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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara siswa dengan

guru dan antara siswa dengan siswa. Komunikasi yang terjalin hendaknya

merupakan komunikasi timbal balik yang diciptakan sedemikian rupa sehingga

pesan yang di sampaikan dalam bentuk pelajaran berlangsung efektif dan

efisien.Belajar efektif hanya mungkin kalau siswa itu sendiri turut aktif dalam

merumuskan serta memecahkan masalah. Keberhasilan pembelajaran sangat di

tentukan juga oleh model pembelajaran yang diterapkan (Sugiono dan Zulhelmi,

2009).

Bruner (dalam Sugiono dkk, 2009) menyatakan bahwa dalam pengajaran

berdasarkan aktivitas di harapkan siswa-siswa menggunakan pengalaman dan

observasi langsung untuk memperoleh informasi dan memecahkan masalah-

masalah ilmiah. Guru tidak saja sebagai penyaji informasi, tetapi juga sebagai

fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan

kesempatan kepada siswa untuk mencari dan mengolah sendiri informasi,

tujuannya antara lain untuk mencapai ketuntasan belajar pada setiap materi.

Kewajiban sebagai pendidik atau guru, tidak hanya transfer of knowlegde

tapi juga dapat mengubah perilaku, memberikan dorongan yang positif sehingga

memberi suasana belajar yang menyenangkan, agar siswa bisa

berkembangsemaksimal mungkin. Guru sebagai pengajar yang memberikan
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pengetahuan danketerampilan pada siswa mempunyai peranan sebagai fasilitator,

motivator dan sebagai pembimbing dalam mencapai kemajuan dalam belajar

(Slameto, 2003).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada bulan April 2014

terhadap guru Matematika SMAN YPekanbaru, diperoleh informasi sebagai

berikut: 1) Sebagian besar siswa tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru,

selain karena kurang mengerti pada pelajaran Matematika, siswa juga

menganggap Matematika sebagai pelajaran yang sulit. 2) Kurangnya keseriusan

siswa dalam belajar dan mengerjakan soal-soal Matematika yang diberikan oleh

guru. 3) Adanya pengaruh buruk dari lingkungan teman sebaya siswa yang

menyebabkan siswa yang rajin ikut-ikutan menjadi pemalas. 4) Kurangnya

pemahaman siswa tentang mata pelajaran Matematika pada saat duduk dikelas X,

menyebabkan siswa kesulitan mengikuti pelajaran Matematika saat siswa duduk

di kelas XI, khususnya dari materi ajar Faktorial menuju materi ajar Limit.

Selanjutnya wawancara terhadap R dan I yakni siswa SMA di Pekanbaru pada

bulan yang sama juga ditemukan bahwa beberapa siswa mengalami kesulitan

dalam menguasai mata pelajaran Matematika dikarenakan mata pelajaran ini

banyak menggunakan rumus-rumus yang dianggap sulit untuk diingat, dan hal

tersebut berdampak pada penurunan prestasi belajar siswa khususnya pada mata

pelajaran Matematika. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam

penelitian ini adalah menurunnya kompetensi belajar Matematika siswa.

Menurut Slavin (2011) salah satu masalah yang paling kontroversi dalam

pendidikan ialah apakah siswa yang berpencapaian rendah harus diminta
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mengulangi kelas. Terutama sebagai akibat dari tekanan akuntabilitas, tingkat

tinggal–kelas telah naik besar-besaran. Reeves (dalam Slavin, 2011) mengatakan

jalan terbaik untuk siswa yang berpencapaian rendah bukanlah dengan tinggal

kelas maupun “naik kelas sosial” (menaikkan siswa tanpa melihat tingkat

pencapaiannya). Sebaliknya, siswa seperti itu hendaknya diberi perhatian khusus,

diagnosis, dan diberi intervensi intensif, seperti pengajaran pribadi, hingga

pencapaian mereka masuk dalam rentang yang normal. Tambahan satu tahun

adalah intervensi yang sangat mahal, dengan uang sejumlah itu, siswa dapat diberi

bantuan yang jauh lebih efektif.

Mengajar dengan efektif, pengetahuan tentang pokok permasalahan

bukanlah persoalan menjadi ensiklopedia berjalan.Guru yang efektif bukan hanya

mengetahui pokok permasalahan mereka, tetapi juga dapat mengkomunikasikan

pengetahuan mereka kepada siswa. Pengajar yang efektif bukanlah masalah yang

sederhana ketika seseorang yang mempunyai pengetahuan yang lebih banyak

memindahkan pengetahuan itu  kepada oranglain. Pengajaran yang efektif

menuntut penggunaan banyak strategi (Slavin, 2011).

Salah satu metode pengajaran yang efektif untuk meningkatkan prestasi

belajar adalah dengan metode pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif

menurut H. Karli dan Yuliariatiningsih (dalam Hamdani, 2011) adalah suatu

strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama

dalam bekerja atau membantu diantara bersama dalam struktur kerja sama yang

teratur dalam kelompok, yang terdiri atas dua orang atau lebih. Rusman (2010)

mengemukakan pelaksanaan prinsip dasar sistem pembelajaran kooperatif dengan



4

benar akan memungkinkan guru mengelola kelas dengan lebih efektif. Dalam

pembelajaran kooperatif proses pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada

siswa. Siswa dapat saling membelajarkan sesama siswa lainnya. Pembelajaran

rekan sebaya (peer-teaching) lebih efektif dari pada pembelajaran oleh guru.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Slavin (dalam Rusman,

2010)dinyatakan bahwa : (1) Penggunaan pembelajaran kooperatif dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa dan sekaligus dapat meningkatkan hubungan

sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menghargai pendapat orang lain, (2)

Pembelajaran kooperatif dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam berfikir kritis,

memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan pengalaman.

Selain itu Sanjaya (dalam Rusman, 2010) juga menemukan bahwa pembelajaran

kooperatif dapat meningkatkan prestasi belajar siswa disamping itu pembelajaran

kooperatif juga akan efektif digunakan apabila guru ingin menanamkan tutor

sebaya atau belajar melalui teman sendiri.

Metode pengajaran pribadi teman sebaya menurut Slavin (2011) adalah

cara yang efektif untuk meningkatkan pembelajaran bagi siswa pribadi ataupun

pengajar pribadi dan tak seorangpun meragukan nilai strategi ini untuk memenuhi

kebutuhan individu diruang kelas. Dengan demikian metode pengajaran peer

tutoringatau pengajaran teman sebaya di kalangan teman kelas dengan usia dan

tingkat kinerja yang sama, pengajaran pribadi teman sebaya timbal balik, dimana

siswa bergiliran sebagai pengajar pribadi dan siswa pribadi, dapat dirasakan

praktis maupun efektif Fantuzzo, King and Heller (dalam Slavin, 2011).

Pengajaran pribadi teman sebaya diantara siswa yang usia yang sama dapat lebih
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mudah direncanakan dan juga telah terbukti sangat efektif. Hal ini didasarkan dari

penelitian yang dilakukan oleh King (dalam Slavin, 2011).

Slavin (2011) juga mengatakan bahwa satu alasan utama keefektifan

pengajaran pribadi adalah bahwa pengajaran pribadi dapat memberikan

pengajaran individualisasi (individualized instruction), dengan menyesuaikan

pengajaran secara tepat pada kebutuhan siswa. Pada beberapa institusi pendidikan

yang ada di kota pekanbaru penerapan metode pengajaran yang tepat dan sesuai

dengan kebutuhan siswa masih tergolong minim karena masih terdapat sekolah-

sekolah yang menerapkan metode ceramah sementara tiap siswa memiliki

kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil

wawancara pada salah seorang guru di SMA Negeri Y kota Pekanbaru pada bulan

April 2014 lalu, ditemukan bahwa masih terdapat beberapa orang guru yang tidak

mengerti dengan metode pembelajaran tutor sebaya dan cenderung lebih memilih

metode ceramah sebagai metode pembelajaran di kelas. Selain itu, berdasarkan

wawancara pada hari yang sama pada salah seorang siswa mengatakan bahwa

guru cenderung memberikan tugas rumah yang banyak sehingga membebani

siswa itu sendiri. Data lain peneliti peroleh berdasarkan hasil wawancara

berikutnya dengan salah seorang guru di SMA Negeri Y Pekanbaru pada bulan

April 2014 selain dengan menggunakan metode ceramah ditemukan pula bahwa

sebagian guru hanya menerapkan metode belajar dalam kelompok hal ini

dikarenakan masih ada guru yang belum menguasai berbagai macam metode

terkait dengan proses belajar siswa. Selanjutnya, berdasarkan daftar nilai siswa

pada ulangan harian 2 tentang materi ajar Limit ditemukan bahwa dari total
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keseluruhan siswa XI IPS yakni 152 orang, maka sebanyak 44 siswa gagal dalam

mencapai nilai standar Matematika yang ditetapkan oleh sekolah. Berdasarkan

gejala permasalahan di atas, maka penelitian tentang pengaruh pembelajaran tutor

sebaya terhadap kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran Matematika di

Sekolah Menengah Atas Pekanbaru dipandang perlu untuk diteliti. Oleh karena itu

penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh  Pembelajaran

Tutor Sebaya Terhadap Kompetensi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran

Matematika Di Sekolah Menengah Atas Pekanbaru”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pada penelitian

ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: “Apakah ada

pengaruhPembelajaran Tutor Sebaya Terhadap Kompetensi Belajar Siswa Pada

Mata Pelajaran Matematika Di Sekolah Menengah Atas Pekanbaru”

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui pengaruh pembelajaran tutor sebaya terhadap kompetensi belajar

siswa pada mata pelajaran Matematika di Sekolah Menengah Atas Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian

Sebelum peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh pembelajaran

tutor sebaya terhadap peningkatan kompetensi belajarsiswa pada mata pelajaran

Matematika di Sekolah Menengah Atas Pekanbaru ini, peneliti telah mempelajari

penelitian yang dilakukan oleh Ruseno Arjanggi dan Titin Suprihatin yang
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berjudul “Metode Pembelajaran Tutor Teman Sebaya Meningkatkan Hasil

Belajar Berdasarkan Regulasi Diri” persamaan penelitian Ruseno Arjanggi dan

Titin Suprihatin dengan penelitian yang peneliti lakukan terdapat pada variabel

independennya yakni pembelajaran tutor sebaya sedangkan perbedaannya

terdapat pada variabel dependen dan pada subjek penelitiannya yakni regulasi

diri pada mahasiswa fakultas Psikologi UNISSULA Semarang dan pada

penelitian ini variabel dependen dan subjek penelitiannya adalah kompetensi

belajar pada siswa Sekolah Menengah Atas Pekanbaru.

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Desy Puspa Rahayu, Enjang Ali

Nurdin dan Rasim yang berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Tutor Sebaya

Tipe PALS pada Komunitas Belajar Online Terhadap Hasil Belajar Teknologi

Informasi dan Komunikasi” persamaan penelitian yang dilakukan oleh Desy

Puspa Rahayu, Enjang Ali Nurdin dan Rasim dengan yang peneliti lakukan

terdapat pada variabel independen tutor sebaya, sedangkan perbedaannya

terdapat pada subjek penelitian yakni komunitas belajar online dan siswa Sekolah

Menengah Atas  Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

Keberhasilan penelitian ini akan memberi manfaat baik secara teoritis

maupun praktis.

1. Secara teoritis dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan, yaitu tentang

pengaruh pembelajaran tutor sebaya terhadap peningkatan prestasi
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belajarsiswa pada mata pelajaran Matematika di Sekolah Menengah Atas

Pekanbaru.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi Fakultas Psikologi dan

lembaga pendidikan lainnya, mahasiswa dan orangtua.

a. Bagi lembaga pendidikan, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai

dasar dalam menggunakan pembelajaran tutor sebaya sebagai salah satu

metode belajar yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik

dalam belajar.

b. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu

referensi dalam memahami teori psikologi pendidikan khususnya yang

berkaitan dengan pembelajaran teman sebaya dan prestasi belajar.

c. Bagi orangtua, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk menerapkan

metode belajar ini sebagai penunjang kompetensi akademis anak.


