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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses untuk membantu manusia 

dalam mengembangkan dirinya sehingga mampu menghadapi setiap perubahan 

yang terjadi dalam rangka pembangunan manusia indonesia seutuhnya. 

Pembangunan di bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat 

baik didalam pembinaan sumber daya manusia. Oleh karena itu, bidang 

pendidikan perlu mendapat perhatian, penanganan, dan prioritas secara intensif 

melalui penyempurnaan-penyempurnaan yang pada dasarnya bertujuan 

meningkatkan mutu pendidikan sehingga menghasilkan sumber daya manusia 

yang berkualitas.
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Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas, proses, dan hasil 

belajar siswa dalam menempuh pendidikan, salah satunya dengan menerapkan 

beberapa sistem kurikulum pendidikan yang terus mengalami perbaikan dan 

penyempurnaan. Pada saat ini pemerintah menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) sebagai salah satu cara meningkatkan mutu pendidikan.
2
 

KTSP merupakan revisi dan pengembangan dari kurikulum berbasis 

kompetensi atau ada yang menyebut kurikulum 2004. KTSP lahir karena 

dianggap kurikulum masih sarat dengan beban belajar dan pemerintah pusat 

dalam hal ini Depdiknas masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan 

                                                             
1
 Eko Suryanto, dkk, Efektivitas Model Pembelajaran Modified Free Inquiry (MFI) 

disertai Peer Tutoring Terhadap Prestasi Belajar Siswa Pada Materi Hidrolisis Garam Siswa 

Kelas XI Semester Genap SMAN 1 Kartasura Tahun Pelajaran 2013/2014, (Surakarta: Jurnal 

FKIP UNS, 2015), h. 89. 
2
 Ibid., h. 90. 



2 

 

kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP beban belajar siswa sedikit berkurang 

dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru, dan komite sekolah) diberikan 

kewenangan untuk mengembangkan kurikulum seperti membuat indikator, 

silabus, dan beberapa komponen kurikulum lainnya.
3
 Hal ini diharapkan dapat 

membawa dampak terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja sekolah, 

khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Belajar merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. 

Ilmu pengetahuan merupakan seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, 

menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan 

dalam alam manusia. Bagi orang yang mempunyai ilmu pengetahuan akan 

memiliki kedudukan yang tinggi disisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. Ilmu 

pengetahuan sangat banyak, dan seharusnya dengan bertambahnya ilmu maka 

bertambah pula keimanan kita kepada Allah karena segala sumber ilmu itu dari 

Allah. Jadi, siapa saja yang belajar dan menuntut ilmu maka Allah akan 

meninggikannya beberapa derajat.  

Di dalam Alquran Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 

berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman 

diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujadalah: 11)  
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Ilmu kimia merupakan bagian dari Ilmu Pengetahuan Alam yang 

membahas tentang susunan (struktur), perpindahan atau perubahan bentuk dan 

energetika zat. Dalam ilmu kimia, dipelajari berbagai hal mengenai kimia yang 

kita temui dan aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu pokok bahasan 

kimia yang diajarkan di kelas X semester ganjil adalah Ikatan Kimia. Pokok 

bahasan Ikatan Kimia merupakan konsep yang bersifat teori. Selain itu, pokok 

bahasan ikatan kimia juga bersifat abstrak yang sulit dilihat langsung 

pembentukan ikatannya oleh siswa. 

Berdasarkan hasil observasi di SMA Negeri 2 Tambang, hasil belajar kimia 

siswa pada mata pelajaran kimia masih belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimum (KKM) yaitu 80. Persentase ketuntasan belajar UH ikatan kimia siswa 

kelas X SMA Negeri 2 Tambang Tahun Ajaran 2015/2016 dapat dilihat pada tabel 

berikut :  

Tabel I.1 Persentase Ketuntasan Belajar UH Ikatan Kimia Siswa Kelas 

X SMA Negeri 2 Tambang Tahun Ajaran 2015/2016 

 

 

 

 

 

(Sumber: Kumpulan Nilai Kimia Kelas X SMAN 2 Tambang) 

Sebagian besar pembelajaran kimia diberikan dengan model pembelajaran 

langsung (direct instruction) sehingga terdapat beberapa siswa yang bosan dan 

Kelas X  KKM  
Persentase siswa  

> KKM (%) 

Persentase siswa 

< KKM (%)  

X.1  80 30,70 69,30 

X.2  80 33,25 66.75 

X.3  80 44,55 55,45 

X.4  80 28,50  71,50 

X.5  80 24,40 75,60 
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kurang mendengarkan dalam belajarnya. Padahal fasilitas berupa infocus yang 

diberikan oleh sekolah cukup mampu untuk mewadahi proses belajar mengajar 

dan dapat digunakan sebagai alternatif variasi metode mengajar oleh guru. Akan 

tetapi, pemanfaatan fasilitas ini belum maksimal, karena menurut hasil wawancara 

kepada guru mata pelajaran kimia di SMA Negeri 2 Tambang tersebut yaitu Ibu 

Muzeliati,S.Si pada tanggal 26 Agustus 2016, untuk menggunakan fasilitas seperti 

infocus memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menjelaskan 

materi langsung kepada siswa.  Selain itu, sebagian besar siswa masih 

menganggap bahwa mata pelajaran kimia itu sulit. Pada saat proses pembelajaran 

berlangsung, masih terdapat siswa yang tidak memahami penjelasan dari gurunya 

akan tetapi masih malu atau takut bertanya kepada guru. Hal ini menyebabkan 

siswa yang tidak memahami materi memiliki hasil belajar yang rendah. Oleh 

sebab itu, dibutuhkan suatu metode pembelajaran yang dapat membantu siswa 

untuk memahami materi yang disampaikan oleh guru dan diharapkan dapat 

meningkatkan hasil belajarnya. Menurut Saleh Muntasir salah satu cara untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa adalah dengan penggunaan tutor sebaya atau 

dengan metode peer tutoring.
4
 

Metode Peer Tutoring atau tutor sebaya merupakan sebuah metode 

pembelajaran dengan prosedur siswa mengajar siswa lainnya. Tutor sebaya adalah 

seseorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk oleh guru sebagai pembantu 

guru dalam melakukan bimbingan terhadap teman sekelas. Jadi, sistem pengajaran 

tutor sebaya akan membantu siswa yang kurang mampu atau kurang cepat 

                                                             
4
 M.Saleh Muntasir, Pengajaran Terprogram, CV.Rajawali, Jakarta, 1985, h. 181. 



5 

 

menerima pelajaran dari gurunya.
5
 Selain itu, penggunaan metode peer tutoring 

ini dapat mempererat hubungan kerjasama antar sesama siswa. 

Penggunaaan metode pembelajaran dalam hal ini tidak cukup untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Menurut Azhar Arsyad, diperlukan adanya 

pembaharuan media pembelajaran agar pemahaman siswa terhadap materi lebih 

maksimal. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat 

membantu untuk penyampaian materi.
6
 Salah satu media yang dapat membantu 

proses pembelajaran adalah Macromedia Flash.  

Macromedia Flash merupakan salah satu produk dari macromedia  yang 

merupakan program pembuatan animasi. Animasi bisa didefinisikan sebagai 

proses perubahan bentuk atau properti objek yang ditampilkan dalam satu 

pergerakan transisi dalam satu kurun waktu.
7
 Penggunaan software macromedia 

flash dalam proses pembelajaran diharapkan dapat membantu siswa untuk 

memahami materi ikatan kimia yang memiliki sifat abstrak sehinggga dapat 

berdampak positif terhadap hasil belajar kimia siswa. 

Penelitian tentang penggunaan metode peer tutoring pernah dilakukan oleh 

Eko Suryanto. Pada penelitian tersebut dinyatakan bahwa penggunaan metode 

peer tutoring dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa pada aspek kognitif 
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dengan rata-rata nilai yang diperoleh siswa adalah 80,22 atau sekitar 83,33% 

siswa tuntas dalam pembelajaran kimia menggunakan metode peer tutoring.
8
 

Berdasarkan pemaparan uraian tersebut maka peneliti melakukan penelitian 

dengan judul  “Pengaruh Penerapan Metode Peer Tutoring Berbantuan 

Macromedia Flash Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa SMA Negeri 2 

Tambang” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul, maka peneliti 

merasa perlu menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut: 

1. Metode Peer Tutoring (Tutor Sebaya) 

Metode tutor sebaya adalah suatu metode pembelajaran yang 

dilakukan dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya serap yang 

tinggi dari kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-

temannya, dimana siswa yang menjadi tutor bertugas untuk memberikan 

materi belajar dan latihan kepada teman-temannya (tutee) yang belum faham 

terhadap materi/ latihan yang diberikan guru dengan dilandasi aturan yang 

telah disepakati bersama dalam kelompok tersebut, sehingga akan terbangun 

suasana belajar kelompok yang bersifat kooperatif bukan kompetitif.
9
 

2. Macromedia Flash 

Macromedia Flash merupakan salah satu produk dari macromedia  

yang merupakan program pembuatan animasi. 
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3. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan yang mengakibatkan manusia berubah 

dalam sikap tingkah lakunya.
10

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat 

diidentifikasi permasalahan yang diteliti pada penelitian ini, yaitu: 

a. Hasil belajar kimia sebagian besar siswa masih dibawah kriteria ketuntasan 

minimum (KKM) yaitu 80. 

b. Penyampaian materi masih kurang bervariasi sehingga terjadi kejenuhan 

siswa dalam belajar. 

c. Pemanfaatan  fasilitas kelas seperti Infocus masih belum maksimal 

d. Masih banyak siswa yang malu atau takut bertanya kepada guru tentang 

materi yang belum dipahami. 

e. Metode Peer Tutoring atau Tutor Sebaya berbantuan Macromedia Flash 

belum pernah diterapkan sebelumnya pada pokok bahasan Ikatan Kimia di 

SMA Negeri 2 Tambang. 

2. Batasan Masalah 

Untuk memperjelas permasalahan pada penelitian ini maka batasan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

a. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode peer tutoring 

berbantuan macromedia  flash. 
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b. Hasil belajar yang diukur adalah hasil belajar kognitif kimia siswa 

SMA Negeri 2 Tambang dalam pokok bahasan ikatan kimia. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu apakah ada pengaruh 

penerapan model pembelajaran peer tutoring berbantuan  macromedia  flash 

terhadap hasil belajar kimia siswa SMA Negeri 2 Tambang dalam pokok 

bahasan ikatan kimia? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Tujuan yang diharapkan akan dapat tercapai pada penelitan ini adalah 

untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran peer tutoring 

berbantuan macromedia flash terhadap hasil belajar kimia siswa SMA Negeri 

2 Tambang dalam pokok bahasan ikatan kimia. 

2. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Bagi Sekolah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan 

masukan dalam menentukan model dan metode pembelajaran yang efektif 

terutama dalam pembelajaran kimia untuk meningkatkan mutu sekolah ke 

arah yang lebih baik. 

b. Bagi Guru, metode peer tutoring dengan menggunakan macromedia flash 

yang dilakukan peneliti diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif 

metode pembelajaran kimia untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 
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c. Bagi Penulis, penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis tentang metode pembelajaran, media pembelajaran dan untuk 

penulisan ilmiah. 

d. Bagi Siswa, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar kimia siswa serta 

dapat memberikan sikap positif terhadap mata pelajaran kimia. 

 


