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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang dewasa ini telah 

berkembang secara pesat, baik materi maupun kegunaannya. Matematika juga 

dapat diartikan sebagai ilmu yang bertujuan untuk mendidik anak agar 

berpikir logis, kritis, dan ulet serta percaya pada diri sendiri                 

(Hudoyo, 1990: 2). Alasan-alasan mempelajari matematika itu bermacam-

macam. Menurut Cornelius dalam Abdurahman (2003: 253) mengemukakan 

lima alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan:      

(1) sarana berpikir yang jelas dan logis, (2) sarana untuk memecahkan 

masalah kehidupan sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan 

generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan 

(5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

Dalam kegiatan belajar mengajar secara nyata matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran yang perlu mendapat perhatian lebih dalam 

peningkatan mutunya. Banyak siswa yang merasa kurang mampu dalam 

mempelajari matematika karena dianggap sulit, menakutkan bahkan ada 

sebagian dari mereka yang membenci sehingga matematika dianggap sebagai 

momok oleh mereka. Hal ini menyebabkan siswa malas dan tidak banyak 

melakukan aktivitas dalam belajar matematika. Kurangnya aktivitas dalam 

belajar maka akan sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa. 
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Berdasarkan dialog awal dengan guru mitra SMP Negeri 2 Todanan 

diperoleh keragaman masalah dalam pembelajaran matematika SMP antara  

lain adalah: 1) Tingkat penguasaan materi yang rendah, siswa yang hanya 

menerima materi yang disampaikan oleh guru. Siswa kurang dalam mencari 

informasi yang relevan dengan materi yang diajarkan atau siswa kurang dalam 

mencari materi dari sumber lain. 2) Kemandirian siswa dalam mengerjakan 

soal masih kurang, banyak siswa yang malas untuk mengerjakan soal dan 

biasanya siswa baru mengerjakan setelah guru menulis jawaban. 3) Tingkat 

pemahaman keterhubungan materi masih kurang. Kebanyakan siswa hanya 

menghafalkan cara mengerjakan soal tanpa memahami, sehingga dalam 

mengerjakan soal dalam bentuk lain dalam materi yang sama masih sangat 

rendah. 

Hal-hal diatas terjadi antara lain disebabkan karena guru dalam 

menjelaskan materi kurang memberikan respons terhadap tanggapan siswa di 

kelas. Selain itu guru masih menggunakan cara konvensional dalam 

menjelaskan pada siswa. Situasi ini yang menyebabkan siswa lemah dalam 

menghubungkan ide-ide yang ada dalam matematika terutama dalam 

pengerjaan soal. Selain itu pula masih banyak siswa yang pandai hanya 

bekerja untuk dirinya sendiri tanpa mau bekerja sama dengan siswa yang 

kurang pandai. Oleh karena itu, adanya koneksi belajar antar teman sebaya 

juga diperlukan dalam belajar matematika karena dapat mempengaruhi 

keberhasilan dalam belajar yang dapat dilihat dari hasil belajar. 
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Menurut Berlin (1994) dalam matematika setiap konsep berkaitan 

dengan konsep yang lain. Begitupula dengan yang lainnya, misalnya dalil dan 

dalil, antara teori dan teori, antara topik dengan topik, ataupun antara cabang 

matematika dengan cabang matematika lain. Oleh karena itu agar siswa lebih 

berhasil dalam belajar matematika, maka harus banyak diberikan kesempatan 

untuk melihat keterkaitan-keterkaitan itu.  

Kemampuan koneksi belajar matematika ini dapat ditingkatkan dengan 

menggunakan berbagai pendekatan dengan strategi pembelajaran. Sehingga 

dalam  belajar matematika tidak hanya mendengarkan guru di depan kelas 

saja, tetapi memerlukan banyak latihan-latihan, berani mengemukakan ide dan 

berani bertanya, berani mengerjakan soal-soal di depan kelas. Sebagai 

alternatif pembelajaran yang dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa 

adalah dengan strategi pembelajaran tutor sebaya dengan superitem yaitu 

suatu strategi pembelajaran modifikasi, dengan menggabungkan dua strategi 

menjadi satu.  

Kegiatan pembelajaran dalam tutor sebaya dengan superitem lebih 

dipusatkan kepada siswa, siswa yang menjadi tutor harus mampu membantu 

siswa lain yang mengalami kesulitan belajar melalui langkah yang sistematis 

dalam menyelesaikan soal-soal mulai dari menganalisis, menemukan kata 

kunci, mengurai dengan rumus dan menyimpulkan hasilnya. Melalui model 

pembelajaran tutor sebaya dengan superitem diharapkan ada peningkatan yang 

signifikan. Guru sebagai mitra peneliti sangat mendukung dalam upaya 

pencapaian kondisi tersebut. Dengan model pembelajaran tutor sebaya dengan 
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superitem dianggap dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan 

keaktifan belajar siswa karena dengan model pembelajaran ini  siswa dapat 

menyerap informasi lebih cepat dan mudah, ini sesuai dengan tujuan 

pembelajaran matematika yang sebenarnya . 

Dengan berpijak pada beberapa persoalan yang ada, maka hal itulah 

yang mendorong bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan 

menerapkan penerapan strategi pembelajaran modifikasi tutor sebaya dengan 

superitem. Penelitian ini memerlukan kerja sama antar guru matematika dan 

peneliti melalui Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Dengan demikian 

diharapkan dapat menambah aktivitas, keaktifan, dan pemahaman siswa 

sehingga koneksi belajar matematika dapat meningkat. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan di atas ada beberapa 

masalah yang berkaitan dengan mutu pendidikan. Adapun masalah-masalah 

tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 

1. Masih kuatnya paradigma mengajar bagi guru di lingkungan sekolah 

sehingga guru masih cenderung berorientasi pada penyelesaian target 

materi dan nilai bukan berorientasi pada proses sehingga pembelajaran 

terpusat pada guru. 

2. Guru dalam memilih pendekatan pembelajaran belum semuanya sesuai 

dengan materi yang disampaikan. 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi luasnya masalah yang dibahas dan kesalahpahaman 

maksud, serta demi keefektifan dan keefisienan penelitian ini, peneliti 

membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Koneksi belajar siswa dalam pembelajaran matematika dibatasi, yaitu 

kemampuan menyampaikan materi dengan baik dengan teman satu 

kelompok dalam diskusi, kemampuan mengarahkan dan mau berbagi 

dengan menjelaskan tahapan-tahapan penyelesaian soal dengan teman 

sebaya, mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan 

mampu menyelesaikan soal dengan baik menggunakan konsep yang benar 

dan matang. 

2. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada strategi 

pembelajaran tutor sebaya dengan superitem.. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan strategi pembelajaran tutor sebaya dengan 

superitem dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan sistem 

persamaan linear dua variabel? 

2. Apakah ada peningkatan koneksi belajar matematika siswa melalui 

penerapan strategi pembelajaran tutor sebaya dengan superitem? 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan penerapan strategi pembelajaran tutor sebaya dengan 

superitem dalam pembelajaran matematika pada pokok bahasan sistem 

persamaan linear dua variabel. 

2. Menganalisi dan mendiskripsikan peningkatan koneksi belajar matematika 

siswa melalui penerapan strategi pembelajaran tutor sebaya dengan 

superitem dalam pembelajaran matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang: 

a. Penerapan strategi pembelajaran tutor sebaya dengan superitem dalam 

pembelajaran matematika pada pokok bahasan sistem persamaan linear 

dua variabel. 

b. Peningkatan koneksi belajar matematika siswa melalui penerapan 

strategi pembelajaran tutor sebaya dengan superitem dalam 

pembelajaran matematika. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai masukan bagi guru dan sekolah untuk menerapkan strategi 

pembelajaran yang dapat meningkatkan koneksi belajar matematika 

siswa. 

b. Memberikan pengalaman langsung pada siswa sebagai subjek 

penelitian, sehingga diharapkan siswa memperoleh pengalaman 

tentang kebebasan dalam belajar matematika. 

c. Sebagai bahan acuan, perbandingan ataupun referensi bagi para 

peneliti yang melakukan penelitian yang sejenis. 

 

 


