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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang memerlukan usaha dan dana 

yang cukup besar, hal ini diakui oleh semua orang atau suatu bangsa demi 

kelangsungan masa depannya. Demikian halnya dengan Indonesia menaruh 

harapan besar terhadap pendidikan dalam perkembangan masa depan bangsa 

ini, karena dari sanalah tunas muda harapan bangsa sebagai generasi penerus 

dibentuk. 

Meski diakui bahwa pendidikan adalah investasi besar jangka panjang yang 

harus ditata, disiapkan dan diberikan sarana maupun prasarananya dalam arti 

modal material yang cukup besar, tetapi sampai saat ini Indonesia masih 

berkuat pada problematika ( permasalahan ) klasik dalam hal ini yaitu kualitas 

pendidikan. Problematika ini setelah dicoba untuk dicari akar 

permasalahannya adalah bagaikan sebuah mata rantai yang melingkar dan 

tidak tahu darimana mesti harus diawali. 

Pendidikan sebenarnya adalah suatu usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 
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mulia, serta keterampilan yang diperlukan dalam masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

Salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan kita adalah masalahnya 

lemahnya proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran siswa kurang 

didorong untuk mengembangkan kemampuan berfikir kritis dan sistematis. 

Proses pembelajaran lebih diarahkan kepada kemampuan siswa untuk 

menghapal informasi. Otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun 

berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi tersebut 

dantidak berupaya untuk menghubungkannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Akibatnya ketika peserta didik kita lulus dari sekolah, mereka pintar secara 

teoritis, tetapi miskin dalam penerapan atau secara  praktiknya. 

 

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan sesama guru kelas V 

lainnya, terutama dalam pembelajaran matematika di SD N 01 Blambangan, 

selama ini hasil belajar matematika masih rendah  rata – rata 5,36  meskipun 

telah dilakukan upaya guru untuk meningkatkan hasil belajar siswa namun 

tetap hasilnya rendah. Dari pengamatan guru selama proses pembelajaran 

berlangsung selama ini tampak hanya sekitar 50 % siswa kelas V yang 

mendapat nilai rata – rata lebih dari 5,5. 

Untuk lebih jelas nilai rata – rata siswa kelas V pada Semester I (Ganjil) yang 

lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel  I.I    Nilai Rata – Rata Siswa Untuk 4 Kali Formatif Dan I Kali  Sumatif I 

(Satu) Untuk Mata Pelajaran Metematika 

 

No Mata Pelajaran Formatif Sumatif 
Jml Siswa Dibawah 

Rata - rata 

Nilai Rata 

- rata 

1 Matematika 1 - 12 53 

  2 - 13 52 

  3 - 12 54 

  4 - 10 53 

  - 1 25 56 

  - 2 - - 

Nilai rata – rata seluruhnya 53,6 

 

 Hasil belajar tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan kriteria 

ketuntasan belajar yaitu: 60. Rendahnya hasil belajar tersebut diduga guru 

jarang sekali bahkan ada guru yang sama sekali tidak mengulang– ngulang 

materi pembelajaran yang sulit diterima oleh siswa, guru jarang sekali 

memberikan tugas– tugas rumah (PR) latihan baik secara kelompok maupun 

individu, sebenarnya kelemahan disini terletak pada posisi guru, terutama 

guru yang menyampaikan mata pelajaran Matematika, menurut peneliti, 

ketidak berhasilan bukan 100 % dari kelamahan kemampuan peserta didik, 

tetapi ada pada pendidikannya pula (guru), guru harus banyak wawasan, 

banyak memberi motivasi pada siswa, banyak– banyak menghubungkan 

materi pembelajaran dengan kehidupan siswa sehari– hari, guru harus banya 

berada di ruangan mengawasi siswa yang sedang menyelesaikan tugas– tugas, 

agar keberhasilan dapat dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana tersebut dimuka, 

maka rumusan permasalahan yang diajukan dalam proposal penelitian ini 

adalah : 

“Apakah dengan teknik pemberian pekerjaan rumah (PR) dapat 

meningkatkan prestasi belajar metematika siswa kelas V Sekolah Dasar 

Negeri 01 Blambangan, Blambangan Pagar, Lampung Utara Semester II 

Tahun Pelajaran 2010/2011” 

  

1.3 Pemecahan Masalah 

 

Siswa yang mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus tentunya akan 

menghasilkan atau menguasai materi yang berbeda, dalam suatu kelas atau 

kelompok bahkan perlakuan individual sekaligus dengan diberikanya 

perlakuan dan perhatian yang lebih baik dalam belajar di sekolah maupun di 

rumah, tentunya akan lebih baik pula penguasaan kertramilan atau konsep 

terhadap mata pelajaran yang dipelajarinya. Dengan pemberian PR secara 

rutin dan terorganisir dengan baik paling tidak akan mampu mengkondisikan 

dalam bentuk motifasi ekstinsik bagi siswa itu sendiri. 

Moh. Uzer (1996: 29) menjelaskan “Motivasi ekstrinsik timbul sebagai 

akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, atau paksaan 

orang lain sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya ia mau 
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melakukan sesuatu atau belajar, misalnya seseorang mau belajar karena ia 

disuruh orang tua untuk mendapatkan peringkat pertama.” 

Demikian halnya dengan guru memberikan PR dengan harapan baik itu 

dirasa memaksa bagi siswa atau itu karena disuruh sebagai tugas dengan 

perasaan terpaksa, yang jelas mengkondisikan siswa harus belajar. Dengan 

pola demikian tentunya anak yang lebih banyak belajar dirumah akan lebih 

baik misalnya dalam mata pelajaran matematika. 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk 

1. Mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah menerapkan metode 

pemberian tugas (PR), dan memperbanyak latihan-latihan dalam 

pembelajaran metematika. 

2. Mendeskripsikan peningkatan aktivitas belajar siswa setelah menerapkan 

metode pemberian tugas (PR). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

 

a. Siswa dan Guru  

Sebagai bahan masukan (acuan) guru dalam meningkatkan kreativitas 

kegiatan belajar mengajar, agar siswa dan guru aktif, dalam setiap 

pembelajaran dari sebelumnya, mengatasi kesulitan, membenahi dan 
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membentuk siswa untuk berminat dan mencintai pelajaran yang 

dipelajarinya, agar hasil maksimal dari sebelumnya.  

 

b. SD Negeri 01 Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan siswa SD Negeri 01 Blambangan 

Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara Semester II Tahun 

pembelajaran 2010/2011 dapat lebih meningkatkan kreativitas belajar 

dengan teknik pemberian pekerjaan rumah (PR) agar prestasi belajar siswa 

lebih baik dan perlu dicoba untuk diterapkan pada pelajaran lain. 

 

 

1.6 Ruang Lingkup 

 

a.  Guru dan siswa dapat menemu jawabkan kekurangan dan kelebihan guru 

dan siswa secara individual dengan melihat hasil pekerjaan rumah 

tersebut,  

b. Aktivitas siswa dapat dibaca dan dilihat oleh guru dari pelajaran di rumah 

tersebut, 

c. Dukungan orang tua atau wali murid dirumah akan Nampak terlihat oleh 

guru yang mendukung siswa belajar di rumah dan yang tidak mendukung 

akan ada perbedaan,  

d. Guru dapat memotivasi dari menemukan atau pemberian penilaian dari 

pekerjaan di rumah untuk siswa tersebut secara individu, mengarahkan 

pada pekerjaan yang lebih baik dari hasil siswa tersebut, 
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e. Sarana media seperti buku yang tersedia di sekolah juga guru dapat 

memberikan tanggapan mana buku yang baik untuk bahan pembelajaran 

yang cocok untuk pembelajaran rumah bagi siswa, 

f. Guru menyediakan LKS untuk dikerjakan siswa dari pemberian tugas 

yang telah disampaikan agar siswa menghasilkan nilai yang maksimal 

seperti yang diharapkan.  


