
 

BAB  I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

 

 Pendidikan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Setiap individu yang terlibat di dalam pendidikan dituntut berperan secara 

maksimal dan penuh tanggung jawab untuk meningkatkan mutu pendidikan. Agar 

mutu pendidikan dapat ditingkatkan, maka setiap pelaku pendidikan harus 

memahami tujuan pendidikan nasional. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang turut 

menentukan sikap, mental, perilaku, kepribadian dan kecerdasan anak adalah 

pendidikan, pengalaman dan latihan-latihan yang diberikan dan dialami serta 

dilalui mereka sejak kecil. Pada usia 10 tahun, otak anak masih dalam tahap 

perkembangan atau mengalami masa kematangan. Pada usia 10 tahun normalnya 

anak berada pada jenjang kelas 4 SD, yang sebenarnya masih merupakan masa-

masa keemasan bagi anak, karena proses menerima dan menyerap berbagai 

bentuk pengalaman baik dari guru ataupun lingkungan sekitar akan dengan mudah 

mereka terima. 

 Salah satu komponen yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan 

pendidikan adalah guru, sehingga guru merupakan ujung tombak pendidikan. 

Dalam konteks ini, guru mempunyai peranan yang sangat besar dan strategis, 

karena gurulah yang berada di barisan paling depan dalam pelaksanaan 

pendidikan. Guru langsung berhadapan dengan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran yang didalamnya mencakup kegiatan pentransferan ilmu 



pengetahuan dan teknologi serta penanaman nilai-nilai positif melalui bimbingan 

dan juga tauladan. 

 Jika dilihat dari paparan di atas, maka tugas yang diemban oleh guru 

memang sangat berat, namun sangatlah mulia. Untuk itu, sudah selayaknya guru 

memiliki berbagai kompetensi yang berkaitan dengan tugasnya, agar menjadi guru 

yang profesional. Apalagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, guru sebagai komponen utama dalam pendidikan dituntut untuk mampu 

mengimbangi atau bahkan diharapkan mampu melampaui perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang berkembang di masyarakat. Melalui sentuhan-

sentuhan guru di sekolah, diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang 

memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup yang semakin 

keras. Guru dan juga dunia pendidikan pada umumnya diharapkan mampu 

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik se keilmuan maupun 

secara sikap mental yang positif. 

 Untuk itu, dalam proses pembelajaran, metode, strategi atau kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru seyogyanya adalah sesuatu yang benar-

benar tepat dan bermakna, untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan 

tahap perkembangan anak, maka strategi yang guru gunakan dalam 

menyampaikan sesuatu, baik yang berupa penanaman sikap, mental, perilaku, 

kebribadian maupun kecerdasan harus tepat sasaran. Yang sangat kita 

khawatirkan dan harus di hindari adalah jangan sampai  masa-masa keemasan 

anak tersebut malah terbalik, justru menjadi masa-masa penumpulan otak anak 
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hanya karena strategi, teknik, metode atau model pembelajaran yang guru 

sampaikan tidak tepat dan tidak sesuai dengan masa perkembangan anak. 

 Jika membicarakan anak atau peserta didik,salah satu masalah yang sering 

dijumpai dalam dunia pendidikan kita adalah tentang prestasi belajar siswa. 

Masalah ini sepertinya menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pelaku-

pelaku pendidikan kita. Baik itu pemerintah, satuan pendidikan, termasuk guru 

dan siswa juga terkait dalam hal tersebut, namun yang paling berhubungan dengan 

masalah itu adalah guru dan siswannya. 

 Guru yang secara langsung bertanggung jawab terhadap bagaimana cara 

meningkatkan prestasi belajar siswanya, harus benar-benar kreatif dalam 

mengemas dan mendesain proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat 

tercapai. Artinya guru dapat menerapkan berbagai cara yang baik sebagai stimulus 

bagi siswa agar kekurangan yang dimiliki oleh siswa yang dianggap sebagai 

penyakit dapat disembuhkan dengan cara yang guru lakukan. 

  Dalam pembelajaran matematika sebenarnya telah banyak upaya yang 

dilakukan oleh guru kelas untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Namun 

usaha itu belum menunjukan hasil yang optimal. Rentang nilai siswa yang pandai 

dengan siswa yang kurang pandai terlalu mencolok. Untuk itu perlu diupayakan 

pula agar rentang nilai antar siswa tersebut tidak terlalu jauh yaitu dengan 

memanfaatkan siswa yang pandai untuk menularkan kemampuannya pada siswa  
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lain yang kemampuannya lebih rendah. Tentu saja guru yang menjadi perancang 

model pembelajaran harus mengubah bentuk pembelajaran yang lain. 

Pembelajaran tersebut adalah pembelajaran tutor sebaya. Kuswaya 

Wihardit dalam Aria Djalil (1997:3.38) menuliskan bahwa “pengertian tutor 

sebaya adalah seorang siswa pandai yang membantu belajar siswa lainnya dalam 

tingkat kelas yang sama” Sisi lain yang menjadikan matematika dianggap siswa 

pelajaran yang sulit adalah bahasa yang digunakan oleh guru. Dalam hal tertentu 

siswa lebih paham dengan bahasa teman sebayanya daripada bahasa guru. 

Itulahsebabnya pembelajaran tutor sebaya diterapkan dalam proses pembelajaran 

 matematika. 

 Dalam pembelajaran Matematika kondisi yang diharapkan yaitu suasana 

yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, sehingga siswa senang 

mengikuti proses pembelajaran tersebut. Sebab keberhasilan suatu kegiatan 

pembelajaran sangat dipengaruhi oleh motivasi siswa selama mengikuti kegiatan 

belajar tersebut. 

 Peneliti ingin mengetahui sekaligus membuktikan apakah model 

pembelajaran matematika pada materi mengurutkan bilangan menggunakan 

metode tutor sebaya merupakan salah satu langkah yang digunakan guru SD dapat 

meningkatkan prestasi belajar para siswanya, sehingga SD tersebut dapat 

menghasilkan peserta didik yang benar-benar berkualitas serta memahami materi 

ajar. Tujuan akhirnya adalah agar peserta didik dapat mengaplikasikan apa yang 
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dipelajarinya, agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya 

dalam kehidupan sehari-hari. 

 Rendahnya perolehan hasil belajar siswa pada pembelajaran operasi 

bilangan bulat di SDN 3 Way Galih menunjukkan indikasi rendahnya aktivitas 

belajar siswa. Hal ini dapat terlihat dari KKM  belum tercapai pada pembelajaran 

Matematika di kelas IV, Guru dalam memberikan materi kurang diberikan contoh 

konkret yang mudah dipahami siswa, hasil dari pekerjaan siswa yang jarang 

diberikan umpan balik serta sebagian besar siswa sulit untuk menangkap 

penjelasan dari guru.   

 Untuk itu guru harus mengintropeksi diri untuk dapat mengetahui faktor-

faktor penyebab ketidakberhasilan siswa dalam pembelajaran operasi bilangan 

bulat dan mencarikan solusinya serta meningkatkan mutu pembelajarannya, 

dimulai dengan rancangan pembelajaran yang baik dengan memperhatikan tujuan, 

karakteristik siswa, materi yang diajarkan, dan sumber belajar yang tersedia. 

Kenyataan di lapangan  masih sering ditemui proses pembelajaran yang kurang 

berkualitas, tidak efisien dan kurang mempunyai daya tarik, bahkan cenderung 

membosankan, sehingga pembelajaran seperti ini menjadikan siswa pasif, karena 

yang lebih berperan adalah guru. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa 

menjadi rendah dilihat dari hasil tes formatif pelajaran Matematika siswa kelas 4 

SDN 3 Way Galih tahun 2011/2012 dengan nilai terendah 45. 
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B. Identifikasi Masalah 

 Dari uraian di atas maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan antara 

lain sebagai berikut : 

1. KKM belum tercapai pada  pembelajaran Matematika kelas IV hanya 15 

siswa dari 25 siswa   ( 60 %). 

2. Dalam pembelajaran di kelas yang dilakukan selama ini guru menjelaskan 

konsep secara informatif menggunakan metode ceramah. 

3. Guru dalam menyampaikan materi kurang diberikan contoh konkret yang 

mudah dipahami siswa. 

4. Hasil pekerjaan siswa jarang diberikan umpan balik. 

5. Sebagian besar siswa sulit menangkap penjelasan guru. 

 

C. Analisis Masalah 

 Berdasarkan hasil refleksi dan diskusi dengan teman sejawat, ditemukan 

penyebab rendahnya pencapaian hasil belajar antara lain :  

1. Setelah menjelaskan konsep/rumus siswa langsung diberi latihan tanpa 

mengaitkan konsep tersebut dengan kehidupan siswa. 

2. Siswa mengerjakan latihan secara individual tidak ada kerjasama dengan 

temannya. 

3. Penjelasan guru lebih banyak menjelaskan konsep secara informatif. 

4. Guru kurang memberikan umpan balik terhadap pekerjaan siswa. 

5. Kurang memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia di 

lingkungan. 
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D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan  uraian di atas, maka permasalahan  penelitian  ini  adalah      

“ Bagaimanakah cara meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan 

metode tutor sebaya pada materi operasi bilangan bulat di kelas IV SD Negeri 3 

Way Galih Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan ? “ 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan di atas, penelitian ini bertujuan  untuk meningkatkan 

aktivitas belajar siswa dengan menggunakan metode tutor sebaya pada 

pembelajaran operasi bilangan bulat kelas IV di SDN 3 Way Galih Kecamatan 

Lampung Selatan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi siswa. Siswa lebih termotivasi dalam belajar sehingga pada akhirnya 

dapat meningkatkan prestasi dan hasil belajar siswa.  

 

2. Bagi Guru. Meningkatkan profesionalisme, keterampilan, kreatifitas serta 

kemampuan guru dalam mengatur strategi belajar. 

 

3. Bagi Sekolah. Dapat meningkatkan pemberdayaan siswa dan guru agar 

prestasi siswa dapat lebih baik dan meningkatkan mutu sekolah. 
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4. Bagi Peneliti. Penelitian ini menjadi pengalaman, sebagai masukan 

sekaligus sebagai pengetahuan untuk mengetahui upaya peningkatan 

prestasi belajar siswa melalui model pembelajaran matematika dengan 

metode tutor sebaya. 
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