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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maju mundurnya suatu 

bangsa ditentukan oleh kreatifitas bangsa itu sendiri dan kompleksnya masalah 

kehidupan menurut sumber daya manusia yang handal dan mampu 

berkompetisi. Selain itu pendidikan merupakan wadah kegiatan yang dapat 

dipandang sebagai pencetak sumber daya manusia (SDM) yang bermutu 

tinggi. 

Pendidikan bukanlah suatu hal yang statis atau tetap, melainkan suatu 

hal yang dinamis sehingga menuntut adanya suatu perubahan atau perbaikan 

secara terus-menerus. Perubahan dapat dilakukan dalam hal metode mengajar, 

buku-buku pelajaran, alat-alat laboratorium, maupun materi-materi pelajaran. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam pendidikan, hal ini dapat dilihat dari waktu jam pelajaran 

matematika di sekolah  lebih banyak dibandingkan pelajaran lain. Pelajaran 

matematika dalam pelaksanaan pendidikan diberikan kepada semua jenjang 

pendidikan mulai sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, bahkan pada 

jenjang perguruan tinggi juga masih diberikan pelajaran matematika, karena 

Pendidikan matematika merupakan salah satu fondasi dari kemampuan sains 

dan teknologi. Pemahaman terhadap matematika, dari kemampuan yang 
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bersifat keahlian sampai kepada pemahaman yang bersifat apresiatif akan 

berhasil mengembangkan kemampuan sains dan teknologi yang cukup tinggi 

(Buchori, 2001:120-121). 

Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar dapat diukur dari 

keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Keberhasilan 

tersebut dapat dilihat dari tingkat pemahaman materi dan prestasi belajar 

siswa. Semakin tinggi pemahaman materi dan prestasi belajar, maka semakin 

tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran.  

Dalam pembelajaran matematika dibutuhkan pemahaman konsep yang 

baik sebagai dasar untuk pengembangan materi lebih lanjut, hal ini sangat 

dipengaruhi oleh faktor model pembelajaran yang digunakan. Pembelajaran 

yang pasif akan menghambat kreatifitas pola pikir siswa dalam memahami 

suatu konsep. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran matematika  siswa 

dituntut benar-benar aktif, sehingga daya ingat siswa tentang apa yang telah 

dipelajari akan lebih baik. Suatu konsep akan mudah dipahami dan diingat 

oleh siswa bila konsep tersebut disajikan melalui prosedur dan langkah-

langkah yang tepat, jelas dan menarik. Keaktifan siswa dalam belajar 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. 

Permasalahan lain pembelajaran matematika yang ditemukan adalah 

faktor guru dan materi ajar. Mengingat pentingnya belajar matematika, 

seorang guru matematika dituntut untuk memahami dan mengembangkan 

suatu metode pengajaran di dalam kelas untuk mencapai suatu tujuan 
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pembelajaran. Hal ini juga bertujuan agar dapat mengurangi rasa jenuh pada 

siswa dan juga rasa takut. 

Mempelajari matematika tidak lepas dari operasi hitung. Ketrampilan 

berhitung tidak hanya berguna dalam persoalan matematika melainkan juga  

berguna untuk pelajaran lain dan persoalan pada kehidupan sehari-hari. Jika 

pemahaman siswa mengenai operasi hitung sangat lemah, hal ini akan sangat 

menghambat siswa tersebut dalam mengikuti pelajaran matematika ataupun 

pada pelajaran lain yang membutuhkan basic berhitung yang handal. 

Berhitung merupakan modal utama dari matematika dan matematika 

merupakan salah satu fondasi dari kemampuan sains dan teknologi, sehingga 

pemahaman konsep operasi hitung sangat diperlukan siswa sebagai modal 

utama dalam mengikuti pembelajaran matematika. 

Berkaitan dengan masalah-masalah di atas, setelah peneliti melakukan 

observasi pembelajaran yang terjadi di SMP 1 Wadaslintang Wonosobo   

ditemukan permasalahan antara lain: 1) siswa cenderung kurang mampu 

menggunakan rumus / konsep operasi hitung yang diperlukan dalam 

pemecahan masalah, akar penyebabnya karena cenderung pembelajaran masih 

berpusat pada guru dan bersifat klasikal 2) siswa cenderung kurang aktif 

dalam proses pembelajaran, akar penyebab permasalahan ini adalah guru 

sebagai fasilitator, dalam tahap persiapan maupun tahap penyampaian materi 

ajar kurang melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif 3) kemampuan siswa 

dalam memahami konsep operasi hitung masih kurang, akar penyebabnya 

adalah guru sebagai fasilitator dalam tahap penyampaian materi maupun 



 4 
 
 

dalam tahap pelatihan kurang membimbing kerja kelompok sehingga 

pemahaman siswa terhadap konsep matematika yang dipelajari kurang 

optimal. 

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka perlu dicarikan solusi 

dengan pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan 

pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika. Salah satunya 

adalah melalui pendekatan learning community dengan menggunakan tutor 

sebaya. Learning Community (Masyarakat Belajar) merupakan salah satu dari 

tujuh komponen utama pembelajaran efektif CTL (Contextual Teaching and 

Learning), dimana konsep learning community menyarankan agar hasil 

pembelajaran diperoleh dari kerja sama dengan orang lain dalam bentuk 

kelompok-kelompok kecil atau lebih besar (Direktorat Jendral Pendidikan 

Dasar dan Menengah, 2003: 15). Pada penelitian ini, pelaksanan learning 

community di bantu dengan menggunakan tutor sebaya pada setiap kelompok-

kelompok yang dibentuk. 

Tutor Sebaya dikenal dengan pembelajaran teman sebaya atau antar 

peserta didik, hal ini bisa terjadi ketika peserta didik yang lebih mampu 

menyelesaikan pekerjaannya sendiri dan kemudian membantu peserta didik 

lain yang kurang mampu. Alternatifnya, waktu khusus tiap harinya harus 

dialokasikan agar peserta didik saling membantu dalam belajar baik satu-satu 

atau dalam kelompok kecil (Dossuwanda, 2008:7). 

Dalam metode tutor sebaya yang menjadi tutor tidak harus yang paling 

pandai tetapi siswa yang tuntas terhadap bahan pelajaran yang akan dibahas 
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dan memiliki hubungan emosional yang baik, bersahabat dan menunjang 

situasi pemberian bimbingan (tutoring). Peran seorang tutor adalah sebagai 

fasilitator yang bertugas memberi bantuan. Guru hanya menjadi fasilitator, 

motivator dan pengelola kelas yang dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan. Setiap siswa bebas mengemukakan dan mengkomunikasikan 

idenya dengan siswa lain. Melalui pendekatan learning community dengan 

mengunakan tutor sebaya diharapkan dapat meningkatkan keaktifan siswa dan 

selanjutnya dapat meningkatkan pemahaman konsep pada pembelajaran 

matematika. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka akan dilakukan 

penelitian pembelajaran matematika melalui pendekatan learning community 

dengan menggunakan tutor sebaya untuk meningkatkan pemahaman konsep 

operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah peningkatan kemampuan siswa dalam memahami konsep operasi 

hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui pendekatan 

learning community dengan menggunakan tutor sebaya hingga 65%? 

2. Apakah pembelajaran melalui pendekatan learning community dengan 

menggunakan tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan hingga 65%? 
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C. Tujuan Penelitian 

 Sejalan dengan permasalahan diatas maka secara garis besar penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa pada pokok bahasan 

operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat melalui 

pendekatan learning community dengan menggunakan tutor sebaya  

Untuk mengetahui hasil tersebut digunakan indikator sebagai berikut: 

a. Mendefinisikan konsep / mengemukakan idenya 

b. Mengeksplorasi konsep / memahami permasalahan 

c. Mengaplikasikan konsep 

d. Kerjasama 

2. Meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui 

pendekatan learning community dengan menggunakan tutor sebaya pada 

pokok bahasan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan 

bulat. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, studi ini memberikan sumbangan kepada 

pembelajaran matematika, utamanya pada layanan peningkatan 

kemampuan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika. 

Telah diakui secara luas bahwa pemahaman konsep  matematika memiliki 

peran yang cukup besar bagi siswa dalam hal motivasi, penampilan dan 
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kecakapannya dalam bidang matematika. Oleh karenanya, wajar jika guru 

mempunyai keyakinan intervensi dengan siswanya melalui peningkatan 

pemahaman konsep matematika. 

Secara khusus, studi ini memberikan kontribusi kepada strategi 

pembelajaran matematika berupa pergeseran paradigma mengajar menjadi 

paradigma belajar dalam suasana yang gembira. Telah menjadi pandangan 

yang cukup mapan bahwa paradigma belajar dalam suasana yang gembira 

untuk memecahkan masalah matematika merupakan aspek yang esensial 

dalam pembelajaran matematika (De Porter & Hernacki, 1999:48). Di sini, 

paradigma belajar dalam suasana gembira dipertajam dengan dimensi guru 

sebagai fasilitator, sehingga stabilitas dan keterkendalian terjaga. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi guru dan siswa. Bagi 

guru matematika, hasil penelitian dapat digunakan untuk 

menyelenggarakan layanan pembelajaran yang inovatif dan dapat 

diaplikasikan untuk mengembangkan model-model pembelajaran lebih 

lanjut. Bagi siswa, proses pembelajaran ini dapat meningkatkan 

pemahaman konsep dan kemampuan dalam bidang matematika maupun 

secara umum kemampuan mengatasi permasalahan dalam hidupnya. 

 

 

 

 




