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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah klasik yang selalu dihadapi pendidikan di Indonesia 

sangatlah banyak, dari umum hingga yang paling krusial. Salah satu 

permasalahan yang dihadapi pendidikan di Indonesia adalah siswa 

mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini mengakibatkan kurang 

maksimalnya prestasi belajar pada siswa. Pemerintah dan pihak sekolah 

sebenarnya sudah mengupayakan pemecahan dari permasalahan yang telah 

dihadapi. Namun, upaya yang dilakukan tidak mencapai hasil belajar 

maksimal dan hanya sebagian kecil saja siswa yang mencapai hasil belajar 

maksimal. 

Pelajaran matemtika di Indonesia masih dianggap sebagai mata 

pelajaran yang sukar dan sulit untuk dipahami. Salah satu faktor yang 

menyebabkan siswa sukar dan sulit memahami dapat muncul dari guru, yakni 

kurang tepatnya penggunaan pembelajaran yang digunakan. Padahal 

matematika sendiri diajarkan di sekolah dengan tujuan untuk membantu 

melatih pola pikir semua siswa agar dapat memecahkan masalah dengan 

kritis, kreatif, logis, dan tepat. Namun kenyataannya masih banyak siswa 

tidak menyukai belajar matematika. 

Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan 

sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam 

karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, yang 

semuanya itu relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Berpikir 

kreatif adalah suatu kegiatan eksplorasi untuk melahirkan ide-ide yang baru 

yang berbeda dengan yang sudah ada. Menurut Munandar (2009: 9) 

“Kreativitas dapat digunakan untuk memprediksi prestasi belajar siswa”. 

Dapat disimpulkan bahwa kreativitas dapat menjadi tolak ukur hasil belajar 

siswa. 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah 

motivasi belajar. Menurut Ngalim Purwanto (2011: 71) motivasi adalah 

pendorong suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku 

seseorang supaya tergerak hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu 

sehingga mencapai hasil dan tujuan tertentu. Hal ini dapat dimaknai bahwa 

motivasi belajar merupakan faktor yang sangat kuat dalam proses kegiatan 

belajar siswa untuk mencapai tujuan yang ingin dicapainya.  

Kebanyakan guru ketika mengajar di sekolah masih menggunakan 

pendekatan konvensional. Siswa hanya menerima materi sebatas yang 

disampaikan oleh guru, sehingga siswa cenderung pasif dan keaktifan siswa 

kurang diperhatikan. Selain itu ketika siswa diberi permasalahan cenderung 

memberikan jawaban yang sama, dan terkadang hanya mengikuti langkah 

yang ada di buku paket atau cara yang telah ada. Belum tampak adanya 

penemuan ide baru maupun mengaitkan materi dengan dunia nyata yang 

dilakukan oleh siswa, dikatakan ada namun jarang sekali.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 5 

Januari 2016 dalam pelajaran matematika di kelas IV SDN 04 Tegalgede 

terlihat bahwa suasana kelas selama kegiatan belajar mengajar menjenuhkan. 

Masih banyak ditemukan siswa tidak memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru di depan. Siswa kebanyakan asik sendiri dengan teman dan 

mengantuk saat materi disampaikan. Hal ini terjadi karena dimungkinkan 

pelajaran kurang dapat merangsang rasa ingin tahu siswa sehingga kurang 

motivasi dan kreativitas. 

Menyadari akan pentingnya permasalahan kreativitas dan motivasi 

siswa dalam pelajaraan matematika dan berdasarkan uraian tersebut diatas, 

maka penelitian ini akan mendeskripsikan “ANALISIS PENYEBAB 

RENDAHNYA KREATIVITAS DAN MOTIVASI BELAJAR 

MATEMATIKA DI SDN 04 TEGALGEDE TAHUN 2015“. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pada penyebab rendahnya kreativitas dan 

motivasi belajar matematika di kelas IV SDN 04 Tegalgede. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui penyebab rendahnya kreativitas siswa dalam menyelesaikan 

soal matematika di SDN 04 Tegalgede 

2. Mengetahui penyebab rendahnya motivasi belajar matematika di SDN 04 

Tegalgede 

3. Mengetahui pengaruh dari rendahnya motivasi belajar siswa di SDN 04 

Tegalgede 

4. Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

kreativitas siswa dalam belajar matematika di SDN 04 Tegalgede 

5. Mengetahui usaha-usaha yang dilakukan guru untuk meningkatkan 

motivasi belajar matematika di SDN 04 Tegalgede 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Guru 

a. Sebagai motivasi agar lebih memperhatikan kreativitas siswa dalam 

belajar matematika 

b. Dapat memberikan masukan pada guru untuk lebih memperhatikan 

motivasi siswa dalam belajar matematika 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah untuk memperbaiki 

praktik-praktik pembelajaran guru agar lebih memperhatikan kreativitas 

dan motivasi siswa dalam belajar matematika  

 


