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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.Latar Belakang Penelitian 

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (1) ”pendidikan  adalah 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 mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan 

Negara”(dalam Samino 2010: 37). Peraturan Mentri Pendidikan Nasional 

Nomor 23 tahun 2006 menjelaskan bahwa “tujuan pendidikan Sekolah Dasar 

adalah untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut” (dalam Mohamad Ali, 2010: 58).  

Peningkatan penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia. 

Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya 

diberbagai jenjang sekolah sesuai kurikulum yang memuat berbagai mata 

pelajaran termasuk didalamnya pelajaran matematika. Kurikulum merupakan 

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran kegiatan 
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pembelajaran. Pendidikan di Indonesia sering mengalami perubahan atau 

penyempurnaan kurikulum, dengan tujuan untuk meningkatkan  hasil belajar 

peserta didik. 

Hasil belajar  Matematika siswa kelas V SDN 03 Nglebak Kecamatan 

Tawangmangu belum memuaskan dan masih rendah ini menunjukkan bahwa 

motivasi mereka dalam mengikuti pembelajaran masih rendah. Penyebab 

rendahnya hasil belajar tersebut berdasarkan pengamatan adalah sikap kurang 

antusias siswa selama mengikuti proses pembelajaran Matematika, respon 

siswa terhadap pertanyaan guru juga rendah, siswa dalam mengikuti 

pembelajaran kurang aktif. Hal ini menyebabkan siswa mudah bosan dalam 

mengikuti pembelajaran dan potensi yang ada pada peserta didik juga tidak 

dapat dikembangkan secara optimal, sehingga pembelajaran yang disampaikan 

oleh guru tidak dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Jumlah siswa ada 

18 orang,  8 anak perempuan dan 10 anak laki-laki. Dari 18 siswa, hanya 3 

orang yang mencapai nilai diatas KKM (Kreteria Ketuntasan Minimal), 2 

orang sama dengan KKM dan 13 orang lainnya dibawah KKM.  

Dalam pembelajaran Matematika diperlukan strategi atau metode 

pembelajaran yang tepat, disesuaikan juga dengan materi yang akan 

disampaikan. Guru harus kreatif dalam memilih strategi pembelajaran, dimana 

metode yang digunakan harus melibatkan semua peserta didik sehingga 

membuat pembelajaran menjadi interaktif. 



3 

 

Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji penerapan reward dan 

punishment dalam pembelajaran, karena dengan menerapkan metode ini siswa 

akan lebih antusias dalam mengikuti pebelajaran. Reward dan punishment 

dipilih oleh peneliti karena cara ini dapat memotivasi siswa dalam 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran siswa menjadi lebih aktif. 

Penerapan reward dan punishment ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

mendorong pengusaan  meteri pelajaran dan diharapkan dapat meningkatkan 

pemahaman dan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini mengambil judul 

PENERAPAN REWARD DAN PUNISHMENT SEBAGAI UPAYA 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS V MATA 

PELAJARAN MATEMATIKA SDN 03 NGLEBAK KECAMATAN 

TAWANGMANGU. 

B. Identivikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat di 

identifikasikan masalah sebagai berikut: 

a. Penyampaian materi yang terkesan monoton dimana penyampaian materi 

bersifat tradisional atau konvensional. 

b. Pembelajaran yang hanya berorientasi pada target penyampaian materi. 

c. Motivasi belajar siswa yang rendah karena guru kurang kreatif dalam 

menggunakan metode atau media dalam pembelajaran.  
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C. Pembatasan masalah 

Dari beberapa masalah yang dikemukakan diatas, untuk memperoleh hasil 

penelitian yang jelas maka permasalahan yang ada dapat dibatasi pada pokok 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Penerapan reward dan punishment dalam pembelajaran matematika. 

b. Hasil belajar siswa kelas V pada mata pelajaran Matematika SDN 03 

Nglebak Kecamatan Tawangmangu. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

Apakah Penerapan Reward dan Punishment dapat Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Kelas V  Mata Pelajaran Matematika SDN 03 Nglebak 

Kecamatan Tawangmangu? 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui  apakah Penerapan Reward dan Punishment dapat 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas V Mata Pelajaran Matematika 

SDN 03 Nglebak Kecamatan Tawangmangu.  

F. Manfaat Penelitian 
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Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan:  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang akan dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya 

meningkatkan motivasi ekstrinsik berupa pemberian hadiah  untuk 

menumbuhkan motivasi belajar siswa supaya hasil belajar meningkat. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif bagi siswa untuk 

meningkatkan motivasi belajar dalam mata pelajaran matematika. 

b. Bagi Guru 

Perlunya memberikan reward bagi siswa yang berprestasi supaya tetap 

mempertahankan atau meningkatkan prestasinya, bagi siswa lain akan 

berusaha meningkatkan belajarnya. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi positif pada sekolah 

dalam rangka perbaikan kualitas proses dan hasil pembelajaran. 

 

 


