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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Belajar Matematika merupakan suatu syarat cukup untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjaang berikutnya. Karena dengan belajar matematika, kita 

akan belajar bernalar secara kritis, kreatif, dan aktif. Matematika merupakan 

ide-ide abstrak yang berisi simbol-simbol, maka konsep-konsep matematika 

harus di pahami terlebih dahulu sebelum memanipulasi simbol-simbol itu 

(Ahmad Susanto, 2013 : 183). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 37 ayat (1) menegaskan bahwa 

matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah. Jelaslah bahwa matematika merupakan suatu 

mata pelajaran yang wajib. maka siswa yang cenderung menghindari mata 

pelajaran matematika, bagaimanapun caranya mereka menghindari, mereka 

akan tetap bertemu pelajaran matematika baik ditingkat dasar maupun 

menengah keatas. 

Pelajaran matematika di sekolah dasar, merupakan salah satu pelajaran 

yang masih tergolong tidak mudah dipahami oleh siswa, hal ini dapat dilihat 

dari nilai matematika siswa yang rata-rata masih rendah jika dibandingkan 

dengan nilai pelajaran lain. Pada penelitian, Sumarno dkk. (1999) dalam 

(Ahmad Susanto, 2013 : 191) mengemukakan bahwa hasil belajar Matematika 

siswa sekolah dasar belum memuaskan, juga adanya kesulitan belajar yang 
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dihadapi siswa dan kesulitan yang dihadapi guru dalam mengajarkan 

matematika. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Soedjadi (2000) 

dalam (Ahmad Susanto, 2013 : 191) mengemukakan bahwa daya serap rata-

rata siswa sekolah dasar untuk mata pelajaran matematika hanya sebesar 42%. 

Rendahnya nilai matematika tentu di pengarui oleh beberapa faktor 

misalnya pembelajaran yang masih terpusat pada guru sementara siswa 

cenderung pasif. Penerapan model pembelajaran yang konvensional yakni, 

ceramah, tanya jawab, pemberian tugas rumah. Menurut teori piaget, anak usia  

sekolah dasar pada umunya mengalami kesulitan dalam memahami matematika 

yang bersifat abstrak, karena keabstrakannya matematika relatif tidak mudah 

untuk dipahami oleh siswa sekolah dasar pada umumnya (Ahmad Susanto, 

2013 : 184). Faktor-faktor tersebut membuat banyak siswa mendapatkan nilai 

yang jauh dari yang diharapkan, hal tersebut akhirnya mempengaruhi 

keyakinan diri siswa terhadap kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas-

tugas matematika. Bagi siswa, keyakinan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

matematika yang diberikan kepadanya sangat lah  diperlukan sebagai 

penunjang ketercapaian nilai matematika siswa sendiri, keyakinan yang 

didasari oleh batas-batas kemampuan yang dirasakan akan menuntun siswa 

berperilaku secara mantap dan efektif.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada 

guru kelas VI SDN Samberejo Jogoroto Jombang diketahui bahwa siswa kelas 

VI masih memiliki keyakinan rendah terhadap kemampaun mengerjakan soal 

matematika, hal ini terlihat dari masih banyaknya siswa yang mencontek dalam 

ujian semester, salah menuliskan rumus, dan nilai yang kurang dari KKM. 
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Namun ada sebagian kecil siswa yang menunjukan bahwa dia memiliki 

keyakinan tinggi dalam mengerjakan soal matematiaka dengan ditunjukannya 

keberanian siswa dalam mengerjakan soal matematika di depan teman-

temannya. Memang sulit melihat tinggi atau rendahnya keyakinan siswa 

terhadap kemampuan mereka karena siswa memiliki daya serapa dan 

pengalaman berbeda terhadap pembelajran matematika, hal tersebut membuat 

keyakinan siswa berbeda satu dengan lainnya. 

Istilah keyakinan pada ilmu psikologi pendidikan biasanya diistilahakan 

sebagai “Self Efficacy”. Menurut Bandura (dalam Santrock, 2004 : 523) “Self 

Efficacy” (keyakinan pada diri sendiri) adalah keyakinan bahwa seseorang 

dapat menguasai situasi dan memproduksi hasil positif. Bandura percaya 

bahwa “Self Efficacy” merupakan faktor penting yang mempengaruhi prestasi 

siswa. Self Efficacy adalah keyakinan bahwa “Aku bisa”; ketidak berdayaan 

adalah keyakinan bahwa “Aku tidak bisa” (Stipek, 2001; Maddux, 2002). 

Menurut Dale Schunk (1991, 1999, 2001) siswa dengan Self Efficacy rendah 

mungkin menghindari banyak tugas belajar, khususnya yang menantang dan 

sulit, sedangkan siswa dengan Self Efficacy tinggi mau mengerjakan tugas-

tugas seperti itu. Siswa dengan Self Efficacy tinggi lebih mungkin untuk tekun 

berusaha menguasai tugas pembelajaran ketimbang siswa yang berlevel 

rendah. Semakin individu meragukan kemampuannya, maka akan mengurangi 

usaha atau menyerah sama sekali. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan 

oleh Betz dan Hackett (dalam Nursilawati, 2010 : 7)  menjelaskan bahwa, Self 

Efficacy merupakan hasil dari proses kognitif yang berbentuk keyakinan atau 

pengharapan tentang sejauh mana individu  memperkirakan kemampuan 
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dirinya dalam melaksanakan tugas atau melakukan tindakan yang diperlukan 

untuk mencapai hasil tertentu. 

Self efficacy siswa dalam mengerjakan matematika dapat 

mempengaruhi dan menentukan kemampuan matematika siswa. Siswa dengan 

Self Efficacy tinggi yang lebih mungkin untuk tekun, memahami, dan berusaha 

menguasai tugas pembelajaran maka akan lebih cenderung memperoleh nilai 

yang baik sehingga dengan kata lain siswa tersebut memiliki kemampuan 

matematika tinggi. Sedangkan siswa dengan Self Efficacy rendah atau siswa 

yang meragukan kemampuannya maka akan mengurangi usaha dalam 

memecahkan permasalahan matematika atau bahkan menyerah sama sekali 

sehingga siswa yang seperti ini cenderung memperoleh nilai yang buruk atau 

dengan kata lain memiliki kemampuan matematika rendah. Oleh sebab itu, Self 

Efficacy siswa dalam matematika erat kaitannya dengan kemampuan 

matematika. 

Salah satu dari karakteristik matematika adalah objek yang bersifat 

abstrak sehingga hal ini menyebabkan siswa merasa kesulitan dalam 

menghubungkan hal-hal yang bersifat abstrak tersebut ke dalam kehidupan 

nyata baik secara visual maupun nonvisual. Pemecahan untuk mengatasi 

masalah siswa tersebut ialah dengan mengajak siswa tersebut mengaitkan 

masalah matematika dengan lingkungan yang ada disekitar dan juga 

pengalaman yang sering dialami. Masalah yang diberikan kepada siswa dapat 

dimulai dari masalah kontekstual.  

Siswa yang dihadapkan pada masalah kontekstual akan dapat lebih 

mudah memahami dan menguasai permasalahan, ini dikarenakan siswa terebut 
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sudah tidak merasa asing lagi sehingga siswa tersebut akan merasa yakin 

bahwa masalah kontekstual tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Self 

Efficacy dalam diri siswa akan muncul apabila masalah kontekstual yang 

dihadapi merupakan sesuatu yang telah diketahui dan dapat dikuasai oleh 

siswa. Masalah kontekstual yang diberikan kepada siswa dapat memberikan 

kebebasan berfikir dan bereksplorasi bagi siswa serta dapat memperkuat Self 

Efficacy siswa dalam memecahkan masalah matematika yang bersifat 

kontekstual.  

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan maka peneliti 

bermaksud untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Self Efficacy Siswa 

SD kelas 6  Dalam Memecahkan Masalah Kontekstual Berdasarkan 

Kemampuan Matematika di SDN Sambirejo Jogoroto Jombang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Self Efficacy siswa kelas 6 SD berdasarkan kemampuan 

metematika tinggi dalam memecahkan masalah kontekstual di SDN 

Sambirejo Jogoroto Jombang? 

2. Bagaimana Self Efficacy siswa kelas 6 SD berdasarkan kemampuan 

metematika sedang dalam memecahkan masalah kontekstual di SDN 

Sambirejo Jogoroto Jombang? 
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3. Bagaimana Self Efficacy siswa kelas 6 SD berdasarkan kemampuan 

metematika rendah dalam memecahkan masalah kontekstual di SDN 

Sambirejo Jogoroto Jombang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan Self Efficacy siswa kelas 6 SD berdasarkan 

kemampuan metematika tinggi dalam memecahkan masalah kontekstual di 

SDN Sambirejo Jogoroto Jombang? 

2. Untuk mendeskripsikan Self Efficacy siswa kelas 6 SD berdasarkan 

kemampuan metematika sedang dalam memecahkan masalah kontekstual di 

SDN Sambirejo Jogoroto Jombang? 

3. Untuk mendeskripsikan Self Efficacy siswa kelas 6 SD berdasarkan 

kemampuan metematika rendah dalam memecahkan masalah kontekstual di 

SDN Sambirejo Jogoroto Jombang? 

D. Manfaat Penelitian  

Pada latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, 

maka terdapat bebrapa manfaat penelitian, yaitu: 

1. Secara Teoritis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penelitian 

lebih lanjut tentang Self Efficacy siswa dalam memecahkan masalah 

kontekstual. Karena Self Efficacy mempunyai peran yang cukup besar dalam 
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mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi penelitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi guru 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu 

pedoman bagi guru untuk mengetahui self efficacy siswanya dalam 

pembelajaran matematika. 

b. Bagi peneliti 

 Diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam proses 

pembelajaran matematika. 

E. Definisi Istilah 

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan sesuai dengan alur fakta 

yang ada maka peneliti mendefinisikan bebrapa hal yang akan diteliti sebagai 

berikut : 

1. Self Efficacy 

Menurut Bandura “self efficacy” (keyakinan pada diri sendiri) adalah 

keyakinan bahwa seseorang dapat menguasai situasi dan memproduksi hasil 

positif (Santrock, 2004 : 523). 

2. Masalah Kontekstual 

Permasalahan yang terkait dengan kehidupan nyata sehari-hari siswa dalam 

arti kehidupan yang “kasat mata” atau bersifat fisik sehingga dapat dilihat 

oleh mata (Wardhani, 2014 : 9) 

 



8 
 

3. Kemampuan Matematika 

Menurut Lee (dalam Utami, 2013 : 24) kemampuan matematika adalah 

kemampuan untuk memahami konsep-konsep dasar matematika dan untuk 

memanipulasinya. 

Berdasarkan definisi tersebut Self Efficacy Siswa SD Kelas 6 dalam 

Memecahkan Masalah Kontekstual Berdasarkan Kemampuan Matematika di 

SDN Sambirejo Jogoroto Jombang adalah suatu bentuk penyelidikan terhadap 

keyakinan siswa dalam memecahkan masalah kontekstual berdasarkan 

kemampuan matematika yang dimiliki siswa. 


