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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sebagai konsekuensi ketetapan pemerintah tentang wajib belajar 9 

tahun, maka anak-anak Indonesia minimum dapat mengenyam pendidikan 

sampai dengan jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Oleh 

karena itu, pendidikan formal melalui jalur sekolah ditujukan untuk 

mempersiapkan lulusannya agar dapat hidup dalam masyarakat dan 

mempersiapkan lulusannya yang berpotensi untuk melanjutkan ke pendidikan 

yang lebih tinggi. 

Dalam upaya mencapai keinginan dan harapan itu, serangkaian 

kebijakan dan reformasi di bidang pendidikan, khususnya pembelajaran makin 

terus dikembangkan. Salah satunya melalui efektifitas pembelajaran tiap mata 

pelajaran. Begitu pula dengan pendidikan matematika di sekolah-sekolah 

diarahkan kepada wahana pendidikan untuk mengembangkan semua potensi 

yang dimiliki peserta didik dalam bentuk pengetahuan, kemampuan dan 

keterampilan dasar matematika agar setiap orang yang mempelajari 

matematika menjadi warga negara yang melek matematika. 

Pada akhir abad 21, organisasi pendidikan se dunia, yaitu UNESCO 

telah menetapkan empat pilar utama pendidikan, yakni learning to know, 

learning to do, learning to be, dan learning to live together in peace and 

harmony. Keempat pilar tersebut bukan merupakan suatu urutan, melainkan 
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saling melengkapi satu dengan yang lainnya, sehingga dalam pembelajaran di 

tiap jenjang pendidikan guru dapat menciptakan suasana belajar yang memuat 

keempat pilar tersebut secara bersama-sama dan seimbang (Anugrah Jang : 

2007). 

Melalui proses learning to know, secara umum siswa diharapkan 

memiliki pemahaman dan penalaran terhadap produk dan proses matematika 

(apa, bagaimana, dan mengapa) yang memadai sebagai bekal melanjutkan 

studinya dan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Proses 

learning to do diharapkan memberi kesempatan kepada siswa memiliki 

keterampilan dan mendorong siswa mau melaksanakan proses matematika 

dalam bentuk doing math yang memadai dan memacu peningkatan 

perkembangan intelektualnya.  

Dalam melaksanakan proses matematika (doing math) secara 

bersamaan, siswa diharapkan pula menghayati pilar ketiga, yaitu learning to 

be. Selanjutnya, dengan learning to be siswa diharapkan memahami, 

menghargai atau mempunyai apresiasi terhadap nilai-nilai dan keindahan akan 

produk dan proses matematika yang ditunjukkan melalui sikap yang ulet, 

bekerja keras, sabar, disiplin dan percaya diri. 

Pelaksanaan belajar matematika yang berorientasi pada learning to do 

dan learning to be, baik dalam bentuk belajar kelompok, atau klasikal 

merupakan latihan belajar dalam suasana learning to live together in peace 

and harmony. Penciptaaan suasana belajar yang demikian menurut pilar 



keempat ini memberi kesempatatan kepada siswa untuk dapat belajar dan 

bekerja sama, saling menghargai pendapat orang lain, menerima pendapat 

yang berbeda, belajar mengemukakan pendapat dan atau bersedia sharing 

ideas dengan orang lain dalam melaksanakan tugas-tugas matematika, 

khususnya tugas-tugas lain yang lebih luas. Dengan kata lain, suasana belajar 

matematika yang berorientasi pada pilar learning to live together in peace and 

harmony diharapkan bahwa siswa mampu bersosialisasi dan berkomunikasi 

dalam matematika. 

Dengan diberlakukanya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) di sekolah menuntut siswa untuk bersikap aktif, kreatif dan inovatif 

dalam menanggapi setiap pelajaran yang diajarkan. Setiap siswa harus dapat 

memanfaatkan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu 

setiap pelajaran selalu dikaitkan dengan manfaatnya dalam lingkungan sosial 

masyarakat. Sikap aktif, kreatif, dan inovatif terwujud dengan menempatkan 

siswa sebagai subyek pendidikan. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan 

bukan sumber utama pembelajaran. 

Untuk menumbuhkan sikap aktif, kreatif dan inovatif dari siswa 

tidaklah mudah. Fakta yang terjadi adalah guru dianggap sumber belajar yang 

paling benar. Proses pembelajaran yang terjadi memposisikan siswa sebagai 

pendengar ceramah guru. Akibatnya proses belajar mengajar cenderung 

membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. Sikap anak didik yang 

pasif tersebut ternyata tidak hanya terjadi pada mata pelajaran tertentu saja 

tetapi pada hampir semua mata pelajaran termasuk metematika. 



Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran 

metematika dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan 

tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan 

materi serta prestasi belajar siswa. Semakin tinggi pemahaman dan 

penguasaan materi serta prestasi belajar maka semakin tinggi pula tingkat 

keberhasilan pembelajaran. Namun dalam kenyataannya dapat dilihat bahwa 

prestasi belajar matematika yang dicapai siswa masih rendah. 

Keaktifan siswa dalam belajar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan dalam belajar. Salah satu kegiatan pembelajaran 

yang menekankan berbagai kegiatan tindakan adalah menggunakan 

pembelajaran tertentu, karena pembelajaran pada hakikatnya merupakan cara 

yang teratur dan terpikir secara sempurna untuk mencapai suatu tujuan 

pengajaran dan untuk memperoleh kemampuan dalam mengembangkan 

efektifitas belajar yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik. 

Pembelajaran ini merupakan peran yang sangat penting untuk menentukan 

berhasil atau tidaknya tujuan yang diinginkan.  

Untuk mengantisipasi masalah tersebut yang berkelanjutan maka perlu 

dicarikan formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat meningkatkan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika. Para guru yang peduli 

dengan masalah ini terus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai model 

yang variasi agar siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar matematika. 

Salah satunya melalui pembelajaran kelompok kecil dengan tutor sebaya. 



Mengajar kelompok kecil diartikan sebagai perbuatan guru dalam 

konteks belajar mengajar yang hanya melayani 3-8 siswa (Hasibuan dan 

Moedjiono : 2008 : 77). Tutur sebaya adalah siswa di kelas tertentu yang 

memiliki kemampuan di atas rata-rata anggotanya yang memiliki tugas untuk 

membantu kesulitan anggota dalam memahami materi ajar. Dengan 

menggunakan model tutor sebaya diharapkan setiap anggota lebih mudah dan 

leluasa dalam menyampaikan masalah yang dihadapi sehingga siswa yang 

bersangkutan terpacu semangatnya untuk mempelajari materi ajar dengan 

baik. Kelompok kecil dengan tutor sebaya artinya siswa dibagi dalam 

beberapa kelompok kecil dan setiap kelompok terdapat tutor yang umurnya 

sebaya dengannya. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang pembelajaran kelompok kecil dengan tutor sebaya sebagai usaha untuk 

meningkatkan keaktifan siswa yang dapat menyalurkan prestasi belajar 

matematika siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah penelitian sebagi berikut : 

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

2. Kurang tepatnya metode yang digunakan seorang guru matematika dalam 

menyampaikan pokok bahasan tertentu akan mempengaruhi prestasi 

belajar siswa. 



3. Pada saat proses belajar matematika, banyak guru yang kurang 

memperhatikan apakah siswanya dapat menerima prosedur pembelajaran 

yang dilakukan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian ini lebih efektif, 

efisien dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Pembelajaran matematika yang akan diterapkan adalah melalui 

pembelajaran kelompok kecil dengan tutor sebaya. 

2. Keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar dikhususkan pada 

kemampuan kerja sama dalam kelompok, sharing ideas untuk 

menyelasaikan suatu permasalahan dalam belajar matematika, keberanian 

siswa untuk bertanya, menjawab pertanyaan, memberi tanggapan, 

keaktifan siswa untuk mengerjakan soal latihan dan mengkomunikasikan 

jawaban di depan kelas 

3. Prestasi belajar siswa pada bidang studi matematika dibatasi dengan 

mencapai ketuntasan belajar. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah : 



1. Adakah peningkatan keaktifan siswa dalam proses belajar matematika 

melalui pembelajaran kelompok kecil dengan tutor sebaya? 

2. Adakah peningkatan prestasi belajar matematika siswa melalui pembelajar 

kelompok kecil dengan tutor sebaya? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peningkatan keaktifan siswa 

dalam proses belajar matematika melalui pembelajaran kelompok kecil 

dengan tutor sebaya. 

2. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar matematika siswa melalui 

pembelajar kelompok kecil dengan tutor sebaya. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas, penelitian ini memberikan manfaat 

utamanya kepada pembelajaran matematika, disamping itu juga kepada 

peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran matematika. 

 

1. Manfaat Teoritis 

  Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 

peningkatan keaktifan siswa melalui pembelajaran kelompok kecil dengan 

tutor sebaya. 



  Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi kepada strategi pembelajaran di sekolah serta mampu 

mengoptimalkan kemampuan siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Pada tataran praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan guru 

matematika dan siswa. Bagi guru, dapat memanfaatkan model 

pembelajaran ini untuk peningkatan keaktifan siswa, untuk 

menyelenggarakan pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif. Bagi  

siswa, dapat meningkatkan keaktifan dan prestasi belajar, serta 

mengembangkan potensi yang dimiliki dalam setiap diri masing-masing. 

 


