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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Belajar merupakan suatu hal pokok yang melekat pada peserta didik. 

Peserta didik disini mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai Perguruan Tinggi. 

Makin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh maka pelajar akan 

mempunyai beban belajar yang bertambah pula. Beban tersebut menjadi 

mudah apabila setiap siswa memiliki kesadaran akan arti penting dan hasil 

yang diperoleh dari belajar yang di laksanakan. Hasil yang baik dicapai 

siswa dengan usaha-usaha yang maksimal dan strategi yang tepat. 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Jadi kebiasaan cara belajar juga berpengaruh pada hasil yang 

diinginkan. Beberapa faktor yang mempengaruhi belajar ada dua yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor jasmaniah, faktor 

psikologis dan faktor kelelahan, faktor lain adalah faktor ekstern contohnya 

faktor keluarga, faktor sekolah serta faktor masyarakat. 

Setiap anak mempunyai karakteristik yang beragam. Salah satu anak 

dapat menempuh kegiatan belajarnya secara lancar dan berhasil tanpa 

mengalami berbagai kesulitan, sedangkan tidak sedikit pula siswa yang 
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justru dalam belajarnya mengalami kesulitan. Kesulitan belajar siswa 

ditunjukkan oleh adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

belajar, dan dapat bersifat psikologis, sosiologis maupun fisiologis sehingga 

pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapai berada 

dibawah semestinya. 

Matematika adalah salah satu pelajaran yang ada dalam ujian nasional 

dan seringkali dianggap menjadi pelajaran yang sulit. Hal tersebut sesuai 

dengan pernyataan Alva Handayani (2004)  pada Semiloka Mengatasi Fobia 

Matematika pada Anak di Bandung bahwa “ munculnya fobia matematika 

pada anak juga disebabkan sugesti yang tertanam dalam benak seorang anak 

bahwa matematika itu sulit “. Sugesti tersebut muncul dari orang- orang 

sekitar yang menyatakan matematika itu sulit. Pada saat yang sama, Ivan 

Pranoto (pemerhati pendidikan matematika dan dosen program studi 

matematika Institut Teknologi Badung) menyatakan bahwa “ munculnya 

anggapan siswa dan masyarakat bahwa pelajaran matematika sulit bahkan 

menjadi fobia, lebih disebabkan pada pengajaran yang lebih menekankan 

pada hafalan dan kecepatan berhitung “. 

Hakikat matematika menurut Frans Susilo dalam Pendidikan Sains 

yang Humanistik yaitu : 

1. Matematika bukanlah ilmu yang memiliki kebenaran mutlak, 

kebenaran dalam matematika adalah kebenaran yang tergantung pada 

kesepakatan bersama. 
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2. Matematika bukanlah ilmu yang tidak dapat salah. Sebagai ilmu yang  

dikembangkan oleh manusia, matematika tentu tidak luput dari 

keterlibatan dan kesalahan manusiawi. 

3. Matematika bukanlah kumpulan simbol dan rumus yang tak ada 

kaitannya dengan dunia nyata. Justru sebaliknya matematika tumbuh 

dari dan berakar dalam dunia nyata. 

4. Matematika bukanlah teknik pengerjaan yang perlu di hafal saja 

sehingga siap pakai untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

dihadapi. 

5. Obyek matematika adalah unsur yang bersifat sosio-kultural historis 

yaitu merupakan milik bersama seluruh umat manusia, sebagai salah 

satu sarana yang digunakan untuk mengembangkan segi-segi tertentu 

dalam peri kehidupan manusiawinya, dan yang terbentuk melalui 

proses panjang menyejarah yang berbentuk wajah matematika itu 

sendiri. 

Kenyataannya proses belajar mengajar matematika masih belum sesuai 

dengan hakikat matematika. kegiatan belajar mengajar disekolah, guru 

masih menggunakan matode konvensioanl proses Drill and Practise dalam 

menyampaikan materi. Siswa di berikan definisi-definisi, setelah itu 

langsung pada contoh-contoh, sehingga peserta didik hanya memperoleh 

catatan-catatan yang berupa simbol dan rumus-rumus saja, tidak ada 

aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini berakibat pada siswa yang 

apabila mereka diberi soal  yang berbeda dengan contoh-contoh atau soal 
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latihan cenderung membuat kesalahan. Selain itu, rendahnya minat belajar 

matematika disebabkan karena banyak guru mengajarkan matematika 

dengan materi dan metode yang kurang menarik. 

Prestasi merupakan hasil dari usaha-usaha yang telah dilakukan. 

Belajar matematika memerlukan suatu strategi yang tepat supaya hasil yang 

dicapai maksimal dan berpengaruh pada prestasi belajar siswa. Mengatasi 

fobia  bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit memang tidak mudah, 

peran guru disini sangatlah penting dalam upaya peningkatan hasil belajar 

siswa. Guru harus dapat memilih metode-metode yang sesuai dengan pokok 

bahasan yang disampaikan, dan juga mempunyai cara-cara yang menarik 

sehingga peserta didik mempunyai minat yang tinggi terhadap pelajaran 

matematika. 

Salah satu usaha guru dalam meningkatkan hasil belajar matematika 

siswa yaitu dengan menerapkan pembelajaran melalui Tugas Pekerjaan 

Rumah (PR) dan Umpan Balik. Dimana tujuan pemberian tugas PR ini 

adalah siswa tetap belajar dirumah dan dapat memanfaatkan waktu di luar 

jam pelajaran sekolah, sehingga siswa yang kurang paham terhadap materi 

yang disampaikan akan menjadi lebih mengerti karena adanya latihan 

dirumah. Setelah PR dikerjakan peserta didik maka tugas guru selanjutnaya 

yaitu memberikan umpan balik  kepada siswa. Umpan balik disini berupa 

pembahasan kembali tugas yang diberikan pada materi terdahulu. Dengan 

umpan balik diharapkan siswa yang kesulitan mengenai konsep-konsep pada 

materi yang telah diberikan dapat terbantu sehingga prestasi belajar 
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matematika siswa meningkat. Oleh karena itu maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian tentang “UPAYA PENINGKATAN PRESTASI 

BELAJAR MATEMATIKA SISWA MELALUI TUGAS PEKERJAAN 

RUMAH DAN UMPAN BALIK PADA SUB POKOK BAHASAN SEGI 

EMPAT DI SMP NEGERI 1 GONDANGREJO “. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Adanya anggapan bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit. 

2. Adanya anggapan bahwa ketakutan pada matematika disebabkan 

karena pola pengajaran yang lebih menekankan pada hafalan dan 

kecepatan berhitung. 

3. Pembelajaran matematika masih menggunakan metode konvensional. 

4. Rendahnya minat belajar matematika disebabkan karena guru dalam 

menyampaikan materi kurang menarik. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Bertolak dari latar belakang diatas, supaya permasalahan yang dikaji 

dapat terarah dan untuk menghindari penyimpangan dari masalah yang 

diteliti, maka perlu adanya pembatasan masalah. Masalah disini 

dititikberatkan pada pemberian tugas pekerjaan rumah dan umpan balik 

dalam meningkatkan prestasi belajar matematika. 
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D. Perumusan masalah 

Berdasar uraian latar belakang masalah diatas penulis dapat 

merumuskan permasalahan untuk mengetahui apakah dengan memberikan 

tugas pekerjaan rumah dan umpan balik dapat meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam menyelesaikan soal segi empat ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diperlukan supaya suatu kegiatan mempunyai arah 

tertentu sesuai dengan apa yang diharapkan, maka tujuan penelitian adalah 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VII semester II SMP Negeri I 

Gondangrejo dengan menggunakan metode Pembelajaran melalui pemberian 

tugas pekerjaan rumah dan umpan balik. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 

dalam memilih dan menggunakan metode- metode mengajar 

matematika sehingga terjadi perbaikan dan peningkatan efektivitas 

pembelajaran di kelas serta pada akhirnya dapat berdampak pada 

peningkatan prestasi belajar matematika. 

Guru akan lebih bersemangat jika pembelajaran yang dilakukan 

berjalan lancar, menyenangkan serta siswa paham dan mengerti 

sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. 
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2. Bagi Siswa  

Siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika dapat 

terbantu. Peserta didik yang belum mengerti dan belum paham 

mengenai konsep-konsep materi yang disampaikan diharapkan akan 

lebih menguasai materi. Pembelajaran menggunakan cara-cara yang 

kreatif  dan menarik mampu meningkatkan minat serta motivasi siswa 

untuk belajar matematika dan berdampak pada hasil belajar peserta 

didik menjadi lebih baik dan berpengaruh baik pula terhadap prestasi 

belajar matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




