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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan memegang peran 

yang sangat penting dalam mencetak generasi-generasi penerus bangsa. 

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, 

Pasal 3 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :  

“Pendidikan berfungsi menegembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan  bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.  

Pemerintah juga memegang peran penting dalam mengembangkan 

pendidikan di Indonesia, seperti mengembangkan kurikulum, melengkapi 

sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan keprofesionalan guru dan 

mengembangan inovasi pendidikan. Namun, pada kenyataannya masih belum 

berhasil meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia,  khususnya pada mata 

pelajaran matematika. 

Matematika  adalah adalah pengetahuan deduktif, artinya menerima 

generalisasi yang didasarkan atas pembuktian secara deduktif dan tidak 

menerima generalisasi yang didasarkan kepada observasi (Purwoto, 2003:12).  
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Namun, banyak siswa yang menghindari matematika, karena matematika 

sering dianggap sulit, menakutkan, membuat pusing, sehingga akan 

berdampak pada prestasi belajar siswa.   

Tingkat keberhasilan pada pendidikan biasanya diukur dari prestasi 

belajar siswa. Perbedaan prestasi pada masing-masing siswa disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu  dalam diri siswa sendiri (faktor internal) seperti 

kurangnya semangat siswa dalam belajar,  kurangnya kesadaran siswa akan 

pentingnya belajar  dan  faktor  dari luar (faktor eksternal). Sedangkan faktor 

yang tidak kalah penting  yaitu  peran dari pendidik dalam memilih dan 

menerapkan model pembelajaran. 

Dari beberapa uraian permasalahan di atas,  maka untuk menciptakan 

suatu pembelajaran yang aktif dan menyenangkan diperlukan suatu model 

pembelajaran yang menarik bagi siswa, salah satu alternatif yang dapat 

digunakan oleh guru yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Problem 

Based Instruction. Menurut Arends (Trianto, 2007: 68) model pembelajaran 

Problem Based Instruction atau pengajaran  berbasis masalah merupakan 

suatu pendekatan pembeajaran, dimana siswa mengerjakan permasalaan yang 

otentik dan menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inkuiri 

dan keterampilan berfikir tingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan 

percaya diri. Dengan model pembelajaran Problem Based Instruction siswa 

ikut terlibat dalam menemukan pengetahuan sehingga mereka akan paham 

dengan sendirinya, serta mereka akan mempunyai kesan sendiri terhadap 
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pembelajaran. Selain itu juga dapat meningkatkan kemampuan siswa bekerja 

secara kelompok atau tim. 

 Tutor sebaya adalah seseorang atau beberapa orang yang dipercaya 

oleh guru melalui beberapa aspek penilaian mampu membimbing teman 

sebayanya dalam kegiatan belajar mengajar ditingkat kelas yang sama 

(Hardy, 2012). Manfaat yang dapat diperoleh siswa dapat saling bertukar 

pendapat dengan temannya sehingga diharapkan prestasi belajarnya akan 

menigkat. 

Dengan mengetahui kemampuan awal siswa guru dapat memilih dan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat bagi siswa. Kemampuan awal 

siswa merupakan syarat awal yang harus dimiliki siswa sebelum memasuki 

materi pembelajaran baru. Masing-masing siswa memiliki kemampuan awal 

yang berbeda-beda, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Kemampuan awal 

ini diperoleh siswa dari informasi, pengetahuan dan dari pengalaman hidup 

siswa. Dimungkinkan siswa yang mempunyai kemampuan awal yang baik 

akan memepermudah dalam penyerapan materi pada pelajaran selanjutnya, 

sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti akan 

mengadakan penelitian tentang penerapan model pembelajaran Problem 

Based Instruction berbasis Tutor Teman Sebaya ditinjau dari kemampuan 

awal siswa. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, peneliti 

mengidentifikasi masalah yang timbul dalam penelitian sebagai berikut: 

1.  Masih rendahnya prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika.  

2. Kurang bervariasinya guru dalam memilih model pembelajaran, dalam  

menyampaikan Pokok bahasan Bangun Ruang Sisi Datar Limas dan 

Prisma Tegak. 

3. Rendahnya prestasi belajar matematika siswa mungkin dipengaruhi oleh 

kemampuan awal siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, 

maka perlu adanya pembatasan masalah agar ruang lingkup penelitian ini 

lebih fokus. Batasan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1.  Model pembelajaran matematika yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah model Problem Based Instruction berbasis Tutor Teman Sebaya 

untuk kelas eksperimen dan model konvensional untuk kelas kontrol. 

2.  Kemampuan awal dalam penelitian ini adalah pengetahuan yang telah 

dimiliki siswa sebelum pelaksanaan pembelajaran. 

3. Prestasi belajar matematika siswa dalam penelitian ini dibatasi pada hasil 

belajar siswa setelah terjadi proses belajar mengajar pada pokok bahasan 

Bangun Ruang Sisi Datar Limas dan Prisma Tegak. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah  di atas 

dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1.  Adakah pengaruh penggunaan model pembelajaran  Problem Based 

Instruction berbasis Tutor Teman Sebaya terhadap prestasi belajar 

matematika?  

2. Adakah pengaruh kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar 

matematika? 

3.  Adakah interaksi anatara model pembelajaran Problem Based Instruction 

berbasis Tutor Teman Sebaya dan kemampuan awal siswa terhadap 

prestasi belajar matematika ? 

  

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Problem Based Instruction berbasis Tutor Teman Sebaya 

terhadap prestasi belajar matematika.  

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kemampuan awal siswa 

terhadap prestasi belajar matematika. 

3. Untuk menganalisis dan menguji interaksi anatara model pembelajaran 

Problem Based Instruction berbasis Tutor Teman Sebaya  dan kemampuan 

awal siswa terhadap prestasi belajar matematika.   

 



6 
 

 
 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat memberikan 

memberikan  sumbangan   kepada   pembelajaran  matematika  utamanya 

pada  peningkatan  prestasi belajar matematika  melalui penggunaan model 

Problem Based Instruction berbasis Tutor Teman Sebaya ditinjau dari 

kemampuan awal siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah, dapat memberikan sumbangan bagi sekolah dalam 

perbaikan mutu pendidikan. 

b. Bagi Guru, penelitian ini dapat memberikan informasi dan memperluas 

wawasan pendidik tentang model pembelajaran yang dapat 

dipergunakan dalam rangka meningkatkan kemampuan awal siswa. 

c. Bagi Siswa, penelitian ini diharapkan siswa mampu bekeraja sama 

dalam tim. 

d. Bagi Peneliti, dapat mempelajari model pembelajaran Problem Based 

Instruction serta mendapat berbagai pengalaman dan pengetahuan saat 

melakukan penelitian. 

 


