik. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, guna 

mendukung pendidikan dengan lingkungan yang lebih inklusif, maka dirasa sangat 

dibutuhkan penelitian mengenai penerapan media belajar untuk mengurangi faktor 

kecemasan matematika pada siswa diskalkulia.  

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan modul digital 

interaktif bernuansa budaya jawa untuk mengurangi kecemasan matematika pada 

siswa diskalkulia. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan 

wawasan dalam pengembangan bidang psikologi pendidikan mengenai 

pengaruh modul digital pada kecemasan matematika siswa dalam kegiatan 

pembelajaran matematika.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap aktivitas fisik dan 

psikologis siswa melalui metode pembelajaran berbasis digital.  

b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi pengelolaan pendidikan dengan melihat dari sisi 

psikologis yang berhubungan dalam pembelajaran dalam kelas. 

c. Bagi penelitian selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

pengetahuan dibidang pendidikan dan sebagai acuan penelitian yang 

relevan yang dapat menyempurnakan hasil penelitian ini. 


