
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki 

peranan penting dalam bidang pendidikan. Hal ini terbukti dari jumlah jam 

pelajaran matematika di sekolah lebih banyak jika dibandingkan dengan 

mata pelajaran yang lain. Pelajaran matematika diberikan di semua jenjang 

pendidikan mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. 

Dalam pembelajaran di sekolah, setiap mata pelajaran  tentunya 

memiliki tujuan yang jelas, begitu juga dengan pelajaran matematika. 

Tujuannya adalah agar siswa dapat menggunakan matematika dan pola 

pikir matematika dalam kehidupan sehari – hari dalam mempelajari 

berbagai ilmu pengetahuan , pola pikir, sikap, dan ketrampilan yang 

diperoleh dari hasil belajar matematika diharapkan mampu membantu 

siswa dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup yang dihadapi.  

Kami menyadari bahwa  pelajaran matematika merupakan momok 

paling menakutkan, membosankan, dan paling tidak disukai oleh siswa 

kelas IV SD Negeri Gembong 02. Hal ini terbukti dari hasil belajar siswa 

yang masih di bawah  Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang 

ditentukan untuk pelajaran matematika yaitu 75.  Hampir 54 % siswa 

mendapatkan nilai di bawah KKM. Dari 31 siswa yang mengikuti ulangan  

 



hanya 14 anak yang nilainya mencapai KKM, sedangkan 17 lainnya masih 

di bawah KKM. 

Meskipun pelajaran matematika merupakan pengetahuan dasar 

yang erat hubungannya dengan kehidupan sehari – hari, namun pelajaran 

matematika salah satu pelajaran yang paling tidak disukai siswa. 

Matematika bagi sebagaian siswa dianggap pelajaran yang sulit dan rumit, 

sehingga kemampuan siswa dalam pengetahuan dasar masih sangat 

kurang, oleh karena itu ketidakmampuan sering menimbulkan rasa jenuh 

dan mengalami kesulitan belajar terutama dalam menganalisis secara 

sederhana untuk memecahkan soal cerita, akibatnya hasil belajar 

matematika siswa cenderung lebih rendah dibandingkan mata pelajaran 

yang lain. 

Kegiatan belajar adalah kegiatan yang rumit karena tidak sekedar 

menyerap informasi guru, tetapi melibatkan berbagai kegiatan maupun 

tindakan yang harus dilakukan terutama jika menginginkan hasil yang 

baik.Salah satu pembelajaran yang menekankan berbagai tindakan adalah 

menggunakan metode tertentu dalam pembelajaran.Pendekatan dalam 

pembelajaran merupakan suatu upaya dalam meningkatkan hasil. 

Hasil belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri Gembong 02 

ini harus segera diatasi, agar siswa merasa nyaman, senang, dan 

berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa 

dapat meningkat. Rasa takut, bosan, dan tidak suka pada pelajaran 



matematika akan berdampak buruk pada mata pelajaran yang 

lain,khususnya untuk pelajaran yang mengharuskan untuk menggunakan 

rumus – rumus yang rumit, bahkan akan berdampak pada kehidupan 

selanjutnya yang berhubungan dengan pemecahan masalah sehari – hari 

yang berkaitan erat dengan pengukuran.  

Sekarang ini khususnya guru SD Negeri Gembong 02 masih 

menggunakan metode konvensional, di mana guru bertindak sebagai 

pemberi informasi, hanya menerangkan, sedangkan siswa hanya 

mendengarkan dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Dalam 

proses belajar mengajar guru harus mengerti materi pelajaran. Bagaimana 

memberikan stimulus sehingga siswa lebih memahami dan mencintai 

materi pelajaran matematika yang diberikan oleh guru, serta mampu 

mengantisipasi kemungkinan siswa yang menunjukkan gejala kegagalan 

dengan berusaha mengetahui dan mengatasi faktor yang menghambat 

proses belajar. 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran 

matematika, diterapkan metode Question Student Have (QSH) dengan 

tujuan agar stimulus yang diberikan kepada siswa dapat berdampak pada 

ingatan siswa tentang apa yang dipelajari. Konsep yang diterima akan 

lebih mudah dipahami bila konsep tersebut disajikan melalui prosedur dan 

langkah yang tepat. Keaktifan siswa dalam belajar merupakan salah satu 

faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. 



Keberhasilan pembelajaran di Sekolah Dasar sangat diharapkan 

oleh berbagai pihak.Keberhasilan dapat diketahui dari beberapa 

perubahan.Misalnya dari pengetahuan, ketrampilan, dan perubahan 

tingkah laku siswa.Semua itu dapat diketahui dengan melakukan kegiatan 

evaluasi dan penilaian.Tujuan penilaian untuk menentukan hasil belajar 

peserta didik secara berkesinambungan. 

Dalam pelajaran matematika di kelas IV SD Negeri Gembong02 

hasil belajar yang dicapai belum sesuai dengan KKM yang telah 

ditentukan. Guru sudah berusaha dengan berbagai cara agar siswa dapat 

memahami materi yang disampaikan. Sebelum materi tersebut dikuasai 

oleh siswa, guru tidak akan melanjutkan ke materi selanjutnya dan 

melaksanakan perbaikan pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis mengambil 

judul untuk penelitian ini sebagai berikut: Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Dengan Metode Question Student Have Pada Siswa 

Kelas IV SD Negeri Gembong 02 Tahun Pelajaran 2012 / 2013. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di 

atas, maka timbul permasalahan sebagai berikut: 

1. Siswa kurang berani bertanya kepada guru meskipun belum jelas. 

2. Siswa sulit memahami materi ajar. 



3. Siswa kurang memahami konsep  

4. Siswa ragu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru 

5. Hasil belajar siswa rendah. 

C.Perumusan Masalah 

             Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas dapat diuraikan 

rumusan masalah sebagai berikut : apakah penerapan metode question 

student have dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa 

kelas IV SD Negeri Gembong 02 tahun pelajaran 2012 / 2013? 

D.Tujuan Penelitian 

Merumuskan tujuan merupakan hal yang penting dalam kegiatan 

penelitian.Perumusan tujuan dapat menjadi pedoman untuk langkah 

selanjutnya. Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan 

,tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Tujuan Umum 

Untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDNGembong 02 tahun 

pelajaran 2012 / 2013. 

2. Tujuan Khusus 

Meningkatan hasil belajar matematika melalui metode Question Student 

Have pada siswa kelas IV SD Negeri Gembong 02 tahun pelajaran 2012 / 

2013. 

 

 



E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat dalam memberikan 

sumbangan pengetahuan kepada pembelajaran matematika, dan 

sebagai salah satu cara dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika melalui metode Question Student Have. 

2. Manfaat Praktis 

a. Membantu siswa untuk lebih aktif dalam belajar matematika, 

sehingga akan tercapai hasil belajar yang lebih baik. 

b. Memberikan pengalaman baru bagi guru – guru lain sehingga 

memperoleh pengalaman baru untuk menerapkan pendekatan 

inovasi pembelajaran,khususnya dalam pengembangan metode 

Question Student Have yang mendukung keefektifan pembelajaran 

matematika. 

c. Memberikan bukti bahwa metode pembelajaran Question Student 

Have dapat meningkatkan keaktifan siswa. 

 


