
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Masalah 
 
 Pendidikan adalah  modal dasar pembangunan dan merupakan investasi 
jangka panjang yang memerlukan usaha dan biaya yang cukup besar.Hal ini dila kukan 
oleh semua orang demikian halnya bangsa Indonesia menaruh harapan besar  terhadap 
pendidikan dalam perkembangan masa depan suatu bangsa.Karena dari sanalah tunas 
muda harapan bangsasebagai generasi penerus itu dibentuk.Meski diakui bahwa 
pendidikan  merupakan investasi yang sangatbesar dalam jangka panjang yang 
harusditata, disiapkan dan diberikan sarana maupun prasarana dalam arti modal material 
yang cukupbesar, tetapi sampai saat ini Indonesia masih berkutat pada problemmatika ( 
permasalahan ) klasik dalam hal ini yaitu kualitas pendidikan. Permasalahan ini setelah 
dicari akar permasalahannya adalah bagaikan sebuah mata rantai yang melingkar dan 
tidak tahu dari mana mesti harus diawali.  
       
           Terkait dengan rendahnya mutu pendidikan khususnya pendidikan pada jenjang 
Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sampai saat ini masih jauh dari apa 
yang kita harapkan.Oleh karena itu dalam proses belajar mengajar di sekolah, 
keberhasilan adalah hal utama yang diupayakan oleh setiap guru. Banyak komponen yang 
mendukung dalam keberhasilan proses belajar mengajar, diantaranya adalah guru, siswa, 
metode, ruang kelas dan alat peraga dengan harapan siswa mampu meningkatkan hasil 
belajar atau prestasi. 

 Dalam berinteraksi antara siswa dengan guru,diharapkan guru dapat 
menjalankan perannya sebagai pengajar dan pendidik.Dalam berinteraksi antara siswa 
dengan guru biasanya banyak menimbulkan masalah atau kurang terarah,hal ini 
dikarenakan guru kurang tepat dalam menggunakan pendekatan dalam 
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pembelajaran.Sebagai suatu proses,pendidikan merupakan serangkaian kegiatan yang 
sistematis diarahkan terhadap perubahan tingkah laku siswayang tercermin dalam 
pengetahuan,sikap ,dan tingkah laku yang berlangsung di lingkungan keluarga,sekolah 
dan masyarakat. 

               Sementara ini yang menjadi komponen utama keberhasilan dalam proses belajar 
mengajar adalah guru.Asumsi kebanyakan orang akan prestasi baik dan kurang baik 
hanya pada guru.Padahal keberhasilan PBM dipengaruhi akan banyakhal.Guna 
mengantisipasi hal tersebut,sebagai guru harus menyikapi dengan tepat.Karakter materi 
pelajaran harus dipahami dengan benar agar kita dalam memberikan materi baru dapat 
diterima dengan tepat oleh siswa.Apalagi dikalangan siswa terjangakit pengertian bahwa 
pelajaran Matematika menjadi momok yang menakutkan diantara sekian banyak mata 
pelajaran.Mereka beranggapan pelajaran Matematika merupakan mata pelajaran yang 
paling sulit untuk dimengerti dan dipahami. 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap nilai rata-rata ulangan harian mata 
pelajaran Matematika pada materi FPB dan KPK tahun pelajaran 2012/2013 belum 
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan yaitu 60.Nilai rata-rata 
ulangan harian Matematika pada materi FPB dan KPK diperoleh nilai terendah 36 ,  nilai 
tertinggi 75 dan nilai rata–rata 56.Dengan hasil refleksi awal maka siswa kelas 4 SD 
Negeri Jimbaran 02 dalam perlaksanaan pembelajaran Matematika hanya mampu 
menyerap 55%.Hal ini ditunjukkan dengan dari 22 siswa yang mencapai KKM hanya 8 
siswa.   

 Berdasarkan diskusi  peneliti dengan guru kelas 4, untuk memecahkan 
masalah dan memperbaiki  proses pembelajaran tersebut menetapkan alternatif tindakan 
yang dapat diambil adalah pemilihan metode pembelajaran yang tepat.Adapun metode 
pembelajaran yang diterapkan adalah metode pemberian tugas.metode pembelajaran 
pemberian tugas ini merupakan bentuk pembelajaran kooperatif.Dengan pemberian tugas 
pada siswa diharapkan siswa dapat meningkatkan aktifitas belajarnya sehingga terjadi 
pengulangan dan penguatan terhadap materi pelajaran yang diberikan di sekolah dengan 
harapan siswa mampu meningkatkan hasil belajarnya. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Setelah melaksanakan pembelajaran pada mata pelajaran Matematika dengan materi 
pokok KPK dan FPB, maka munculah masalah-masalah yang dapat teridentifikasi yang 
mengakibatkan hasil belajar rendah.Adapun masalah-masalah tersebut adalah sebagai 
berikut : 

a. Tingkat penguasan siswa terhadap materi pelajaran kurang yaitu hanya 55%. 
b. Rendahnya minat siswa untuk bertanya dalam proses pembelajaran. 
c. Guru kurang memotivasi siswa dalam proses pembelajaran. 
d.  Guru terlalu cepat dalam memberi  informasi materi pembelajaran. 
e. Siswa kurang terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran . 
f. Guru belum menggunakan media pembelajaran / alat peraga. 
g. Siswa belum ada keberanian untuk bertanya. 
h. Penguasaan operasi hitung dasar pada siswa kurang maksimal. 

 
1.3 Cara Pemecahan Masalah 

 Berbagai kekurangan yang dilakukan siswa dalam pembelajaran matematik dalam 
pokok bahasan KPK dan FPB menunjukkan bahwa Proses Belajar Mengajar belum 
efektif.Berkenaan dengan hal ini penulis perlu melakukan refleksi sehingga kekurangan / 
permasalahan yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar adalah sebagai berikut : 

a. Guru kurang memotivasi sehingga siswa kurang berminat pembelajaran. 
b. Guru belum menggunakan media pembelajaran yang dapat memperjelas pesan. 
c. Guru kurang melatih siswa dalam pembelajaran sehingga siswa kurang terlatih 

dalam memecahkan masalah KPK dan FPB. 
 

1.4 Rumusan Masalah   

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di depan maka rumusan permasalahan 
yang diajukan dalam penelitian ini adalah : “Apakah melalui metode pemberian tugas 
dapat meningkatkan hasil belajar Matematika pada pokok bahasan KPK dan FPB bagi 
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siswa kelas 4 Sekolah Dasar Negeri Jimbaran 02 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati 
Semester I Tahun pelajaran 2012/2013?” 

1.5 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan masalah yang ada,maka penelitian ini bertujuan sebagai  

 masukan bagi guru dan siswa untuk meningkatkan belajar baik keaktifannya, semangat 
belajarnya, maupun hasil nilainya. 

 Adapun tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah melalui 
pemberian tugas pekerjaan rumah dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pokok 
bahasan KPK dan FPB. 

 
1.6  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penilitian ini adalah : 
1. Manfaat Teoritis         

  Menambah khasanah penelitian dibidang studi Matematika dalam rangka turut 
mengembangkan ketrampilan berhitung.Sebagai alternative pembelajaran. 

2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Guru         

 Dengan penelitian ini guru mengetahui secara langsung permasalahan yang 
dihadapi guru. Guru memiliki alternative pembelajaran. Guru memiliki pengalaman 
pengalaman dalam memecahkan suatu permasalahan dalam pembelajaran, khususnya 
permasalahan yang terkait dengan pembahasan KPK dan FPB. 

 
b. Bagi Siswa        

        Sebagai bahan masukan bagi siswa untuk memanfaatkan pemberian tugas dalam 
meningkatkan prestasi belajar. Siswa lebih memahami konsep Matematika dengan materi 
KPK dan FPB. 
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c. Bagi Sekolah  
        Hasil penelitian ini akan memberikan sumbangan yang sangat berharga terutama 
bagi perbaikan pembelajaran di sekolah dan memberikan semangat bagi  guru lain untuk 
berusaha secara maksimal dalam merencanakan proses belajar mengajar. 
  


