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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan pendidikan di sekolah dasar saat ini sangat memprihatinkan 

dikarenakan dampak dari pandemi covid 19. Pembelajaran tatap muka tidak dapat 

dilaksanakan dalam kurun waktu yang belum dapat ditentukan. Sebagaimana 

penuturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 pembelajaran tatap 

muka merupakan pembelajaran yang berupa proses interaksi langsung antara 

peserta didik, materi pelajaran, guru dan lingkungan. Pada interaksi ini 

dimungkinkan penularan covid 19 tidak dapat dihindari sehingga Pemeritah 

mengambil kebijakan untuk menutup sementara kelas pembelajaran tatap muka. 

Oleh karena itu pembelajaran dialihkan menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ) 

melalui modul dan kelas online atau virtual dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi saat ini (Ayu dkk, 2020:47). 

Dalam pembelajaran jarak jauh diperlukan berbagai faktor pendukung untuk 

kelancaran pembelajaran dari segi sarana, materi, media dan penyajian dari guru 

kepada siswa. Dalam hal ini diperlukan kreativitas guru untuk dapat memberikan 

ide – ide yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa (Ariningtyas, 2015: 

137). Penyajian materi yang dikemas dengan baik dan menarik akan mudah 

diterima dan dipahami oleh siswa tanpa adanya keraguan konsep. Menurut 

Khasanah (2018:30) kreativias guru juga memberikan sumbangan terhadap minat 

belajar siswa walaupun dengan prosentase yang kecil. Minat belajar yang tinggi di 

padukan dengan self efficacy yang tinggi pula akan sangat berpengaruh terhadap 

prestasi belajar siswa ( Candra, 2016:3).  

Self efficacy merupakan hasil interaksi antara lingkungan eksternal, 

mekanisme penyesuaian diri,kemampuan personal, pengalaman dan pendidikan 

(Niu, 2010). Self efficacy merupakan keyakinan dari dalam diri seseorang tentang 

sejauh mana ia mampu mengerjakan tugas, mencapai tujuan, dan merencanakan 

tindakan untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini berarti ketika seseorang 

mempunyai self efficacy tinggi, dia yakin bahwa dia dapat mengerjakan suatu 
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tugas dengan baik dan memuaskan. Dengan self efficacy yang tinggi maka siswa 

dapat meningkatkan kepercayaan dan keyakinan dirinya sehingga hal tersebut 

dapat berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa.  

Kurikulum yang berlaku di Indonesia terutama kurikulum Pendidikan di 

Sekolah Dasar saat ini adalah Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 yang 

diberlakukan tidak terlepas dari tujuan pendidikan yang hendak dicapai yaitu 

seperti yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 67 Tahun 2013 yang 

menyebutkan bahwa kurikulum 2013 memiliki tujuan untuk mempersiapkan 

manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga 

negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. Kurikulum 2013 dapat mengakomodasi keseimbangan antara 

soft skill dan hard skill yang meliputi kompetensi sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan. 

Dimasa pandemi ini kementrian pendidikan dan kebudayaan memberikan 

kebijakan berupa penyederhanaan kurikulum pada satuan pendidikan. Dalam hal 

ini menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nadiem Makarim menegaskan bahwa 

kurikulum darurat akan difokuskan pada materi yang dianggap sebagai fondasi ke 

jenjang kompetensi berikutnya.Hal ini dilakukan dengan harapan siswa tidak 

merasa terbebani dengan terlalu banyaknya kompetensi dasar yang harus di capai 

di karenakan berkurangnya waktu pembelajaran secara tatap muka. 

Matematika merupakan alat untuk mengembangkan cara berpikir sehingga 

matematika sangat diperlukan dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-

hari serta penunjang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Offirston, 

2014:1). Matematika merupakan mata pelajaran yang terpisah dari tema.Sesuai 

dengan tujuan diberikannya mata pelajaran matematika di sekolah, siswa 

memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam memecahkan 

masalah dalam kehidupannya. Selain itu belajar matematika juga dapat membantu 

dalam memahami bidang studi lain seperti fisika, kimia, arsitektur, ekonomi, dan 

sebagainya. Belajar matematika juga dapat melatih siswa untuk berpikir logis, 

kritis, dan praktis serta bersikap positif dan berjiwa kreatif. 
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Matematika berfungsi sebagai media atau sarana siswa dalam mencapai 

kompetensi. Namun sebagian besar siswa beranggapan matematika merupakan 

mata pelajaran yang sulit sehingga materi yang abstrak sulit dipelajari ketika 

belajar daring (Kusumaningrum dan Wijayanto, 2020:138). Dalam belajar 

matematika bukan sepenuhya untuk dapat menguasai materi namun yang 

terpenting adalah menguasai kompetensi yang diharapkan dalam tujuan 

pembelajaran. Dalam pembelajaran matematika, siswa diajak belajar melalui 

pengalaman tentang sekumpulan objek (abstraksi). Dengan mengamati objek 

siswa diharapkan dapat memahami pengertian suatu konsep. Selanjutnya dengan 

abstraksi ini, siswa belajar membuat perkiraan sesuai dengan pengalaman atau 

pengetahuan yang dikembangkan melalui contoh-contoh khusus (generalisasi). 

Melalui proses penalarannya dikembangkan pola pikir induktif maupun deduktif. 

Namun semua proses ini tetap harus memperhatikan kemampuan siswa 

berdasarkan tahapan perkembangannya. 

Pada pembelajaran jarak jauh seperti yang berlangsung saat ini, belajar 

matematika memiliki banyak kendala (Huzaimah dan Amalia, 2021:537). Tidak 

semua pihak memiliki fasilitas yang menunjang untuk pembelajaran jarak jauh. 

Tidak semua kalangan masyarakat mampu menyediakan sarana teknologi yang 

diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh. Belajar matematika dibutuhkan 

pengetahuan konseptual terlebih dahulu sebelum belajar pengetahuan prosedural. 

Pembelajaran jarak jauh secara daring dirasa kurang optimal dalam penanaman 

konsep terhadap siswa, terutama siswa sekolah dasar. 

Berdasarkan hasil belajar siswa kelas IV Mata Pelajaran matematika yang 

diambil dari empat sekolah dasar yang ada di Gugus Pangeran Diponegoro Korwil 

Dikbud Kecamatan Gajah Kabupaten Demak pada tanggal 8 September 2021 

menunjukkan bahwa prosentase hasil belajar matematika siswa terutama pada 

materi pembulatan bilangan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya 

siswa yang masih medapatkan nilai di bawah KKM. Seperti yang diperoleh siswa 

di SD N Jatisono 1 yang terdiri dari 36 siswa kelas IV hanya 19 anak yang 

mendapatkan nilai diatas KKM pada materi pembulatan bilangan. Selebihnya 

berada pada nilai KKM dan di bawah KKM. Hasil belajar siswa selengkapnya 
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dapat dilihat pada lampiran pra penelitian.  Pada semester awal kelas IV ini materi 

pembulatan bilangan memiliki peranan yang penting dikarenakan sebagian besar 

materi pembelajaran matematika kelas IV Semester 1 sudah menerapkan konsep 

pembulatan bilangan, terutama pada materi penaksiran bilangan dan aproximasi. 

Berdasarkan permasalahan tersebut diketahui beberapa faktor penyebab 

rendahnya hasil beajar mata pelajaran matematika yaitu guru belum sepenuhnya 

memberikan pengetahuan konseptual yang tepat terhadap siswa. Kurangnya 

kreativitas guru dalam pembelajaran juga sangat mempengaruhi kemampuan 

siswa dalam memahami materi. Pembelajaran di masa pandemi mengharuskan 

siswa untuk belajar secara mandiri dari rumah dengan bimbingan orangtua 

tentunya. Kurangnya kreativitas guru dalam mengemas dan menyampaikan materi 

tentu akan menjadikan siswa merasa kesulitan untuk memahami konsep yang 

akan dia pelajari. 

Selain itu self efficacy siswa yang rendah selama masa pandemi dikarenakan 

siswa belajar dari rumah hampir dua tahun dengan bimbingan orang tua dan tidak 

semua orang tua memiliki latar belakang pendidikan yang baik sehingga siswa 

tidak memahami konsep materi yang diajarkan. Kebanyakan siswa merasa malas 

dan enggan mengerjakan tugasnya sendiri. Bahkan tidak jarang bahwa tugas 

dikerjakan dan dikumpulkan oleh orang tua. Dengan keadaan seperti ini siswa 

akan semakin tidak memiliki keyakinan terhadap dirinya untuk dapat 

mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Hal ini mengakibatkan siswa 

memiliki self efficacy yang rendah ketika sudah dimulai pembelajaran tatap muka 

secara terbatas pada mata pelajaran matematika. Siswa lebih yakin ketika melihat 

jawaban dari temannya daripada meyakini kemampuan dirinya sendiri. 

Kurangnya interaksi antara guru dan siswa juga menjadi faktor rendahya 

hasil belajar matematika. Keterbatasan waktu untuk berkomunikasi menjadikan 

guru kurang maksimal dalam memberikan motivasi terhadap siswa. Sistem belajar 

daring yang sebagian besar menggunakan HP membuat semua tugas harus 

dikerjakan dan dikirim secara online. Pada kenyataannya tidak semua siswa 

memiliki HP sendiri. HP merupakan alat komunikasi orangtua, bahkan sarana 

pekerjaan orang tua. Guru berusaha berkomunikasi dengan siswa untuk memberi 
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motivasi belajar, namun siswa tidak dapat menerima secara langsung karena HP 

dibawa oleh orang tua. Hal ini menjadikan siswa kurang merasakan interaksi 

komunikasi yang hangat dari guru. Bahkan siswa merasa keberadaannya tidak 

diperhatikan karena hanya dituntut untuk mengerjakan dan mengumpulkan tugas. 

Belajar matematika secara daring juga memiliki berbagai hambatan dan 

kedala diantaranya siswa merasa bosan sehingga pembelajaran menjadi tidak 

efektif. Tugas yang diberikan guru dianggap menyulitkan, sehingga siswa merasa 

terbebani. Sebagai dampaknya siswa tidak dapat mengumpulkan tugas tepat 

waktu ( Huzaimah dan Amelia, 2021:536 ). Pembelajaran matematika secara 

daring yang kebanyakan dilakukan melalui WAG (WhatsApp Group) juga 

memiliki banyak kendala diantaranya jaringan internet yang susah dan memory 

HP yang penuh seningga tidak dapat mengunduh materi dari guru. Selain itu, 

tidak efektifnya pembelajaran terutama dalam pembelajaran matematika 

disebabkan kurang aktifnya siswa dalam proses pembelajaran (Fauzy dan 

Nurfauziah, 2021:559). Sependapat dengan hal ini, Brier (2020) menyampaikan 

bahwa konsep pembelajaran yang efektif dan efisien dapat tercapai dengan adanya 

hubungan timbal balik antara siswa dan guru untuk mencapai suatu tujuan secara 

bersama, dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekolah, sarana dan 

prasarana, serta media pembelajaran yang dibutuhkan untuk membantu 

tercapainya seluruh aspek perkembangan siswa. 

Dengan memperhatikan beberapa faktor yang memicu terjadinya 

permasalahan di atas, maka perlu adanya perbaikan kualitas pembelajaran 

matematika agar siswa menjadi senang dalam belajar sehingga materi yang 

disampaikan menjadi lebih mudah untuk diterima. Dalam hal ini guru harus 

mampu menciptakan pembelajaran yang menarik, mengemas pembelajaran 

dengan kreativitas yang tinggi dengan memberikan motivasi yang membangun 

pada siswa agar dapat meningkatkan self efficacy siswa dalam pembelajaran 

matematika sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian 

kuantitatif dengan judul “Pengaruh Kreativitas dan Motivasi Guru dalam 
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Peningkatan Self Efficacy Siswa pada Materi Pembulatan Bilangan Kelas IV SD 

di Gugus Pangeran Diponegoro Kabupaten Demak”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ada beberapa permasalahan 

yang dapat dirumuskan, yaitu: 

(1) Bagaimana pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan self efficacy siswa pada materi pembulatan bilangan kelas IV 

Sekolah Dasar? 

(2) Bagaimana pengaruh motivasi guru dalam pembelajaran untuk meningkatkan 

self efficacy siswa pada materi pembulatan bilangan kelas IV Sekolah Dasar? 

(3) Bagaimana pengaruh kreativitas dan motivasi guru dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan self efficacy siswa pada materi pembulatan bilangan kelas IV 

Sekolah Dasar? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah : 

(1) Mengetahui pengaruh kreativitas guru dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan self efficacy siswa pada materi pembulatan bilangan kelas IV 

Sekolah Dasar. 

(2) Mengetahui pengaruh motivasi guru dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan self efficacy siswa pada materi pembulatan bilangan kelas IV 

Sekolah Dasar 

(3) Mengetahui pengaruh kreativitas dan motivasi guru dalam pembelajaran untuk 

meningkatkan self efficacy siswa pada materi pembulatan bilangan kelas IV 

Sekolah Dasar. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan terkait teori 

kreativitas. 
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b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu Pendidikan Sekolah Dasar, 

yaitu membuat inovasi pembelajaran yang kreatif dalam meningkarkan 

self efficacy dan hasil belajar siswa. 

c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan pengaruh kreativitas dan motivasi guru. 

2.  Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti  

Mengetahui kondisi pembelajaran di lapangan secara nyata sehingga dapat 

menciptakan pembelajaran yang kreatif,inovatif dan menyenangkan bagi 

siswa. 

b. Bagi Sekolah 

(1) Memberikan kontribusi positif guna meningkatkan kualitas pembelajaran 

Matematika di Sekolah Dasar Gugus Diponegoro Korwil Dikbud 

Kecamatan Gajah. 

(2) Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun pembelajaran serta 

menentukan metode dan media pembelajaran yang efektif dan 

menyenangkan bagi siswa. 

c. Bagi Guru  

(1) Memberikan arah bagi guru SD dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran matematika yang efektif dan inovatif sehingga mampu 

menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. 

(2)  Membuka wawasan guru akan kreativitas dalam mengelola 

pembelajaran dikelas. 

(3)  Bahan refleksi untuk senantiasa meningkatkan kualitas sumber daya dan 

kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang bermakna dan 

menyenangkan. 

d. Bagi Siswa 

(1)  Menumbuhkan minat belajar siswa. 

(2)  Membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna sehingga 

dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 
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1.5  Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :  

(1) Pengaruh kreativitas dan motivasi guru dalam meningkatkan self efficacy 

siswa pada pelajaran Matematika kelas IV SD Gugus Pangeran 

Diponegoro Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

(2) Penelitian ini dilaksanakan pada siswa kelas IV di Gugus Diponegoro 

Kecamatan Gajah Kabupaten Demak. 

(3) Sampel pada penelitian ini adalah SD yang ada di Gugus Pangeran 

Diponegoro Kecamatan Gajah Kabupaten Demak, yaitu SD N Jatisono 1, 

SD N Surodadi, SD N Tlogopandogan 1 dan SDN Tlogopandogan 2. 

(4)  Penelitian ini dilaksanakan di semester 1 Tahun pelajaran 2021/2022. 

(5) Penelitian dilaksanakan mengacu pada kurikulum 2013. 

(6) Penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran matematika materi 

pembulatan bilangan. 

(7) Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka terbatas. 

 

1.6 Definisi Operasional Variabel 

1. Kreativitas 

Kreativitas merupakan kemampuan untuk menciptakan suatu produk baru, 

modifikasi produk yang sudah ada atau perubahan dengan mengembangkan hal-

hal yang sudah ada. Kreativitas guru merupakan kemampuan guru untuk 

menciptakan suatu strategi mengajar yang baru yang merupakan karyanya sendiri 

atau modifikasi dari berbagai strategi pembelajaran sehingga pembelajaran dapat 

bervariasi. 

2. Motivasi Guru 

Motivasi guru merupakan dorongan baik berupa verbal atau tidakan yang 

diberikan oleh seorang guru kepada siswa untuk meningkatkan hasrat, minat dan 

harapan siswa dalam pembelajaran dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran. 

Motivasi diartikan juga sebagai suatu kekuatan sumber daya yang menggerakkan 

dan mengendalikan perilaku manusia. Motivasi kerja adalah sesuatu yang 

menimbulkan semangat atau dorongan kerja.  
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3. Self Efficacy  

Self efficacy merupakan keyakinan seseorang akan kemampuannya untuk 

mengatur dan melaksanakan serangkaian tindakan yang dibutuhkan dalam rangka 

menghasilkan suatu pencapaian yang diharapkan. Self efficacy siswa adalah 

keyakinan atau kepercayaan siswa terhadap kemampuan diri sendiri. Siswa yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi akan lebih mungkin mengerjakan aktivitas yang 

dia yakini dapat ia lakukan sendiri daripada melakukan pekerjaan yang mereka 

rasa tidak bisa diselesaikanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


