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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk menggembangkan potensi-potensi 

yang dimiliki seseorang melalui kegiatan pembelajaran. Pendidikan pada 

hakikatnya juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap manusia karena 

dengan pendidikan manusia dapat berdaya guna dan mandiri. Oleh karna itu 

untuk mengembangkan potensi dibutuhkan sikap aktif, kreatif, inovatif, dan 

berpikir kritis dalam kegiatan pembelajaran agar apa yang ada dan telah 

dipelajari dapat ditangkap atau diterima dengan baik.  

Dalam pendidikan formal (sekolah) misalnya siswa diajarkan untuk 

disiplin, aktif, kreatif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab. Komponen guru 

dan siswa  merupakan ujung tombak yang sangat menentukan keberhasilan 

proses belajar mengajar di dalam kelas. Akan tetapi proses pendidikan formal 

(sekolah) tidak hanya proses transfer informasi guru kepada siswa, tetapi juga 

melibatkan berbagai tindakan dan kegiatan yang harus dilakukan terutama jika 

menginginkan keatifan belajar siswa meningkat menjadi lebih baik.  

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang mempunyai 

peranan penting dalam upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Tetapi banyak orang beranggapan materi pelajaran eksak terutama dalam hal 

ini matematika memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibanding materi 

pelajaran non eksak. Anggapan seperti ini tentu saja perlu disikapi oleh tenaga 
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pendidik dalam upaya meningkatkan penguasaan siswa dalam memahami 

materi yang disampaikan. Selain itu tenaga pendidik harus mencari ide atau 

gagasan baru guna meningkatkan mutu pembelajaran yang berkualitas. 

Pentingnya matematika dapat kita amati dari waktu yang digunakan 

dalam pelajaran matematika di sekolah, yaitu waktu yang digunakan lebih 

lama dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya, serta pelaksanaan 

pendidikan diberikan pada semua jenjang pendidikan yang dimulai dari 

Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi. Dengan adanya pelajaran 

matematika pada semua jenjang pendidikan, diharapkan siswa dapat berfikir 

logis, kritis, rasional dan percaya diri. 

Begitu pentingnya pengajaran matematika di sekolah namun sampai 

saat ini masih belum menunjukkan hasil menggembirakan. Kenyataan ini 

menunjukkan bahwa pengajaran matematika masih belum memuaskan, 

karena masih rendahnya nilai matematika siswa dibanding dengan nilai mata 

pelajaran yang lain.  

Umumnya guru matematika menggunakan waktu pelajaran dengan 

kegiatan membahas tugas - tugas yang lalu, memberi pelajaran baru, dan 

memberi tugas lagi kepada siswa. Strategi pembelajaran yang kurang tepat 

dan renggangnya interaksi antara siswa dan guru bisa menjadi salah satu 

penyebab lemahnya tingkat keaktifan belajar matematika.  

Pembelajaran tersebut nampaknya juga terjadi di SDN Pajang 1. 

Dimana kegiatan pembelajaran masih dilakukan dengan konvesional. 

Pembelajaran konvesional sudah baik tapi kadang membuat siswa pasif. Guru 
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mengajar dengan menerangkan, memberi contoh soal, dan memberi soal yang 

sejenis. Ini bisa membuat pelajaran menjenuhkan dan membuat siswa tidak 

semangat, dan keaktifan belajar siswa pun rendah. Berkaitan dengan 

pembelajaran tersebut, terlihat keragaman masalah dalam proses belajar 

mengajar matematika sebagai berikut: 1) keaktifan siswa dalam mengikuti 

pelajaran kurang atau belum nampak, 2) siswa jarang mengajukan pertayaan 

walaupun telah diminta oleh guru jika ada hal-hal yang belum paham atau 

kurang jelas, 3) keaktifan siswa dalam menyelesaikan soal latihan masih 

kurang, dan 4) kurangnya keberanian siswa dalam mengerjakan soal didepan 

kelas. Pembelajaran konvesional tersebut nampaknya kurang tepat untuk 

prosses pembelajaran pada siswa kelas IV SD dimana sifat siswa Sekolah 

Dasar yang umunya masih suka bermain. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan jika guru jarang memperhatikan 

kemampuan siswa dalam belajar mandiri dan memecahkan masalah. Hal 

tersebut juga dapat dilihat dari hasil wawancara secara acak kepada siswa. 

Dimana peneliti masuk pada ruangan kelas dan membuka salam. Selanjutnya 

peneliti bertanya kepada siswa bagaimana cara guru menyampaikan 

pembelajaran pada pokok bahasan uang. Setelah itu peneliti bertanya secara 

acak pada siswa dengan begitu kita akan tahu kemampuan siswa dalam 

pembelajaran matematika dengan materi uang.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan penelitian untuk 

menemukan solusi terbaik dalam upaya meningkatkan keaktifan  siswa dalam 

pembelajaran matematika khususnya pada pokok bahasan uang. Salah satu 
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alternatif yang digunakan dengan pembelajaran aktif. Salah satu jenis 

pembelajaran aktif adalah Peer Lesson (Pelajaran Teman Sebaya). Peer 

Lesson adalah sebuah strategi yang mengembangkan Peer Teaching dalam 

kelas yang menempatkan seluruh tanggung jawab untuk mengajar pada 

peserta didik sebagai anggota kelas (Mel Silberman, 2005 : 173). 

Materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa dirasa sulit 

untuk diselesaikan oleh siswa itu sendiri. Contohnya materi yang terkait 

dengan uang yaitu nilai uang, kumpulan mata uang, kumpulan sekelompok 

barang, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang terkait dengan 

uang, serta beberapa masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan uang. Karena ketika pembelajaran pada pokok bahasan uang hal 

tersebut masih dalam dunia abstrak.  

Dalam pembelajaran matematika banyak hal yang dapat 

menghambat keaktifan siswa dalam belajar. Salah satunya adalah kesulitan 

siswa  dalam memahami konsep-konsep abstrak sehingga ketika siswa 

menghadapi konsep-konsep abstrak yang sulit, siswa cenderung malas 

mempelajarinya. Padahal dalam belajar matematika, kunci untuk dapat 

memahami dan menguasai materi adalah keaktifan dalam belajar. Oleh karena 

itu diperlukan media pembelajaran dalam menanamkan konsep matematika 

yang abstrak. Hamalik, 1986 dalam Azhar Arsyad (1996 :15) mengemukakan 

bahwa pemakaian media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang 

kegiatan belajar mengajar. Alat peraga merupakan salah satu media 

pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep abstrak. 
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Pokok bahasan tersebut sangatlah penting sebagai bekal bagi seorang 

siswa kelak jika sudah dewasa dan hidup di tengah-tengah masyarakat. Uang 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. 

Maka dari itu kita sebagai pendidik harus berupaya membekali siswa 

sebanyak mungkin konsep dasar matematika, dan yang paling penting adalah 

konsep itu harus diberikan kepada siswa secara matang dan benar-benar 

dipahami oleh siswa. Oleh karna itu agar siswa lebih paham dalam menerima 

materi uang dan keaktifan siswa dapat meningkat, perlu mencoba metode, 

tehnik, dan pendekatan lain. Peneliti ingin memecahkan masalah yang 

dihadapi agar nantinya kegiatan-belajar mengajar berjalan dengan sukses dan 

berkualitas. Peneliti mencoba menyelesaikan masalah tersebut melalui strategi 

peer lesson dengan bantuan alat peraga uang mainan. 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah memahami permasalahan serta mempermudah 

pelaksanaan penelitian agar hasil yang dicapai lebih terarah dan dapat dikaji 

secara mendalam, maka penelitian dibatasi pada hal-hal berikut ini : 

1. Penelitian dilakukan untuk meningkatan keaktifan belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika pada pokok bahasan uang. 

2. Penggunaan strategi pembelajaran Peer Lesson dengan alat peraga uang 

mainan. 

3. Penelitian dilakukan di kelas IV SDN Pajang 1. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

dikemukakan rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

“Apakah keaktifan siswa dapat ditingkatkan melalui strategi pembelajaran 

Peer Lesson dengan alat peraga uang mainan?” 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan bagian yang penting dari suatu 

penelitian, karena akan menentukan arah dari hasil penelitian secara terperinci. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini bertujuan ”untuk 

meningkatkan keaktifan belajar matematika siswa melalui strategi 

pembelajaran peer lesson dengan alat peraga uang mainan pada siswa kelas IV 

SDN Pajang 1.” 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak yang terkait. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan 

pengetahuan dan alternatif pilihan mengenai strategi pembelajaran yang 

dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa yaitu melalui strategi 

pembelajaran peer lesson dengan alat peraga uang mainan. 
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2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi nyata berupa 

langkah-langkah untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika pada 

pokok bahasan uang siswa melalui strategi pembelajaran peer lesson. 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk guru, 

siswa dan sekolah. 

a. Bagi guru, dapat memperluas pengetahuan tentang strategi 

pembelajaran dan mempermudah usaha guru dalam menjelaskan 

materi pelajaran matematika kepada siswa agar lebih mudah dipahami. 

b. Bagi siswa, dengan adanya strategi pembelajaran peer lesson dengan 

alat peraga uang mainan diharapkan dapat membangkitkan minat 

belajar, mempercepat daya serap terhadap materi yang disampaikan 

dan meningkatkan keaktifan belajar matematika. 

c. Bagi sekolah hasil penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka 

perbaikan pembelajaran matematika.  

 


