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Abstrak—Matematika adalah ilmu yang sangat memerlukan praktek langsung 

menerapkan pengetahuan yang telah ditemukan serta dipahami oleh siswa dan salah 

satu strategi yang biasa digunakan oleh guru adalah dengan memberikan PR. Namun 

karena semakin banyaknya PR yang diberikan kepada siswa maka PR dianggap 

menjadi beban bagi siswa sehingga muncullah himbauan untuk tidak memberikan PR 

matematika. Himbauan ini ditanggapi berbeda oleh setiap orang, sehingga agar 

mampu menentukan tanggapan, solusi dan posisi pendidik terhadap himbauan ini 

maka diperlukan kajian terhadap literatur dan penelitian. Berdasarkan hasil kajian 

diperoleh bahwa pemberian PR dapat menjadi komponen yang berharga dalam 

pembelajaran matematika dan dapat menjadi alat bantu belajar siswa untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikirnya. Akan tetapi pemberian PR 

matematika ternyata memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi 

siswa. Sehingga untuk dapat memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan 

dampak negatif dari pemberian PR tersebut maka guru perlu mengetahui kriteria-

kriteria PR matematika yang efektif dan mampu mendesainnya. 

Kata kunci: Dampak positif, negatif, Kriteria pemberian PR  

 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan 

merupakan pembelajaran yang berkaitan dengan konsep-konsep baru nan abstrak bagi pikiran siswa. 

Pembelajaran matematika ini berhubungan dengan angka, gambar dan hitung-menghitung. Sehingga ketika 

siswa belajar matematika maka itu berarti siswa sedang berhadapan dengan angka, gambar dan hitung-

menghitung. Belajar matematika akan lebih mudah dan berhasil jika siswa langsung praktek menemukan 

konsep yang sedang dipelajari secara mandiri, dan untuk membuat pemahaman serta penguasaan konsep 

itu dapat bertahan lebih lama pada ingatan siswa maka diperlukan latihan, yaitu latihan menerapkan atau 

menggunakan konsep-konsep yang sudah dipelajarinya tersebut. 

Waktu pembelajaran matematika di sekolah sangatlah terbatas. Sehingga tidak mungkin jika 

pembelajaran hanya mengandalkan pembelajaran tatap muka di sekolah saja. Oleh karena itu selain melalui 

pembelajaran di kelas, guru biasanya juga memberikan tugas agar siswa tetap berlatih/belajar di rumah 

yaitu dalam bentuk perkerjaan rumah atau yang biasa disingkat PR. Akan tetapi berawal dari hal ini 

muncullah masalah baru yaitu bukan hanya mata pelajaran matematika saja yang memberikan PR, mata 

pelajaran lain pun memberikan PR kepada siswanya. Sehingga siswa pun terbebani oleh PR yang 

menumpuk dan akibatnya PR pun menjadi topik yang kini mendapat perhatian semua orang, baik itu orang 

tua siswa, para pendidik/guru, dan orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan.  

Masalah pemberian PR ini semakin hari semakin menjadi perbincangan hingga pada akhirnya 

muncullah berita mengenai larangan untuk memberikan PR Matematika kepada siswa [1]. Bahkan di 

Puwarkarta telah resmi dikeluarkan surat edaran untuk tidak memberikan PR akademis kepada siswa [2]. 

Pemberitaan ini ditanggapi berbeda-beda oleh setiap orang, ada yang pro terhadap larangan pemberian PR 

matematika dan ada pula yang kontra terhadap larangan pemberian PR matematika pada siswa.  Sehingga 

untuk mengetahui tanggapan, solusi dan posisi kita sebagai pendidik terhadapa masalah ini maka pada 

makalah ini saya akan membahas mengenai (1) bagaimana dampak positif pemberian PR Matematika pada 

siswa; (2) bagaimana dampak negatif pemberian PR matematika pada siswa, (3) bagaimana tanggapan 

mengenai pemberian PR matematika pada siswa apakah pemberian PR matematika masih diperlukan atau 

tidak serta bagaimana implikasinya; (4) bagaimana kriteria-kriteria pemberian PR matematika yang efektif 

dan efisien. 
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian dalam makalah ini termasuk dalam penelitian kualitatif dan metode yang digunakan 

adalah kajian pustaka, yaitu data-data yang diperlukan dalam makalah ini diperoleh dengan cara mencari 

literatur dan penelitian yang relevan dengan masalah pemberian PR matematika pada siswa [3]. Literatur 

dan penelitian relevan yang telah ditemukan kemudian dikaji dan dianalisis untuk menjawab rumusan 

masalah dan mencari solusi dari masalah yang terdapat dalam makalah ini. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setiap guru mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai masalah pemberian PR 

matematika pada siswa, ada yang berpandangan bahwa saat ini pemberian PR matematika pada siswa 

masih diperlukan namun ada pula yang berpandangan bahwa pemberian PR matematika pada siswa sudah 

tidak lagi diperlukan. Pemberian PR memberikan berbagai dampak pada siswa, sehingga pemberian PR 

kini bagaikan dua sisi mata uang, pada satu sisi dapat memberikan dampak positif bagi siswa, namun di 

sisi lain juga dapat memberikan dampak negatif pada siswa. Hal ini senada dengan pendapat Cooper [4] 

yang menyatakan bahwa PR adalah suatu praktek yang penuh kontradiksi, dimana dampak postif dan 

negatifnya terbentuk. 

A. Dampak Positif Pemberian PR Matematika 

Cooper [5] berpendapat bahwa pemberian PR dapat membantu siswa untuk lebih mengingat 

pengetahuannya, meningkatkan pemahaman, pengayaan kurikulum, keterampilan dan membuat kebiasaan 

belajar (cara belajar) menjadi lebih baik, meningkatkan kedisiplinan dan menjadikan anak pemecah 

masalah yang mandiri. Selain itu Cooper[5] juga menyatakan bahwa PR juga memiliki banyak manfaat, 

salah satunya adalah untuk membimbing karakter anak yaitu menjadikan anak pribadi yang mandiri dan 

bertanggung jawab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PR dapat menjadi alat bantu belajar siswa di 

rumah dan juga dapat menjadi sarana untuk menanamkan pendidikan karakter pada siswa, yaitu karakter 

mandiri, bertanggung jawab dan disiplin. Hal ini dikarenakan PR merupakan tugas dan tanggung jawab 

siswa yang harus diselesaikan dan dikumpulkan pada waktu yang telah disepakati bersama oleh guru dan 

siswanya, maka dengan mengerjakan PR siswa akan berlatih dan terbiasa untuk bersikap mandiri, 

tanggung jawab dan dispilin waktu. 

Selain itu, dengan mengerjakan PR siswa akan dituntut untuk menerapkan pemahaman dan 

pengetahuan yang telah diperolehnya di sekolah, sehingga siswa dapat lebih mengingat dan mampu 

meningkatkan pemahaman serta pengetahuan yang telah didapatkannya dan hal ini akhirnya akan 

berdampak pada berkembangnya kemampuan berpkir dan prestasi belajar yang diperoleh siswa. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Sugiantini [6] yang menyatakan bahwa pemberian PR yaitu PR matematika dapat 

menigkatkan prestasi belajar matematika siswa, hal ini terlihat dari terjadinya peningkatan rata-rata sebesar 

3.1618 pada kelas ekperimen yang diberikan PR matematika sedangkan pada kelas kontrol hanya 

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 1.4522. Hal yang sama juga disimpulkan pada penelitian Riyanto 

[7] yaitu dari 40 siswa pada kelas eksperimen yang diberikan PR matematika hanya terdapat 2 siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah batas ketuntasan minimal, sehingga persentasi siswa yang telah tuntas adalah 

95 %.  

 

B. Dampak Negatif Pemberian PR Matematika 

Selain membawa dampak positif, menurut Cooper [5] pemberian PR pada siswa juga memberikan 

dampak negatif yaitu mengurangi ketertarikan/minat siswa terhadap pembelajaran, menimbulkan kelelahan 

baik secara fisik maupun mental, mengurangi waktu bersantai, menimbulkan rasa tertekan karena harus 

menyelesaikan PR dan memperoleh nilai yang bagus, serta dapat menimbulkan sifat mencontek. Hal yang 

sama juga diutarakan oleh Kohn [8] bahwa PR menjadi beban bagi siswa dan mengurangi waktu siswa 

sebagai anak untuk menjadi anak-anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa PR selain dapat menjadi alat 

belajar namun juga dapat menjadi beban yang dapat membuat siswa tertekan dan stress karena memiliki 

banyak PR yang harus diselesaikan sehingga tidak memiliki waktu untuk bermain dan bersantai. 

PR yang diberikan kepada siswa bukan saja terbatas pada mata pelajaran matematika karena mata 

pelajaran lain juga memberikan PR. Hal ini berarti setiap siswa dibebani oleh PR dari berbagai macam 

mata pelajaran. Hal inilah yang dapat membuat siswa menjadi stress dan membuat mereka kehilangan 

waktu bersantai dan bermainnya. Selain itu, terkadang PR matematika yang diberikan terlalu banyak dan 

sulit dan hal ini pun dapat menjadi beban bagi siswa karena siswa kesulitan dan kebingungan 
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menyelesaikannya sehingga banyak waktu bermain mereka yang terpotong dan akhirnya mereka pun 

memilih jalan pintas untuk menyelesaikannya yaitu melalui mencontek. 

 

C. Tanggapan mengenai Pemberian PR Matematika dan Implikasinya 

Saat ini pemberian PR matematika sedang menjadi topik perhatian karena dianggap lebih banyak 

memberikan dampak negatif bagi siswa, akan tetapi tidak boleh dilupakan bahwa PR juga memberikan 

dampak positif terutama pada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika bukanlah pembelajaran 

yang berdasarkan hafalan namun pembelajaran yang berdasarkan aktivitas atau kegiatan siswa, hal ini 

karena jika pembelajaran hanya sebatas pada mengahafal definisi, rumus, dan lain-lain maka ilmu yang 

diperoleh tidak bermakna dan akan mudah dilupakan oleh siswa. Hal ini sesuai dengan pepatah yang 

mengatakan bahwa “Saya mendengar maka saya lupa, saya melihat maka saya tahu, saya berbuat maka 

saya mengerti”[9]. Sehingga dalam pembelajaran matematika diperlukan aktivitas belajar siswa, yaitu 

aktivitas menemukan dan memahami konsep secara mandiri. 

Selain itu, karena kapasitas memori otak manusia sangatlah terbatas [10], maka mengakibatkan 

ingatan manusia pun terbatas, sehingga tidak semua hal yang dilakukan atau dialami atau diperoleh oleh 

seorang manusia akan diingat. Hal ini berarti semua pembelajaran yang didapat oleh siswa di sekolah pun 

tidak semuanya dapat diingat oleh siswa. Suatu hal yang ada di ingatan pasti lama kelamaan akan memudar 

dengan seiringinnya waktu jika tidak dipanggil dari memori atau dilatih [11]. Oleh karena itu, pengetahuan 

yang telah didapat oleh siswa di sekolah harus terus dipanggil dari memori dan dilatih, namun karena 

waktu pembelajaran matematika di sekolah terbatas maka siswa harus mau belajar di rumah secara 

mandiri. Belajar di rumah ini sangatlah bermanfaat bagi siswa karena belajar dengan tatap muka di kelas 

belumlah cukup untuk menciptakan siswa yang cerdas dan terampil tanpa dibarengi dengan belajar mandiri 

dan agar siswa mau belajar di rumah diperlukan motivasi, keuletan, keseriuan, kedisplinan, tanggung 

jawab, dan keingintahuan untuk berkembang serta maju pengetahuannya[12]. Sesuai dengan pendapat 

Cooper [5] bahwa PR dapat  menanamkan pendidikan karakter bagi siswa, maka PR dapat digunakan 

sebagai alat pemicu agar siswa belajar di rumah dan mengingat serta melatih pengetahuan yang telah 

diperoleh di sekolah.  

Pendapat ini lebih lanjut didukung oleh pendapat [13] yang menyatakan bahwa pemberian PR  pada 

siswa dapat menjadi komponen yang penting dalam pembelajaran matematika. Hal ini karena dengan 

mengerjakan PR yang diberikan oleh guru maka itu berarti siswa sedang menerapkan dan menggunakan 

pengetahuan yang telah diperolehnya di sekolah. Sehingga dengan mengerjakan PR siswa mampu 

meningkatkan pengetahuan serta kemampuan berpikirnya dan hal ini pun akan berdampak pada prestasi 

belajar yang akan diperolehnya, terutama pada siswa-siswa yang memiliki kemampuan awal yang rendah. 

Pemberian PR pada siswa-siswa ini akan sangat membantu belajarnya karena dengan mengerjakan PR 

siswa tersebut akan secara perlahan memahami konsep yang sedang dipelajari. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Roschelle [14] yang menyatakan bahwa pemberian PR matematika juga dapat meningkatkan 

prestasi belajar, terutama pada siswa-siswa yang memiliki pengetahuan awal matematika rendah. 

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa motivasi diperlukan agar siswa belajar[12]. Siswa 

yang memiliki motivasi rendah tidak akan mau melakukan aktivitas belajar baik itu di sekolah maupun di 

rumah. Cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa adalah dengan memberikan 

pembelajaran yang menarik pada siswa di sekolah, akan tetapi meningkatkan motivasi belajar siswa di 

sekolah tidaklah cukup karena motivasi belajar di rumah perlu ditingkatkan pula dan caranya adalah 

dengan pemberian PR yang menarik. Hal ini senada dengan hasil penelitian [7] yang menyatakan bahwa 

pemberian PR yang disertai dengan pemberian skor membuat siswa lebih giat belajar, hal ini terlihat dari 

hasil angket yang menunjukkan bahwa 95% siswa merasa senang dengan pemberian skor PR dan 

bertambah paham terhadap materi yang dan 97,5% siswa merasa dengan adanya pemberian skor nilai pada 

PR membuat mereka ingin lebih giat lagi belajarnya. Selain itu melalui hasil angket juga diperoleh bahwa 

100% siswa mengatakan akan bersungguh-sungguh dalam belajar matematika dengan model pemberian 

PR seperti ini. Hal yang sama juga diperoleh dalam peneltian [15] yang menyatakan bahwa pemberian PR 

yang disertai dengan pemberian skor dan poin-poin penghargaan mampu meningkatkan motivasi belajar 

siswa, hal ini terlihat dari observasi selama penelitian yang menunjukkan bahwa menjadi sangat antusias 

berkaktivitas belajar dan mengerjakan PR dengan adanya pemberian skor pada PR dan bintang 

penghargaan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian PR matematika masih diperlukan oleh siswa. Namun 

ada hal yang perlu menjadi fokus perhatian yaitu PR matematika yang diberikan kepada siswa tidak boleh 

terlalu banyak, terlalu mudah ataupun terlalu susah karena jika terlalu banyak dan terlalu susah dapat 

menjadi beban bagi siswa bahkan siswa hanya akan mengerjakannya dengan mencontek, namun jika 
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terlalu mudah maka dapat menimbulkan kebosanan bagi siswa dan tidak bermakna bagi pembelajaran serta 

perkembangan kemampuan berpikir siswa. Oleh karena itu PR matematika yang diberikan kepada siswa 

haruslah PR yang efektif dan bermakna bagi siswa. 

 

D. Kriteria-Kriteria Pemberian PR Matematika 

Carr [16] berpendapat bahwa PR jika didesain dengan tepat dapat menjadi alat penguatan 

pembelajaran yang berharga. Oleh karena itu PR matematika yang diberikan tidak boleh sembarangan 

karena tipisnya batas dampak positif dan negatif dari pemberian PR tersebut dan hal ini menjadi tantangan 

tersendiri bagi guru matematika untuk dapat membuat PR yang efektif yang mampu memaksimalkan 

dampak postif dan meminimalkan dampak negatif pemberian PR. Kriteria-kriteria untuk mendesain PR 

matematika yang efektif [17] : 1) Tujuan pemberian PR harus bermakna, PR harus berkaitan dengan topik 

yang sudah dipelajari sehingga siswa ketika keluar dari kelas sudah jelas apa yang akan dilakukan untuk 

menyelesaikan PR tersebut dan bagaimana cara melakukannya; 2) Efisiensi, PR tidak seharusnya memakan 

banyak waktu namun tetap membutuhkan kemampuan berpikir untuk menyelesaikannya, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa yang terpenting dalam PR bukanlah jumlahnya namun kualitasnya. 3) Kepemilikan, 

PR yang diberikan harus berkaitan dengan apa yang disukai dan diketahui sehingga siswa dapat 

menentukan sendiri apa dan bagaimana mengerjakannya serta mampu menyelesaikannya dengan baik 

karena siswa akan merasa bangga jika mampu menyelesaikannya dengan caranya sendiri; 4) Kompetensi, 

PR yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan siswa sehingga siswa merasa mampu untuk 

menyelesaikannya; 5) Daya tarik, bagaimana bentuk penampilan PR sangat penting karena dapat menarik 

minat dan motivasi siswa untuk menyelesaikannya, sehingga dalam PR sebaiknya berisi sedikit informasi, 

banyak ruang untuk menjawab, dan penggunaan grafik atau gambar-gambar yang menarik.  

Selain kelima kriteria yang telah disebutkan ada hal yang perlu diingat juga yaitu PR yang efektif 

mendukung pembelajaran matematika adalah dalam memberikan PR matematika guru harus secara jelas 

menginformasikan tujuan dan bagaimana penyelesaian yang diharapkan oleh guru  [13]. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa untuk membuat PR matematika yang efektif memerlukan usaha dari guru untuk 

mendesain PR tersebut dan tidak hanya berpacu pada buku-buku PR yang telah ada. 

Karakteristik setiap siswa berbeda-beda dan hanya guru yang mengajar dan mengenal siswa-siswa 

tersebutlah yang mengetahuinya. Oleh karena itu agar PR memberikan dapat memberikan dampak positif 

yang semaksimal mungkin maka PR yang diberikan haruslah sesusai dengan karakteristik siswanya dan 

untuk itu guru dapat menyusun atau membuat buku PR sendiri. Dengan menyusun atau membuat buku PR 

sendiri guru dapat menentukkan soal-soal yang efektif dan efisien sesuai dengan karakteristik siswa-

siswanya serta dapat mendesain tampilan PR yang menarik bagi siswanya.  

Dalam menyusun buku PR ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu PR yang diberikan berisi 

soal-soal yang open endend sehingga siswa akan secara bebas mengeksplorasi berbagai cara untuk 

menyelesaikannya dan diberikan tempat yang luas untuk menuliskan jawabannya[16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Walk and Lassak [18] 

GAMBAR 1. CONTOH BENTUK SOAL PR MATEMATIKA 

 

 



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PM-587 

 

 

 

 

 

 
Sumber : Agustianingsih [15] 

GAMBAR 2. CONTOH DESAIN BUKU PR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Agustianingsih [15] 

GAMBAR 3. CONTOH HALAMAN JAWABAN PR 

 

 



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PM-588 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Pemberian PR matematika memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif bagi siswa. Akan 

tetapi melihat masih banyaknya manfaat-manfaatnya bagi proses belajar dan aktivitas belajar siswa maka 

pemberian PR matematika pada siswa masih diperlukan. Namun karena tipisnya batas dampak positif dan 

negated dari pemberian PR maka agar pemberian PR dapat memberikan dampak postif yang semaksimal 

mungkin dan meminimalisir dampak negatifnya diperlukan PR yang didesain dengan efektif dan efisien. 

PR yang efektif dan efisien dapat menjadi komponen yang berharga yang mampu membantu 

pembelajaran matematika siswa dan untuk mampu mendesain PR matematika yang efektif dan efisien 

merupakan tantangan tersendiri bagi guru.  

 

B. Saran 

Penelitian yang dilakukan dalam makalah ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan 

metode kajian pustaka, sehingga hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan hanya terbatas pada 

kajian literatur dan penelitian relevan yang ditemukan, maka untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 

pengaruh dan manfaat pemberian PR sebaiknya (1) peneliti selanjutnya mencoba melaksanakan penelitian 

eksperimen mengenai pengaruh pemberian PR matematika pada siswa, dan (2) peneliti selanjutnya juga 

mencari literatur-literatur lain yang berkaitan dengan bagaimana bentuk-bentuk PR matematika yang 

efektif, efisien dan menarik bagi siswa. 
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