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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika (BSNP dalam Hardini, 2012: 159) merupakan ilmu universal 

yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peranan penting 

dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan 

pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh 

perkembangan matematika dibidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori 

peluang dan matematika diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan teknologi di 

masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. 

Partisipasi merupakan salah satu  usaha memudahkan peserta didik untuk 

memahami konsep yang sedang dibicarakan dan meningkatkan daya tahan 

ingatan mengenai suatu isi pelajaran tertentu. Partisipasi bertujuan untuk 

menjadikan proses pembelajaran sebagai alat meningkatkan percaya diri, harga 

diri, dan keberanian siswa. Kemampuan untuk berpartisipasi dan keterlibatan 

dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah satu indikasi tentang 

kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri dengan kelompoknya atau 

penerimaan peserta didik tertentu dalam kelompok tertentu (Widoyoko, 2012: 

105). 

Hasil belajar siswa merupakan tolak ukur tercapainya ketuntasan belajar. 

Melalui hasil belajar guru dapat melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang 

disampaikan. Banyaknya siswa yang tuntas nilai Kriteria Ketuntasan Minimun 

(KKM) merupakan indikator dari hasil belajar. Semakin banyak siswa yang 

tuntas KKM menunjukkan bahwa pembelajaran yang digunakan sangat sesuai 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang peneliti lakukan di SMP Negeri 3 

Gondangrejo pada kelas VIII A berjumlah 34 siswa, terdiri dari 18 siswa laki-

laki dan 16 siswa perempuan ternyata partisipasi siswa masih kurang. Hal ini 
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ditunjukkan dengan prosentase dari beberapa aspek partisipasi dan hasil belajar 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Gondangrejo. Data yang diperoleh saat 

observasi bahwa prosentase motivasi dalam mengerjakan tugas 11,76%, siswa 

memberikan pendapat untuk pemecahan masalah 8,82%, siswa memberikan 

tanggapan terhadap pendapat orang lain 8,82%, dan siswa yang tuntas  KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal ≥70) 41,17%. 

Kurangnya partisipasi dan hasil belajar siswa ini disebabkan diantaranya 

oleh guru yang belum memaksimalkan potensi siswa dan siswa pasif dalam 

proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembelajaran guru 

masih menganggap siswa sebagai obyek pembelajaran dan mengajar dengan 

monoton. Siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru dan kurang berani 

bertanya saat siswa belum paham dengan materi yang disampaikan. 

Pembelajaran yang kurang melibatkan siswa akan mengakibatkan 

pemahaman materi siswa yang kurang sehingga hasil belajar kurang maksimal. 

Salah satu strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan partisipasi siswa 

adalah strategi pembelajaran Tutor Sebaya.  

Tutor Sebaya merupakan strategi yang memanfaatkan penjelasan materi 

oleh siswa atau kawan siswa yang telah ditentukan. Menurut Djamarah (2010: 

26) strategi pembelajaran tutor sebaya mempunyai kelebihan, yaitu (1) Ada 

kalanya hasilnya lebih baik bagi beberapa anak yang mempunyai perasaan takut 

atau enggan kepada guru, (2) Bagi tutor, pekerjaan tutor akan mempunyai akibat 

memperkuat konsep yang akan dibahas, (3) Bagi tutor merupakan kesempatan 

untuk melatih diri memegang tanggungjawab dalam mengemban suatu tugas dan 

melatih suatu kesabaran, (4) Mempererat hubungan antara sesama siswa 

sehingga mempertebal perasaan sosial. Penerapan strategi ini diharapkan siswa 

tidak canggung bertanya dan lebih dapat memahami materi yang diajarkan 

karena berkomunikasi dengan teman sendiri sehingga partisipasi dan hasil 

belajar siswa terjadi peningkatan. 
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B. Perumusan Masalah 

1. Adakah peningkatan partisipasi setelah dilakukan pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran Tutor Sebaya  bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 

Gondangrejo? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar matematika setelah dilakukan 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran Tutor Sebaya bagi siswa kelas 

VIII A SMP Negeri 3 Gondangrejo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar matematika bagi 

siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Gondangrejo. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk meningkatkan partisipasi melalui strategi pembelajaran Tutor 

Sebaya bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 Gondangrejo. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui strategi 

pembelajaran Tutor Sebaya bagi siswa kelas VIII A SMP Negeri 3 

Gondangrejo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada 

pembelajaran matematika khususnya dalam partisipasi dan hasil belajar 

matematika melalui strategi pembelajaran Tutor Sebaya. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Meningkatkan hasil belajar dan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

b. Manfaat bagi guru 

Memperbaiki layanan pembelajaran matematika. 
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c. Manfaat bagi sekolah 

Untuk kontribusi guna meningkatkan partisipasi dan hasil belajar 

matematika. 


