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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang   

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 

sumberdaya manusia melalui kegiatan pengajaran. Kegiatan pengajaran 

tersebut diselenggarakan pada semua satuan dan jenjang pendidikan yang 

meliputi wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah dan 

pendidikan tinggi. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan 

bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi 

perkembangan bangsa dan negara. Berubah-ubahnya sistem pendidikan di 

Indonesia bertujuan untuk mengatasi segala hambatan yang dihadapi oleh 

pemerintah dalam mencetak penerus bangsa.  

Matematika merupakan subyek yang sangat penting dalam sistem 

pendidikan di seluruh dunia. Negara yang mengabaikan pendidikan 

matematika sebagai prioritas utama akan tertinggal dari kemajuan segala 

bidang (terutama sains dan teknologi), dibanding dengan negara lainnya yang 

memberikan tempat bagi matematika sebagai subyek yang sangat penting. 

Pendidikan dalam era modern semakin bergantung pada tingkat kualitas, 

antisipasi dari para guru untuk menggunakan berbagai sumber mempersiapkan 

pembelajaran yang dapat menumbuhkan cara berfikir siswanya menjadi lebih 

kritis dan kreatif. Permasalahan-permasalahan yang banyak terjadi pada proses 

pembelajaran matematika adalah banyaknya siswa menganggap bahwa 

matematika adalah pelajaran sulit, banyak siswa yang kurang mampu berpikir 
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kreatif pada proses belajar matematika dan banyak siswa kurang mampu 

dalam mengetahui konsep yang digunakan ketika mereka dihadapkan pada 

suatu masalah.  

Berdasarkan penelitian Sumardi (2009) terhadap analisis jawaban hasil 

UASBN dari seluruh SD di kabupaten Sukoharjo tahun 2009 yang dilakukan 

terhadap 12 kecamatan, 462 sekolah dasar dengan 9779 siswa diperoleh hasil 

bahwa siswa SD mengalami kesulitan dalam materi aritmatika, pengukuran, 

geometri, dan pengolahan data. Dengan tingkat kesulitan pada kecamatan 

Sukoharjo adalah untuk materi aritmatika sebesar 50%, untuk materi geometri 

sebesar  50% dan untuk materi pengolahan data sebesar 75%.  

Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SD 

Negeri Bulakrejo 03 Sukoharjo ditemukan permasalahan dalam hasil belajar 

antara lain : 

1. Metode pembelajaran yang monoton. 

2. Siswa merasa takut dan malu bila melakukan kesalahan. 

3. Hasil belajar siswa yang masih belum memuaskan. 

Untuk mengatasi persoalan tentang kesulitan siswa kelas VI SD Negeri 

Bulakrejo 03 Sukoharjo dalam mempelajari matematika dengan masih 

rendahnya hasil belajar siswa maka diperlukan suatu metode pembelajaran 

yang tepat. Kesalahan menggunakan strategi pembelajaran, dapat menghambat 

tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Dampak yang lain adalah 

rendahnya keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 
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Dari beberapa strategi pembelajaran, ada strategi pembelajaran yang menarik 

dan dapat memicu keaktifan siswa yaitu melalui strategi pembelajaran aktif.  

Seharusnya guru lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam 

pembelajaran yang berupa keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan 

tanpa harus ada rasa takut, siswa berani dalam menjawab pertanyaan yang 

dilontarakan guru atau siswa lain serta siswa mampu mengerjakan latihan soal 

di depan kelas tanpa ada rasa takut salah. Cara yang bisa dilakukan guru untuk 

mengubah pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang 

mampu mendorong siswa aktif. Salah satu diantaranya dengan pembelajaran 

tutor sebaya.  

Oleh sebab itu, guru hendaknya mampu membuat suasana saat proses 

pembelajaran menjadi menyenangkan dengan berbagai metode pembelajaran 

dan pendekatan pembelajaran yang ada misalnya dengan strategi pembelajaran 

melalui pendekatan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah siswa yang memiliki 

kemampuan dan prestasi yang tinggi membantu menjelaskan materi pada 

teman sebayanya yang mengalami kesulitan belajar. Diharapkan dengan 

pembelajaran tutor sebaya siswa menjadi aktif dalam pembelajaran sehingga 

hasil belajar juga semakin meningkat.  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

dapatlah diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Banyak guru sekolah dasar yang kurang tepat dalam menentukan 

strategi pembelajaran tutor sebaya khususnya dalam pembelajaran 
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matematika sehingga anak kurang tertarik. 

b. Kurang tepatnya pengguanaan metode dalam tutor sebaya khususnya 

dalam pembelajaran matematika, sehingga tidak tercapai tujuan yang 

diharapkan. 

c. Kurang tepatnya pengguanaan media dalam tutor sebaya khususnya 

dalam pembelajaran matematika, sehingga tujuan yang diharapkan 

tidak tercapai 

d. Adanya siswa yang berkesulitan belajar Matematika. 

2. Analisis Masalah 

Setelah mendiskusikan hasil pengamatan dengan supervisor II 

dapat disampaikan hasil analisis masalah tutor sebaya khususnya dalam 

pembelajaran matematika dengan materi Menyebutkan isi Aritmatika 

Pecahan antara lain : 

a. Metode pembelajaran yang digunakan guru masih metode lama yaitu 

mencatat dan menerangkan  

b. Guru tidak menggunakan media/alat peraga yang memadai. 

3. Alternatif dan Prioritas Pemecahan Masalah 

Dari hasil analisis masalah tersebut diatas, maka penulis mencoba 

memberikan alternatif  pemecahan masalah yaitu  meningkakan metode 

tutor sebaya dala materi Aritmatika Pecahan sehingga siswa dapat 

menerapkan pemecahan secara efektif dan efisien dalam pengerjaan. 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

tertarik untuk meneliti tentang bagaimana cara untuk meningkatkan hasil 
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belajar matematika siswa melalui strategi pendekatan tutor sebaya. Dalam 

penelitian ini perlu adanya kerjasama antara guru kelas dan peneliti 

melalui penelitian tindakan kelas. Dengan pendekatan pembelajaran tutor 

sebaya diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan: ” 

Apakah strategi tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar pada siswa 

kelas VI SDN Bulakrejo 03 Sukoharjo ”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah : “Untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

strategi tutor sebaya pada siswa kelas VI SDN Bulakrejo 03 Sukoharjo ”. 

D. Manfaat Penelitian 

Sebagai penelitian tindakan kelas (PTK), penelitian ini memberikan 

manfaat utamanya kepada pembelajaran matematika, di samping itu kepada 

penelitian peningkatan prestasi belajar siswa. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran matematika, terutama pada peningkatan 

hasil belajar matematika siswa melalui pendekatan tutor sebaya. Penerapan 

strategi dengan pendekatan tutor sebaya diharapkan dapat bermanfaat 

dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kurikulum 
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yang terus berkembang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini memberikan masukan antara lain : 

a. Bagi Guru Matematika 

Pendekatan tutor sebaya dapat digunakan sebagai masukan untuk 

menyelenggarakan pembelajaran aktif, inovatif, dan kreatif. 

b. Bagi Siswa 

Menumbuhkembangkan sikap pro-aktif siswa dalam proses 

pembelajaran, seperti bertanya, menyampaikan pendapat, dan mencari 

informasi sendiri, serta saling bekerja sama antar kelompok. 

Diharapkan proses pembelajaran ini dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai usaha dalam meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

dan informasi bagi semua tenaga pengajar mengenai metode 

pembelajaran tutor sebaya. 

 


