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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan dan membina 

potensi sumber daya manusia melalui berbagai kegiatan belajar mengajar yang 

diselenggarakan pada semua jenjang pendidikan dari tingkat dasar, menengah 

dan perguruan tinggi. Pendidikan di sekolah mempunyai tujuan untuk 

mengubah agar dapat memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap belajar 

sebagai bentuk perubahan perilaku stabil belajar (Oemar Hamalik, 1993). 

Salah satu faktor dari dalam (internal) yang mendukung usaha murid 

membimbing dirinya ke perubahan situasi maupun perubahan tingkat 

kemajuan dalam proses pengembangan intelek pada khususnya dan proses 

pengembangan jiwa, serta sikap pribadi. Hasil belajar yang dicapai siswa 

dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni faktor dari dalam diri siswa itu 

sendiri dan faktor yang datang dari luar diri siswa. 

Pendukung keberhasilan belajar adalah kesiapan belajar. Kesiapan 

belajar adalah kondisi-kondisi yang mendahului kegiatan belajar mengajar itu 

sendiri. Kesiapan belajar terhadap apa yang akan diajarkan oleh guru pada 

pertemuan nantinya, dapat berdampak pada prestasi siswa itu sendiri. Faktor 

dalam lain yang menunjang keberhasilan belajar siswa adalah keaktifan siswa 

di kelas. Kegagalan dan keberhasilan sangat bergantung pada siswa karena 

individu mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Makin aktif siswa dalam 
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proses belajar mengajar, baik mandiri maupun di sekolah makin baik tercapai 

prestasi belajarnya (Dimyati dan Moedjiono, 2000). 

Seorang siswa dinyatakan telah belajar apabila telah terjadi perubahan 

tingkah laku dalam dirinya. Perubahan yang dikehendaki sebagai hasil belajar 

mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek pikomotorik. Aspek 

kognitif berkenaan dengan panguasaan pengetahuan baru atau penambahan 

pengetahuan yang telah ada, aspek afektif berkenaan dengan pengembangan 

sikap dan minat baru atau penyempurnaan sikap dan minat yang telah dimiliki, 

sedangkan aspek psikomotorik berhubungan dengan penguasaan keterampilan 

baru atau penyempurnaan keterampilan yang dimiliki. 

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menghasilkan 

lulusan yang memiliki kemampuan yang mencakup tiga aspek diatas, yaitu 

aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, sehingga dapat mengikuti 

bahkan menjadi pelopor pembaharuan dalam pendidikan. Salah satu upaya 

pembaharuan di bidang pendidikan adalah pembaharuan strategi atau 

meningkatkan relevansi metode mengajar (Nana Sudjana, 2000). 

Strategi mengajar dianggap relevan jika mampu mengantarkan siswa 

mencapai tujuan pendidikan melalui pembelajaran. Strategi mengajar 

merupakan cara yang digunakan oleh guru dalam mengajarkan materi 

pelajaran dengan memusatkan perhatian pada situasi belajar untuk mencapai 

tujuan. Strategi mengajar yang baik adalah strategi yang menuntut keaktifan 

siswa dalam berfikir dan bertindak secara berdikari dan kreatif dalam 

mengembangkan materi yang sudah dikuasai. 
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Salah satu materi yang dipelajari oleh anak didik di bangku sekolah 

adalah ilmu pengetahuan alam, yang mencakup ilmu fisika, kimia, dan 

biologi. Mata pelajaran biologi tidak hanya merupakan kumpulan pengetahuan 

namun juga menyangkut proses, konsep, dan prinsip. Dalam kurikulum SMA 

2006 disebutkan bahwa mata pelajaran biologi di SMA bertujuan memberikan 

pengetahuan untuk memahami konsep-konsep biologi dan saling 

keterkaitannya serta mampu menerapkan konsep-konsep biologi dan metode 

ilmiah yang melibatkan keterampilan proses untuk memecahkan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep biologi di SMA sifatnya lebih 

mikroskopis, lebih abstrak, dan lebih menunjukkan saling keterkaitan sebagai 

sistem (Anonim, 2004). 

Sistem pembelajaran tutor sebaya merupakan salah satu metode yang 

seyogyanya mendapatkan perhatian dan pilihan bagi para guru dalam 

memberikan pengajaran suatu pokok bahasan, karena tutor sebaya adalah 

model pembelajaran yang dilakukan oleh siswa seangkatan atau satu kelas 

yang ditunjuk oleh guru dengan berbagai pertimbangan. Adakalanya seorang 

siswa lebih mudah menerima keterangan yang diberikan oleh kawan sebangku 

atau kawan-kawan yang lain karena tidak adanya rasa enggan atau malu 

bertanya. Metode ini dapat pula berperan mengungkap ketiga aspek tujuan 

belajar, yakni aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik ( Lik, 2004). 

Model pembelajaran ini mampu memfasilitasi siswa yang 

kemampuannya berbeda-beda. Siswa yang mempunyai pengetahuan lebih 

tentang materi yang dipelajari, dapat menunjukkan kepedulian dan tanggung 
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jawabnya terhadap teman-temannya. Sehingga siswa tersebut dapat 

mengaktualisasikan kemampuan lebihnya untuk bersikap peduli terhadap 

teman-temannya yang kurang mampu dan menyuburkan rasa bertanggung 

jawab bersama dalam belajar, serta menumbuhkan rasa percaya diri. Dengan 

mekanisme belajar seperti ini, siswa dapat belajar dari teman sebayanya dan 

diharapkan akan meningkatkan prestasi belajar baik prestasi perorqangan 

maupun klasikal ( Suharsimi Arikunto, 1992). 

Hasil observasi dan wawancara dengan guru dan siswa SMA Negeri 2 

Sragen bahwa pembelajaran yang ada cenderung monoton, yaitu ceramah. Hal 

seperti itu menyebabkan siswa tidak termotivasi untuk belajar biologi. 

Sehingga banyak siswa yang menganggap pelajaran biologi sebagai pelajaran 

hafalan. Sering kali guru menciptakan suasana pembelajaran yang tidak 

menyenangkan bagi siswa. Guru mengajar tanpa memperhatikan siswa sudah 

paham atau belum. Bagi guru yang terpenting adalah materi tersebut sudah 

diajarkan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan mengadakan 

penelitian tentang Efektifitas Metode Tutor Sebaya terhadap Hasil Belajar 

Biologi Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 2006/2007. 
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B.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka didapat 

identifikasi sebagai berikut : 

1. Metode tutor sebaya merupakan pembelajaran yang menitikberatkan pada 

keaktifan siswa. Sedangkan guru sebagai fasilitator dan motifator sehingga 

dapat menggantikan metode konvensional. 

2. Hasil belajar biologi lebih efektif dengan menggunakan metode 

pembelajaran tutor sebaya. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

“Bagaimana efektifitas metode pembelajaran tutor sebaya dalam pembelajaran 

biologi terhadap hasil belajar biologi siswa SMA Negeri 2 Sragen Tahun 

Ajaran 2006/2007?” 

D.  Pembatasan Masalah 

1. Subyek Penelitian 

Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode tutor sebaya. 

2. Obyek Penelitian 

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

XI SMA Negeri 2 Sragen. 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

Efektifitas metode pembelajaran tutor sebaya dalam pembelajaran biologi 

pada hasil belajar biologi siswa kelas XI SMA Negeri 2 Sragen Tahun Ajaran 

2006/2007. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian ini diharapkan agar hasilnya dapat berguna untuk: 

1. Memberi masukan kepada guru atau calon guru biologi dalam 

menentukan strategi mengajar yang tepat yang dapat menjadi alternatif 

selain metode yang biasa digunakan dalam pelajaran biologi. 

2. Memberikan informasi kepada guru atau calon guru untuk lebih 

menekankan pada keaktifan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 

3. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan serta menumbuhkan motivasi 

untuk meneliti pada mata pelajaran lain atau permasalahan yang prosedur 

penelitiannya hampir sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 




