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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Mutu pendidikan dikatakan baik jika nilai prestasi siswa menunjukkan 

peningkatan. Baik tidaknya prestasi siswa ditentukan oleh beberapa faktor. 

Salah satu faktor yang paling dominan adalah guru. Dominasi guru dalam 

upaya peningkatan prestasi siswa terjadi dalam proses pembelajaran di dalam 

kelas. Proses pembelajaran yang kurang menarik dan kurang variatif dapat 

menjadikan proses pembelajaran itu menjenuhkan. Akibatnya prestasi siswa 

tidak dapat ditingkatkan. Sebaliknya prestasi siswa dapat ditingkatkan jika ada 

upaya mengubah proses pembelajaran. Yakni dari proses pembelajaran yang 

menjenuhkan diubah menjadi proses pembelajaran yang menarik dan bahkan 

mungkin yang mengasikkan. Selama ini upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti, bahkan dapat 

dikatakan masih jalan di tempat. Dari pengamatan peneliti, yang menjadikan 

kendala pada masalah di atas salah satunya adalah pada pelajaran matematika. 

Dalam mata pelajaran keseluruhan di SD tempat peneliti bekerja, pelajaran 

matematika merupakan pelajaran yang yang nilai rata-rata kelasnya paling 

rendah. Betapa tidak, prestasi itu dari tahun ke tahun hanya pada kisaran 5,4 

sampai 5,6. Upaya peningkatan mutunya pun masih terfokus pada upaya 

peningkatan prestasi pada mata pelajaran matematika. Sebagian siswa juga 

masih beranggapan bahwa mata pelajaran matematika adalah pelajaran yang 

paling sulit. Dari kondisi tersebut di atas dapat dirasakan bahwa pelajaran 

matematika di SD tempat peneliti bekerja belum menunjukkan hasil yang 

diharapkan. Yakni matematika yang dapat menjadikan siswa berpikir secara 

logis dan rasional, bersikap kritis, cermat, dan efisien, serta mampu 

memecahkan masalah sesuaidengan jenjang pendidikan di SD. Upaya guru 

dalam proses pembelajaran belum mampu meningkatkan aspek kemampuan 
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dan aktivitas siswa. Lewat penelitian ini peneliti tertarik pada upaya yang 

dapat menumbuh kembangkan aspek kemampuan dan aktivitas siswa.  

Pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok-kelompok belajar itulah 

yang ingin dilakukan dalam penelitiannya untuk menciptakan kondisi belajar 

pada pelajaran matematika yang menyenangkan bahkan mengasikkan. Lewat 

pembelajaran tutor sebaya ini penelitian bertujuan ingin menepis anggapan 

yang keliru terhadap mata pelajaran matematika seperti tersebut di atas. 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah dapat di identifikasi suatu masalah yaitu : 

a. Hasil belajar siswa dalam pelajaran matematika sangat rendah 

b. Kurangnya konsentrasi siswa dalam menerima pelajaran 

c. Siswa sering mengobrol sendiri 

d. Kurangnya keberanian siswa untuk bertanya apabila ada kesulitan. 

e. Kurangnya perhatian siswa dalam mengikuti pelajaran.. 

f. Tidak adanya media pelajaran yang memadai. 

g. Hasil ulangan test formatif  rendah 

2. Analisis Masalah 

a. Cara penyampaian materi kurang menarik. 

b. Metode yang digunakan kurang tepat. 

c. Tidak menggunakan alat peraga yang relevan. 

d. Guru kurang memberi kesempatan bertanya 

e. Sebagian besar siswa dari keluarga kalangan ekonomi lemah sehingga 

kurang stamina dalam belajar. 

f. Kurangnya Guru memberi motivasi kepada siswa 

g. Kurangnya persiapan Guru dalam memilih metode pembelajaran yang 

sesuai 

B. Rumusan Masalah 

Masalah yang di bahas dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut : 
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 “ Bagaimana meningkatkan pemahaman siswa dalam mengerjakan 

matematika dalam bentuk perkalian dan pembagian dengan mengunakan 

metode tutor sebaya? “ 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Meningkatkan pemahaman siswa pada mata pelajaran matematika tentang 

perkalian dan pembagian. 

2. Mendiskripsikan pengaruh penggunaan tutor sebaya pada pembelajaran 

matematika terhadap hasil belajar siswa 

D. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian tindakan kelas ini akan diperoleh manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat bagi siswa  

a) Siswa gemar mempelajari matematika. 

b) Siswa yang dijadikan tutor akan lebih mahir dalam perkalian dan 

pembagian. 

c) Siswa yang lamban dalam perkalian dan pembagian akan lebih cepat 

karena mendapat penjelasan dari teman sendiri. 

d) Perbedaan rentang nilai antara siswa yang pandai dengan siswa yang 

kurang pandai tidak terlalu jauh. 

e) Siswa yang pandai akan semakin percaya diri dan bertanggung jawab. 

2. Manfaat bagi guru  

a) Dapat menambah wawasan tentang cara siswa berinteraksi dengan 

siswa yang lain. 

b) Penjelasan materi pelajaran tidak berulang-ulang. 

c) Dapat mengetahui aktivitas siswa dalam kelompok belajarnya. 

d) Memudahkan pengawasan kelas.  

3. Manfaat bagi sekolah  

a. Prestasi rata-rata siswa dapat ditingkatkan. 

b. Mutu pendidikan akan semakin membaik.


