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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Keberhasilan siswa memperoleh kesuksesan dalam mengikuti pembelajaran di 

sekolah, ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah faktor kerjasama. 

Kerjasama yang dimaksudkan adalah kerjasama sekolah-keluarga dan sekolah-

masyarakat (Wangid, 2011). Salah satu bentuk kerjasama antara sekolah dan 

keluarga dapat berupa pemberian pekerjaan rumah dari guru. Hal ini dapat dipakai 

sebagai media untuk saling bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Kerjasama memerlukan komitmen minimal dua belah pihak 

untuk sungguh-sungguh membantu siswa sehingga penguasaan siswa terhadap 

materi pelajaran semakin baik. Pemberian pekerjaan rumah oleh guru 

dilatarbelakangi bahwa tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama dalam 

menangkap atau memahami pelajaran yang telah disampaikan oleh guru di kelas, 

sehingga siswa memerlukan kesempatan lebih banyak. Oleh karena itu, melalui 

mekanisme pemberian pekerjaan rumah siswa akan dapat mengatur waktunya 

sendiri untuk berlatih mengerjakan berbagai soal atau membaca ulang atau 

memperdalam materi baik secara mandiri atau dengan bantuan orang tua sehingga 

penguasaan terhadap materi pelajaran menjadi semakin sempurna (Vatterott, 2009). 

Pemberian tugas rumah atau dikenal dengan sebutan pekerjaan rumah (PR) 

dikatakan sebagai suatu pemberian pekerjaan oleh guru kepada siswa untuk 

mencapai tujuan pengajaran tertentu. PR dapat didefinisikan sebagai kegiatan di luar 

kelas yang merupakan perluasan dari tugas kelas (Mujis, 2008). PR dapat 

diindividualisasikan atau diberikan kepada seluruh kelas. Melalui pemberian tugas 

tersebut siswa belajar mengerjakan tugas untuk meningkatkan hasil belajar. Namun, 

kenyataannya ada siswa yang patuh mengerjakan PR dan tak sedikit pula yang tidak 

mengerjakannya atau bahkan mengabaikannya. 

Sebagian besar siswa menganggap PR sebagai suatu beban yang harus dipikul 

pada saat mereka berada di rumah. Ada dua alasan yang sering dilontarkan oleh 

siswa ketika sedang mengerjakan PR yaitu: Pertama, sebagai usaha untuk 

memperoleh nilai dari gurunya; Kedua, sebagai upaya untuk menghindari hukuman 

dari guru jika mereka tidak menyelesaikan PR. Siswa tidak mengetahui dengan tepat 

apa fungsi dari pemberian PR tersebut. Tetapi tidak jarang pula ada guru yang 

memang tidak mengetahui apa dan bagaimana cara pemberian PR yang baik 

sehingga tujuan dari pemberian PR itu dapat tercapai dengan maksimal (Lubis, 

2009). 

Bagi siswa kelas VII SMP Masehi Temanggung, PR merupakan sebuah 

kewajiban dan kebiasaan yang mereka kerjakan tiap hari. Siswa berpikir bahwa jika 
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mengerjakan PR dengan tekun siswa akan mendapatkan tambahan nilai, tetapi tidak 

sedikit juga siswa yang berpikir bahwa mengerjakan PR merupakan sebuah paksaan 

karena siswa tidak ingin mendapat hukuman dari gurunya. Tingkat kesulitan 

pengerjaan dan banyaknya PR yang dikerjakan siswa, kadang membuat siswa 

menjadi malas dan bahkan frustrasi karena jika sebuah tugas akademik dianggap 

terlalu sulit, siswa tidak akan berusaha atau akan berhenti karena ketakutan yang 

besar terhadap kegagalan dan harapan untuk berhasil yang rendah (Schunk, 2012).  

Hal ini juga tercermin pada siswa kelas VII SMP Masehi Temanggung. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan siswa, siswa merasa tugas atau PR matematika yang 

diberikan guru tidak pernah mudah. Guru memberikan pekerjaan rumah dengan 

tingkat kesulitan yang tinggi dan jumlahnya banyak namun jangka waktu pengerjaan 

yang diberikan tidak lama, sehingga siswa terkadang tidak dapat mengumpulkan 

pekerjaannya secara lengkap dan tepat waktu. Jika guru tidak memperkirakan lama 

waktu pengerjaan PR, siswa tidak akan mempunyai waktu untuk mengerjakan hal 

yang lain (belajar materi pelajaran lain, les, membantu orang tua, dan sebagainya). 

Hal ini bisa berdampak pada hasil belajar matematika siswa. 

Wolfe (2003) mengemukakan bahwa pemberian PR secara efektif merupakan 

salah satu cara untuk membuat siswa mampu menyelesaikan PR yang diberikan oleh 

guru. Pemberian pekerjaan rumah dikatakan efektif jika guru memberikan pekerjaan 

rumah dengan takaran yang sesuai (memiliki batasan waktu yang jelas dan 

disesuaikan dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan) untuk setiap siswa 

yang memiliki karakteristik berbeda dan siswa tersebut menyelesaikan pekerjaaan 

rumah tepat waktu dan lengkap (dikerjakan semua). 

Tujuan pemberian pekerjaan rumah akan tercapai jika dirancang dengan baik, 

artinya tugas tersebut memang dirancang dalam proses pembelajarannya sehingga 

memungkinkan siswa untuk menyadari akan tugasnya terkait dengan materi 

tersebut. Pekerjaan rumah yang telah dirancang sebelumnya memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk memahami terlebih dahulu maksud dan tujuannya 

atas penjelasan dari guru. Pemahaman tentang kejelasan tugas pekerjaan rumah 

beserta dengan rasionalnya menjadikan siswa semakin mantap dan siap 

mengerjakan. Salah satu cara pemberian PR diungkapkan oleh Vatterot (2009). 

Terdapat enam langkah untuk memberikan PR, Vatterott menyebutnya dengan “Six 

Steps to Effective Homework”. Enam langkah tersebut yaitu : (1) Designing quality 

tasks, membuat atau mendesain tugas yang berkualitas; (2) Differentiating 

homework tasks, menciptakan variasi atau perbedaan dalam pemberian tugas; (3) 

Moving from grading to checking—focusing on feedback, lebih menekankan 

pemberian umpan balik pada setiap pekerjaan siswa; (4) Decriminalizing grading, 

meminimalisir pemberian nilai untuk memberikan hukuman; (5) Using completion 

strategies, menggunakan strategi agar tugas yang diberikan dapat dikerjakan semua 
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dengan lengkap; (6) Establishing support programs, membuat kegiatan yang dapat 

mendukung proses penyelesaian pekerjaan rumah siswa. 

Guru memberikan pekerjaan rumah pada siswa untuk membuat siswa belajar 

di rumah dan untuk mengulang materi yang telah diajarkan, meski begitu guru 

kurang memperhatikan intensitas pemberian pekerjaan rumah dan banyaknya soal 

yang harus diselesaikan dengan jangka waktu yang kurang disesuaikan juga. Kendala 

ini terungkap berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada siswa kelas VII SMP 

Masehi Temanggung. Salah satu penyebab siswa malas mengerjakan pekerjaan 

rumah adalah tidak adanya umpan balik dari guru pada setiap pekerjaan rumah 

siswa yang telah dikumpulkan. Banyak siswa yang merasa puas hanya dengan hasil 

atau nilai yang didapat, tapi ada juga siswa yang ingin tahu letak kesalahan pada 

pekerjaannya, mana yang harus dibenahi dan apa yang harus dibenarkan.. 

Penelitian ini ingin menunjukkan adanya pengaruh pemberian PR dengan 

menggunakan teori Vatterot Six Steps To Effective Homework terhadap hasil belajar 

matematika pada siswa kelas VII SMP Masehi Temanggung. Penelitian sebelumnya 

pernah dilakukan oleh Widyaningsih (2011) dan Hayward (2010), hasilnya pemberian 

tugas rumah dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Berbeda dengan Sharp (2002) 

yang menyimpulkan bahwa PR tidak efektif untuk meningkatkan prestasi siswa, PR 

dapat membuat siswa bosan dan dapat mematikan semangat belajarnya serta 

menyebabkan stress. Sharp juga mengungkapkan bahwa PR merupakan salah satu 

penyebab adanya konflik antara anak dengan orangtua. Penelitian-penelitian 

tersebut cukup relevan dan dapat mendukung penelitian ini. Penelitian terdahulu 

yang benar-benar relevan dan sesuai belum ditemukan, maka penelitian ini ingin 

mengetahui adanya keterkaitan antara pemberian PR menggunakan Six Steps To 

Effective Homework  terhadap hasil belajar matematika. 

Berdasarkan uraian di atas maka diadakan penelitian lebih lanjut yang akan 

menggunakan pembelajaran dengan pemberian pekerjaan rumah dengan 

menggunakan Six Steps to Effective Homework oleh Cathy Vatterot. Penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar antara siswa yang 

diberi pekerjaan rumah menggunakan Six Steps to Effective Homework dan yang 

tidak diberi pekerjaan rumah dengan metode tersebut sehingga diadakan penelitian 

ini dengan judul “Perbedaan Hasil Belajar Matematika Antara Siswa Kelas VII SMP 

Masehi Temanggung yang Menggunakan dan Tidak Menggunakan Metode Six 

Steps To Effective Homework Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini sebagai berikut: Adakah perbedaan hasil belajar matematika antara 
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siswa kelas VII SMP Masehi Temanggung yang menggunakan dan tidak 

menggunakan metode Six Steps To Effective Homework Tahun Ajaran 2012/2013? 

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah untuk 

mengetahui adanya perbedaan hasil belajar matematika antara siswa kelas VII SMP 

Masehi Temanggung yang menggunakan dan tidak menggunakan metode Six Steps 

To Effective Homework pada Tahun Ajaran 2012/2013. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. sebagai informasi kepada guru agar bijaksana dalam pemberian PR kepada 

siswa dan mengutamakan efektifitas pengerjaan PR tersebut sehingga dapat 

membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang lebih baik. 

b. memberikan sumbangan penelitian dalam bidang pendidikan yang berkaitan 

dengan hasil belajar siswa yang dipengaruhi oleh pemberian PR menggunakan 

Six Steps to Effective Homework. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru: 

1) Sebagai masukan kepada guru agar dapat memahami beberapa siswa yang 

mungkin memang tidak menyukai PR dalam proses belajarnya. 

2) Sebagai masukan kepada guru agar dapat mempertimbangkan cara yang 

efektif dalam memberikan tugas kepada siswa terutama dalam pelajaran 

matematika. 

3) Sebagai masukan kepada guru bahwa PR dapat membuat siswa termotivasi 

untuk menyelesaikan tugasnya 

b. Bagi siswa: 

1) Sebagai masukan kepada siswa bahwa dengan mengerjakan PR secara 

tekun dan bersungguh-sungguh akan mempengaruhi hasil pencapaian 

dalam pelajaran terutama dalam matematika. 

2) Sebagai pengingat bagi siswa bahwa PR bukan merupakan sebuah 

hukuman melainkan sebuah proses memahami pelajaran yang 

sebelumnya diajarkan guru di kelas. 

c. Bagi sekolah: 

Sebagai masukan kepada sekolah bahwa pemberian PR tidak hanya 

diberikan pada saat pelajaran matematika saja, namun dapat diberikan pada 

saat pelajaran selain matematika. 

 


