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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1. 1 Latar Belakang Masalah  

 Matematika adalah salah satu pelajaran wajib di sekolah dasar . 

Selain itu, matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran dalam berbagai 

disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Dengan memberikan 

mata pelajaran matematika pada siswa SD berarti telah membekali siswa 

dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, 

serta kemampuan bekerja sama. Karena itu, diperlukan upaya untuk 

meningkatkan prestasi belajar matematika.  

Menurut Hudojo (Wahyuni : 2009) “Keberhasilan siswa dalam 

belajar matematika dipengaruhi oleh penguasaan guru terhadap berbagai 

cara penyampaian bahasan matematika kepada siswa”. Cara penyampaian 

bahasan matematika sebagaimana yang diharapkan kurikulum pendidikan 

dasar 1994 adalah bahwa guru hendaknya memilih dan menggunakan 

strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik 

maupun sosial. 

Pembelajaran matematika sehari-hari di SDN Kwadungan Kediri 

yang dilakukan  masih menggunakan pengajaran secara klasikal  yaitu 

menjelaskan objek matematika walau kadang juga menggunakan peraga, 

memberi contoh matematika yang baru dijelaskannya, meminta siswa 

untuk menyelesaikan soal yang serupa dengan contoh, dan memberi 
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latihan soal. Selama proses perolehan konsep, siswa lebih banyak 

mendengarkan informasi dari guru hal ini menyebabkan siswa kurang aktif 

dalam pembelajaran, mereka berpartisipasi hanya saat mengerjakan soal 

latihan. Selain itu, SDN Kwadungan Kecamatan Ngasem Kabupaten 

Kediri adalah SD yang memiliki siswa dalam satu kelas tidak memenuhi 

standar kelas yang ideal yaitu antara 25 sampai dengan 35 siswa dalam 

satu kelas namun jumlah siswa cukup banyak ditiap kelas. Terutama kelas 

V berjumlah 46 siswa yang memiliki perbedaan dan kebutuhan. 

Keberagaman tersebut terdapat siswa yang aktif, kreatif, pendiam, dan 

memiliki kemampuan kecerdasan yang lebih dengan teman-teman lainnya. 

Siswa yang cenderung pendiam /pasif dan siswa yang memiliki 

keterbatasan dalam komunikasi, interaksi sosial cenderung  malu untuk 

melakukan komunikasi dengan guru, bahkan diam saja atau pasif 

meskipun diberi kesempatan untuk bertanya. Siswa yang mempunyai 

kemampuan kecerdasan yang lebih dari siswa yang lain cepat selesai 

dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Setelah mereka selesai 

mengerjakan tugas dari guru, mereka menggangu teman-teman mereka 

yang belum selesai mengerjakan tugas sehingga konsentrasi teman-teman 

mereka saat mengerjakan tugas terpecah akibatnya tugas tidak selesai dan 

mendapatkan nilai yang didapat masih di bawah KKM. Karena kelas berisi 

siswa yang melebihi jumlah standar ideal dengan jumlah 46 siswa, guru 

tidak dapat memberikan pelayanan secara individual. Semua hal tersebut  

berdampak pada prestasi belajar siswa cenderung tidak meningkat yang 

terlihat dari hasil test ulangan tengah semester pelajaran matematika 
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tanggal 21 maret 2011. Hasil test yang didapat menunjukkan 58,6 % siswa 

yang mendapatkan nilai di bawah 60 dan hanya 41,4 % siswa yang 

mendapatkan nilai di atas 60. Karena itulah maka, guru hendaknya 

memilih dan menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi lingkungan siswa. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dipandang perlu 

dikembangkan pembelajaran yang inovatif dalam pembelajaran 

matematika SD yaitu melalui pembelajaran tutor sebaya metode STAD. 

Pembelajaran tutor sebaya adalah pembelajaran yang melibatkan teman 

sebayanya dalam sebuah kelompok belajar yang dapat melibatkan siswa 

aktif dalam belajar baik secara mental, fisik maupun sosial. Dan gagasan 

utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya dapat saling 

mendukung dan membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan 

yang diajarkan guru (Slavin, 2005 : 12 ). Untuk mengetahui bagaimana 

proses pembelajaran tutor sebaya melalui metode STAD dalam sebuah 

kelompok belajar sehingga prestasi belajar matematika siswa di SDN 

Kwadungan Kediri akan meningkat, maka akan dibuktikan melalui 

penelitian dengan judul “Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika 

Melalui Pembelajaran Tutor Sebaya Metode STAD pada Siswa Kelas V 

SD Negeri Kwadungan Kediri”. 
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1. 2   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan yang akan diteliti 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah penerapan pembelajaran tutor sebaya metode STAD 

dapat meningkatkan prestasi siswa dalam pelaksanaan pembelajaran 

tutor sebaya? 

2) Apakah aktivitas siswa kelas V SDN Kwadungan Kediri  pada 

pelajaran Matematika  dapat ditingkatkan melalui pembelajaran tutor 

sebaya metode STAD? 

3) Apakah penerapan pembelajaran tutor sebaya dengan metode STAD 

dapat meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa kelas V SDN 

Kwadungan Kediri ?  

1. 3   Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1) Untuk mendiskripsikan penerapan pembelajaran tutor sebaya dengan 

metode STAD dalam meningkatkan prestasi belajar Matematika siswa 

kelas V SD Negeri Kwadungan Kediri . 

2) Untuk meningkatkan aktivitas siswa kelas V SDN Kwadungan Kediri  

pada pelajaran Matematika melalui pembelajaran tutor sebaya metode 

STAD 

3) Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa kelas V SD 

Negeri Kwadungan Kediri melalui pembelajaran tutor sebaya dengan 

metode STAD. 
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1. 4  Manfaat Penelitian 

1) Bagi siswa kelas V SDN Kwadungan : Siswa dapat lebih aktif belajar, 

pembelajaran lebih variatif, konsep pembelajaran dapat diingat lebih 

lama serta dapat meningkatkan pretasi belajar matematika. 

2) Bagi guru : Sebagai bahan masukan dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di kelasnya selain itu sebagai alternatif dalam 

pengembangan metode pembelajaran matematika secara variatif. 

3) Bagi SDN Kwadungan : Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberdayakan pembelajaran matematika melalui tutor sebaya agar 

prestasi belajar matematika siswa dapat lebih baik dan perlu 

diterapkan pada mata pelajaran yang lain. 

1.5 Batasan Penelitian   

1) Penelitian ini dilakukan secara kolaboratif antara seorang guru dan 

seorang observer yaitu  guru kelas 6  

2) Siswa yang diambil sebagai subyek penelitian adalah siswa kelas 5 

Sekolah Dasar Negeri Kwadungan Kecamatan Ngasem Kediri 

sebanyak 46 siswa. 

3) Pembelajaran yang akan dilakukan  pada subyek penelitian adalah 

pembelajaran Matematika menggunakan pembelajaran tutor sebaya 

metode STAD (Student Team  Achievement Division). 
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1.6 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah dalam 

penelitian ini, maka akan dijelaskan istilah yang digunakan: 

1. Prestasi Belajar 

Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah 

melakukan usaha belajar. Menurut Djamarah (1997 : 119) prestasi 

adalah tingkat keberhasilan dimana seluruh bahan pelajaran yang 

diberikan dapat dikuasai oleh siswa atau minimal bahan pelajaran 

diajarkan 60 % telah dikuasai siswa setelah melakukan kegiatan 

belajar dalam waktu tertentu. Prestasi dalam penelitian ini yang 

dimaksudkan adalah nilai yang diperoleh siswa pada mata pelajaran 

matematika dalam bentuk nilai berupa angka dan hadiah / ganjaran 

(pemberian Reward) berupa ucapan “bagus” acungan jempol atau 

pemberian benda yang diberikan oleh guru kelasnya setelah 

melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. 

2. Peningkatan Prestasi Belajar Matematika 

peningkatan prestasi belajar matematika  adalah meningkatkan hasil 

dari proses atau cara belajar dengan jalan meningkatkan pembelajaran 

melalui pengembangan perangkat pembelajaran yang berorentasi pada 

keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

3. Pembelajaran Tutor Sebaya 

Pembelajaran tutor sebaya dikenal dengan pembelajaran teman sebaya 

atau antar peserta didik, hal ini bisa terjadi ketika peserta didik yang 

lebih mampu menyelesaikan pekerjaannya sendiri dan kemudian 
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membantu peserta didik lain yang kurang mampu. Wihardit dalam 

Djalil (1997:3.38) menuliskan bahwa “pengertian tutor sebaya adalah 

seorang siswa pandai yang membantu belajar siswa lainnya dalam 

tingkat kelas yang sama”. 

4. Metode STAD 

Gagasan utama dari STAD adalah untuk memotivasi siswa supaya 

dapat saling mendukung dan membantu satu sama lain dalam 

menguasai kemampuan yang diajarkan oleh guru. Mereka harus 

mendukung teman satu timnya untuk bisa melakukan yang terbaik, 

menunjukkan norma bahwa belajar itu penting, berharga dan 

menyenangkan. Para siswa bekerja sama setelah guru menyampaikan 

materi pelajaran. Mereka boleh bekerja berpasangan dan 

membandingkan jawaban masing-masing, mendiskusikan setiap 

kesesuaian, dan saling membantu satu sama lain jika ada yang salah 

dalam memahami. Meski para siswa belajar bersama, mereka tidak 

boleh saling bantu dalam mengerjakan kuis. 

 

 

 

 


