
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin dekat dengan era globalisasi, 

mutu pendidikan diharapkan dapat mengimbangi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Mutu pendidikan ditentukan pada kualitas dan 

kemampuan guru dalam menggunakan berbagai metode pembelajaran yang ada 

untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh siswa dalam proses belajar 

mengajar. 

Berdasarkan hasil pengamatan di kelas VI SDN 1 Keteguhan bahwa kemampuan 

38 siswa yang terdiri dari 22 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan dalam 

pembelajaran matematika kurang memuaskan. Hal ini dapat dilihat ketika guru 

menugaskan siswa untuk mengerjakan matematika khususnya pada metri pecahan 

penilai dan menyederhanakan pecahan 18 siswa hasilnya snagat rendah 

penyebabnya adalah beberapa siswa tidak mengerjakan tugas atau banyak yang 

mencontoh hasil pekerjaan orang lain. 

Pembelajaran Matematika di segala jenjang dimaksudkan untuk membangun 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap terkait dengan Matematika. Pendidikan 

Matematika dapat berlangsung dalam proses penyelidikan atau proses bertanya. 
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Siswa dikondisikan dalam sikap mencari (aktif) bukan sekedar menerima 

(reaktif). Kondisi ini terjadi jika siswa dilibatkan dalam tugas dan kegiatan yang 

secara halus mendesak mereka untuk berpikir, bekerja, dan merasakan upaya yang 

harus dilakukan guru untuk mengaktifkan siswa belajar Matematika adalah : (1) 

mengkondisikan situasi belajar Matematika menjadi kegiatan siswa 

mengupayakan pemecahan masalah atau mencari jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan, baik masalah atau pertanyaan yang diajukan guru maupun siswa, (2) 

mendorong ketertarikan siswa untuk mendapatkan informasi atau menguasai 

keterampilan melalui pemecahan masalah atau mencari jawaban atas pertanyaan, 

(3) mendesak siswa secara halus untuk bergerak mengkaji atau menilai suatu 

jawaban pertanyataan atau suatu pemecahan masalah. 

Pada kesempatan ini peneliti merasa perlu mengadakan penelitian tindakan kelas 

yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah tidak efektifnya pembelajaran yang 

dilakukan guru dalam mengajarkan materi menyederhanakan pecahan dan 

mengurutkan pecahan. 

Tidak efektifnya pembelajaran yang dilakukan guru tersebut diduga akibat guru 

tidak memotivasi anak dan tidak menggunakan alat peraga atau metode yang tidak 

tepat dalam proses belajar mengajar. 

Peningkatan hasil belajar pada materi pecahan senilai dan menyederhanakan 

pecahan melalui metode pemberian tugas diharapkan dapat mengubah paradigm 

guru dalam melakukan pembelajaran dari guru sebagai pusat belajar agar beralih 

ke siswa. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Penguasaan siswa terhadap materi menyederhanakan dan mengurutkan 

pecahan masih rendah. 

2. Siswa tidak mengerjakan tugas dengan baik. 

3. Hasil belajar rendah. 

4. Pemberian tugas masih belum optimal. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada butir ke tiga dari identifikasi masalah di atas yakni 

tentang peningkatan prestasi belajar pada materi menyederhanakan dan 

mengurutkan pecahan melalui metode pemberian tugas. 

 

D. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah peningkatan aktivitas dan prestasi belajar Matematika melalui 

metode pemberian tugas siswa kelas VI SDN 1 Keteguhan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan daripada penelitian yang dilakukan pada kelas VI SDN 1 Keteguhan ini 

adalah untuk mendeskripsikan: 

1. Peningkatan aktivitas belajar Matematika melalui metode pemberian tugas. 

2. Peningkatan prestasi belajar Matematika melalui metode pemberian tugas. 
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F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Siswa dapat meningkatkan penguasaan materi menyederhanakan pecahan dan 

mengurutkan pecahan melalui metode pemberian tugas. 

2. Bagi guru memperoleh tindakan alternatif dalam pendekatan pembelajaran. 

3. Bagi sekolah memberikan sumbangan yang positif terhadap kualitas dan 

kemajuan pendidikan serta peningkatan professional guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


