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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan

manusia-manusia yang berkualitas. Pendidikan juga dipandang sebagai sarana

untuk melahirkan insan-insan yang cerdas, kreatif, terampil, bertanggung jawab,

produktif dan berbudi pekerti luhur.

Rendahnya kualitas pendidikan dapat diartikan sebagai kurang berhasilnya

proses pembelajaran. Jika dianalisis penyebabnya bisa dari siswa, guru, sarana dan

prasarana maupun model pembelajaran yang digunakan, juga minat dan motivasi

siswa yang rendah. Peningkatan mutu pendidikan sangat ditentukan oleh guru

sebagai pendidik dalam pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan, dengan

kata lain guru menempati titik sentral pendidikan. Agar guru mampu menunaikan

tugasnya dengan baik, maka terlebih dahulu harus memahami hal-hal yang

berhubungan dengan proses belajar mengajar seperti halnya proses pendidikan

pada umumnya, dengan demikian peranan guru yang sangat penting adalah

mengaktifkan dan mengefisienkan proses belajar di sekolah termasuk didalamnya

penggunaan metode mengajar yang sesuai.

Pembelajaran dengan metode mengajar yang sesuai dengan materi yang

diajarkan akan meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, pada

kenyataanya yang terjadi di SDN Sukosewu khususnya kelas IV motivasi dan

prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran matematika khususya penjumlahan

pecahan biasa masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena kurang tepatnya
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metode yang dipilih oleh guru serta kurangnya kemandirian dan tanggung jawab

siswa dalam melaksanakan tugas. Hal ini terbukti berdasarkan KKM yang telah

ditentukan dalam mata pelajaran matematika di SDN Sukosewu adalah 65,

sedangkan siswa yang mampu mencapai KKM hanya sekitar 33% dari 15 siswa.

Penggunaan metode mengajar yang tepat, merupakan suatu alternatif

mengatasi masalah rendahnya daya serap siswa terhadap pelajaran matematika,

guna meningkatkan mutu pengajaran. Penerapan suatu metode pengajaran harus

ditinjau dari segi keefektifan, keefesienan dan kecocokannya dengan karakteristik

materi pelajaran serta keadaan siswa yang meliputi kemampuan, kecepatan

belajar, minat, waktu yang dimiliki dan keadaan sosial ekonomi siswa sebagai

obyek. Sebagai upaya meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa, guru

melakukan perbaikan pembelajaran dengan menggunakan metode resitasi.

Salah satu metode yang diterapkan dalam melibatkan siswa secara aktif,

guna menunjang kelancaran proses belajar mengajar adalah menggunakan metode

resitasi. Djamarah dan Zain (2010:85) mengemukakan metode resitasi adalah

metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa

melakukan kegiatan belajar. Penggunaan metode resitasi dapat memperdalam

pengertian siswa terhadap pelajaran yang telah diterimanya, melatih siswa kearah

belajar mandiri, siswa dapat membagi waktu secara teratur, dapat memanfaatkan

waktu luang untuk menyelesaikan tugas, memperkaya pengalaman-pengalaman di

sekolah melalui kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Metode resitasi memiliki

kebaikan sebagai metode penyajian ialah siswa mengalami sendiri pengetahuan

yang dicarinya, dapat mengembangkan daya pikirnya sendiri, daya inisiatif, daya
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kreatif dan  memancing keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Hal ini

disebabkan karena siswa dituntut untuk menyelesaikan tugas yang diberikan guru

dan harus dipertanggungjawabkan (Roestiyah, 2008:135). Keberhasilan proses

belajar mengajar disamping tugas guru, maka siswa turut memegang peranan yang

menentukan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Sebab bagaimapun baiknya

penyajian guru terhadap materi pelajaran, akan tetapi siswa tidak mempunyai

perhatian dalam hal belajar maka apa yang diharapkan sukar tercapai.

Pada peningkatan prestasi belajar siswa bukan hanya peran guru yang

dibutuhkan tetapi siswa sendirilah yang dituntut peran aktif dalam proses belajar

mengajar. Salah satu hal yang penting dimiliki oleh siswa dalam meningkatkan

prestasi belajarnya adalah penguasaan bahan pelajaran. Siswa yang kurang

mengusai bahan pelajaran akan mempunyai nilai yang lebih rendah bila

dibandingkan dengan siswa yang lebih mengusai bahan pelajaran. Untuk

menguasai bahan pelajaran maka dituntut adanya aktifitas dari siswa yang bukan

hanya sekedar mengingat, tetapi lebih dari itu yakni memahami, mengaplikasikan,

mensistesis, dan mengevaluasi bahan pelajaran.

Perlu disadari bahwa yang diharapkan oleh guru terhadap siswanya adalah

bahan pelajaran yang diterima siswa dapat dikuasainya dengan baik. Oleh karena

itu, maka salah satu cara yang ditempuh adalah tugas yang diberikan oleh guru

tidak hanya dikerjakan di kelas yang sempit dan terbatas oleh waktu, akan tetapi

perlu dilanjutkan di rumah, di perpustakaan, di laboratorium dan hasilnya harus

dipertanggungjawabkan.
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Berdasarkan paparan tersebut diatas, maka peneliti melakukan penelitian

dengan judul “Penggunaan Metode Resitasi Untuk Meningkatkan  Motivasi dan

Prestasi Belajar Matematika Penjumlahan Pecahan Biasa Pada Siswa Kelas IV

Semester II SDN Sukosewu Kec Sukosewu Kab Bojonegoro Tahun Pelajaran

2010/2011”.

B.  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana di depan, maka

penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah  penggunaan metode resitasi dapat meningkatkan motivasi  belajar

matematika tentang penjumlahan pecahan biasa pada siswa kelas IV semester

II SDN Sukosewu tahun pelajaran 2010/2011

2. Bagaimana metode resitasi dapat meningkatkan hasil belajar matematika

tentang penjumlahan pecahan biasa pada siswa kelas IV semester II SDN

Sukosewu tahun pelajaran 2010/2011

C. Tujuan Penelitian

 Sesuai permasalahan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui apakah penggunaan metode resitasi dapat meningkatkan motivasi

belajar matematika tentang penjumlahan pecahan biasa pada siswa kelas IV

semester II SDN Sukosewu tahun pelajaran 2010/2011.

2. Mendeskripsikan metode resitasi dapat meningkatkan  hasil belajar matematika

tentang penjumlahan pecahan biasa pada siswa kelas IV semester II SDN

Sukosewu tahun pelajaran 2010/2011.
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D. Manfaat Penelitian

1. Bagi siswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar Penjumlahan

Pecahan Biasa , selain itu siswa juga aktif dalam mengerjakan tugas mandiri

maupun kelompok meningkat.

2. Bagi guru

Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang peran guru dalam

meningkatkan pemahaman siswa belajar matematika dan juga sebagai bahan

masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan di kelas.

3. Bagi peneliti

Sebagai acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, serta dapat menjadi

bahan ajar lebih menarik, sehingga proses pembelajaran sesuai dengan tujuan

dan prestasi akademik siswa semakin meningkat.

E. Hipotesis Penelitian

 Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

 “Penggunaan metode resitasi dalam pembelajaran matematika

penjumlahan pecahan akan dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar

siswa kelas IV SDN Sukosewu Kecamatan Sukosewu Kabupaten Bojonegoro

tahun pelejaran 2010/2011”.

F. Batasan Masalah

 Karena keterbatasan waktu, maka diperlukan pembatasan masalah yang

meliputi:
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1. Penelitian ini hanya dikenakan kepada siwa kelas IV SDN Sukosewu tahun

pelajaran 2010/2011

2. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2010/2011.

3. Hasil belajar yang dicapai meliputi : keaktifan siswa, penilaian hasil belajar.

G. Batasan Istilah

 Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap tujuan ini, maka perlu

didefinisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh berupa kesan-kesan yang

mengakibatkan perubahan dalam diri individu sebagai hasil dari aktivitas

belajar (Djamarah, 1991:23).

2. Motivasi adalah perubahan energi pada diri siswa atau aktivitas siswa yang

menyangkut persoalan kejiwaan dan emosi yang dapat menentukan tingkah

tingkah laku, Mc.Donald (dalam Sardiman, 2011:73)

3. Resitasi adalah metode penyajian bahan dimana guru memberikan tugas

tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar (Djamarah dan Zain, 2010:85)


