
1 
 

  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga pendidikan dipertimbangkan sebagai jalur strarategis 

yang memberikan harapan untuk menunjang upaya memecahkan masalah 

jangka panjang. Pendidikan merupakan suatu program yang 

berkesinambungan yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk 

mengembangkan kognitif. Program pendidikan melibatkan sejumlah 

komponen yang bekerja sama dalam sebuah proses untuk mencapai tujuan 

yang diprogramkan. Sebagai sebuah program, pendidikan merupakan 

aktivitas sadar dan sengaja yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan 

(Pratomo, 2006:140). 

Pendidikan terasa semakin penting ketika seseorang harus 

memasuki kehidupan masyarakat dan dunia kerja, karena yang bersangkutan 

harus mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi 

problema yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang 

akan datang, sehingga sudah banyak usaha yang ditempuh pemerintah dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya ditingkat sekolah dasar 

(SD), antara lain berupa alokasi dana pendidikan, perubahan kurikulum, 

peningkatan kualitas guru sekolah dasar, pengadaan sarana dan prasarana 

pembelajaran, Terdapat beberapa faktor penentu keberhasilan dalam 
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meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar antara lain: proses 

pembelajaran, guru, siswa, sarana dan prasarana pembelajaran, lingkungan 

sosial siswa di sekolah, kurikulum sekolah, dan sumber belajar (Dimyanti dan 

Moedjiono, 1994:248).  

Proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang paling 

penting karena jika proses pembelajaran berjalan baik dengan didukung oleh 

faktor penentu keberhasilan yang lainnya, akan menghasilkan anak didik 

yang bermutu. Guru hendaknya secara ideal melaksanakan pembelajaran, 

dalam pembelajaran terjadi intertaksi antara guru-siswa, siswa-siswa, dan 

siswa-media. Untuk itu, antara siswa dan guru menjalankan perannya masing-

masing. Guru membelajarkan siswa dan siswa belajar bagaimana belajar, 

dengan kata lain dalam pembelajaran harus terjadi interaksi yang bersifat 

multi arah (Dimyanti dan Mudjiono, 1994:120). 

Interaksi multi arah akan terjadi bila guru telah mempersiapkan 

administrasi, materi, dan media pembelajaran yang refresentatif yang akan 

digunakan dalam melaksanakan pembelajarannya. Menurut Arifin (2010:11) 

pembelajaran harus bersifat interaktif dan komunikatif. Berkualitas atau 

tidaknya proses pembelajaran dan hasil belajar bergantung pada kemampuan 

dan perilaku guru dalam mengemas dan mengelola pembelajaran. 

Pembelajaran di sekolah dasar, siswa dibelajarkan sejumlah mata 

pelajaran, salah satu di antaranya adalah Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) mengkaji seperangkat fakta, konsep dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang sekolah dasar 
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mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) memuat materi Geografi, 

Sejarah, Antropologi, Sosiologi, Ekonomi dan Tata Negara. Melalui mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan sosial (IPS), siswa diarahkan untuk dapat 

menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, 

serta warga dunia yang cinta damai. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

merupakan bidang pengetahuan yang digali dari kehidupan praktis sehari-hari 

di masyarakat. 

Masyarakat merupakan sumber serta objek kajian materi 

pendidikan IPS, yaitu berpijak pada kenyataan hidup yang riil (nyata). Pada 

hakekatnya sisiwa sekolah dasar merupakan bagian dari masyarakat dan 

sebagai anggota masyarakat sejak dini, anak sudah dilatih untuk belajar 

bagaimana cara berhubungan dengan sesama anggota keluarga, mengetahui 

aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga, sehingga memahami hak dan 

kewajibannya sebagai warga negara. Di masa yang akan datang siswa akan 

menghadapi tantangan karena kehidupan masyarakat selalu mengalami 

perubahan setiap saat. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan 

analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan 

bermasyarakat yang dinamis. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

disusun secara sistematis, komprehensif dan terpadu dalam proses 

pembelajaran menuju kedewasaan dan keberhasilan dalam kehidupan 

dimasyarakat. Dengan demikian siswa diharapkan akan memperoleh 

pemahaman yang lebih luas dan mendalam pada bidang ilmu yang berkaitan.  
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Fakta yang ditemukan di SDN Pagak 04 Kabupaten Malang dari 

hasil wawancara dengan guru kelas IV pada tanggal 7 Juli 2014,  tahun ajaran 

2013/2014 bahwa hasil belajar IPS KD : “Mengenal perkembangan teknologi 

produksi, komunikasi, dan transportasi serta pengalaman menggunakannya”. 

Dapat dikatakan masih rendah, hal ini terlihat dari hasil ulangan harian yang 

belum memenuhi KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yang  telah ditetapkan 

SDN Pagak 04 yaitu 70. Dari 18 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 

8 siswa perempuan, terdapat  6 siswa (33,3%) yang mencapai nilai di atas 

KKM, sedangkan 12 siswa (66,7%) memiliki nilai dibawah KKM. Maka 

peneliti berasumsi bahwa rendahnya hasil berlajar siswa disebabkan karena 

pembelajaran kurang menarik minat belajar siswa, pembelajaran  masih 

berpusat pada guru sehingga  siswa menjadi pasif dan kurang mandiri. Oleh 

karena itu diperlukan perbaikan pembelajaran agar siswa menjadi lebih aktif 

dan meningkatkan hasil belajarnya. 

Sementara itu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di kelas 

IV SDN Pagak 04 kabupaten Malang, khususnya tentang bagaimana cara 

guru membelajarkan pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang 

kenyataannya masih banyak pendidik yang menggunakan pembelajaran 

konvensional dimana pelaksanaan pembelajaran di kelas masih didominasi 

oleh guru sebagai faktor utama pengetahuan. Sebagaimana dikatakan 

Nasution (Widiyanto, 2011) berpendapat bahwa dalam pembelajaran 

konvensional, komonikasi yang terjadi satu arah, peserta didik pasif, peserta 

didik hanya menggunakan satu alat indra yaitu pendengaran, peserta didik 
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tidak diharuskan berpikir dan menggunakan hapalan tanpa ada hubungan 

dengan konteks kehidupan nyata mereka. Padahal IPS merupakan ilmu yang 

mempelajari konteks kehidupan nyata siswa di lingkungan sosial mereka 

masing-masing, maka dari itu, sebagai seorang guru hendaknya kita selalu 

bisa berinovasi dalam memberikan pembelajaran kepada siswa agar 

terciptanya pembelajaran yang efektif dan bermakna.  

Berdasarkan kesulitan pembelajaran yang dialami guru dan siswa, 

perlu didiskusikan permasalahan tersebut dengan wali kelas IV SDN Pagak 

04 Kabupaten Malang. Untuk memperbaiki kesulitan pembelajaran yang 

dialami oleh guru dan siswa, maka diadakan pemilihan pola pembelajaran 

sebagai alternatif untuk meningkatkan hasil belajar Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) dengan menerapkan metode pembelajaran tutor sebaya.  

Damayanti, dkk (2009) mengidentifikasi tutor sebaya adalah 

seseorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk oleh guru sebagai 

pembantu guru dalam melakukan bimbingan terhadap kawan sekelas.             

Pembelajaran dengan tutor sebaya adalah suatu metode pembelajaran yang 

menempatkan siswa itu sendiri untuk melakukan kegiataan pembelajaran. 

Siswa yang memiliki kemampuan lebih cepat menyerap materi pelajaran akan 

bertindak sebagai tutor sebaya untuk membantu siswa lainya yang kurang 

cepat menyerap materi pelajaran.  

Penerapan metode pembelajaran  tutor sebaya maka siswa akan 

lebih aktif dalam melakukan diskusi kelompok, karena jika siswa kurang 

paham dengan materi yang dibahas, siswa harus aktif untuk bertanya dengan 
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tutor sebaya dikelompoknya. Kemudian, karena memiliki usia yang hampir 

sebaya, adakalanya seorang siswa lebih mudah menerima keterangan yang 

diberikan oleh siswa lain karena tidak adanya rasa canggung atau malu untuk 

bertanya. Berkaitan hal ini peneliti ingin mengangkat sebuah judul maka 

penulis tertarik untuk menelitinya melalui skripsi dengan judul 

“PENERAPAN METODE PEMBELAJARAN  TUTOR SEBAYA UNTUK 

MENINGKATKAN INTERAKSI DAN HASIL BELAJAR IPS SISWA KELAS 

IV SDN PAGAK KABUPATEN  MALANG”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

B. Fokus Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat permasalahan 

pada pembelajaran IPS di kelas IV, di antaranya: 

1. Pembelajaran yang konvensional yang berpusat pada guru sehingga 

lebih banyak siswa yang pasif. 

2. Kurang interaksi siswa karena kepasifan siswa. 

3. Kurang aktifnya siswa dalam menyampaikan pendapat, kerjasama, dan 

komunikasi dalam proses pembelajaran. 

4. Hasil belajar siswa pada mata pelajran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

dapat dikatakan masih rendah karena masih belum memenuhi KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yang  telah ditetapkan SDN Pagak 04 

yaitu 70.  

5. Sulitnya siswa dalam memahami seluruh materi IPS yang cukup luas 

yang tersaji dalam bentuk hafalan. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah telah 

dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan metode pembelajaran  tutor sebaya pada mata 

pelajar ilmu pengetahuan social (IPS) siswa kelas IV SDN Pagak 04 

Kabupaten  Malang ? 
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2. Bagaimana peningkatan interaksi belajar siswa dengan metode tutor 

sebaya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan social (IPS) siswa kelas 

IV SDN Pagak 04 Kabupaten  Malang ? 

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa dengan metode tutor sebaya 

pada mata pelajaran ilmu pengetahuan social (IPS) siswa kelas IV SDN 

Pagak 04 Kabupaten  Malang ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan 

khusus, pengembangan dari kedua tujuan tersebut sebagai berikut: 

1. Untuk mendiskripsikan penerapan metode pembelajaran  tutor sebaya 

pada mata pelajar ilmu pengetahuan social (IPS) siswa kelas IV SDN 

Pagak 04 Kabupaten  Malang. 

2. Untuk menjelaskan peningkatan interaksi belajar siswa dengan metode 

tutor sebaya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan social (IPS) siswa 

kelas IV SDN Pagak 04 Kabupaten  Malang  

3. Untuk menjelaskan peningkatan hasil belajar siswa dengan metode tutor 

sebaya pada mata pelajaran ilmu pengetahuan social (IPS) siswa kelas 

IV SDN Pagak 04 Kabupaten  Malang 

E. Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat 

bagi berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:  
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1. Bagi guru  

a) Dapat memberikan wacana strategi pembelajaran baru dalam 

meningkatkan pembelajaran IPS khususnya pada materi perkembangan 

teknologi komunikasi dan transportasi.  

       2.  Bagi siswa 

a) Dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran  

b) Dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar  

c) Dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kepedulian dengan bekerja sama 

d) Dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi Sekolah 

a) Dapat meningkatkan kualitas sekolah serta menjadi alternatif  metode 

pembelajaran untuk mata pelajaran lain di sekolah. 

3. Bagi Peneliti  

a) Dapat meningkatkan kualitas peneliti selama proses pembelajaran dan 

mengetahui sejauh mana kemampuan peneliti dalam melakukan 

penelitian serta dapat menambah pengalaman dengan menggunakan 

strategi baru. 

 

F. Penegasan Istilah 

Penjelasan istilah adalah penjelasan kata-kata kunciyang ada dalam 

rumusan masalah penelitian, untuk menyamakan persepsi antara peneliti 

dengan pembaca. Adapun batasan istilahnya yaitu: 
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1. Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) adalah program pendidikan atau bidang 

studi dalam kurikulum sekolah yang mempelajari kehidupan manusia 

dalam masyarakat serta perhubungan atau interaksi antara manusia 

dengan lingkungannya (Mashudi, 2009: 50). Sebagai bahan kajian yang 

terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi dan 

modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-

keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan ekonomi. 

Penelitian ini akan mengambil ruang lingkup pada pembelajaran IPS 

kelas IV di SDN Pagak 04 Kabupaten Malang. 

2. Interaksi adalah ”saling mempengaruhi”, sehingga interaksi adalah 

hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lainnya. 

Sedangkan menurut Sardiman (2008: 7) “interaksi belajar adalah 

interaksi yang berlangsung dalam satu ikatan untuk tujuan pendidikan 

dan pengajaran. 

3. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. keberhasilan siswa dalam 

mempelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk 

skor atau nilai dari hasil tes mengenai sejumlah pelajaran tertentu 

(Nawawi 1991:100) 

4. Metode tutor sebaya adalah suatu metode pembelajaran yang 

menempatkan siswa itu sendiri untuk melakukan kegiataan 

pembelajaran. Siswa yang memiliki kemampuan lebih cepat menyerap 

materi pelajaran akan bertindak sebagai tutor sebaya untuk membantu 
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siswa lainya yang kurang cepat menyerap materi pelajaran (Damayanti, 

dkk 2009). 

 

      G. Batasan Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini memiliki keterbatasan yang perlu 

dikemukakan sebagai bahan pertimbangan untuk menyelesaikan seluruh 

proses penelitian. Penelitian ini difokuskan pada upaya meningkatkan 

interaksi dan hasil belajar siswa materi perkembangan teknologi 

transportasi dan komunikasi dengan menggunakan metode pembelajaran 

tutor sebaya. Keterbatasan-keterbatasan yang berhubungan dengan fokus 

penelitian sebagai berikut. 

1. Meteri IPS sangat luas. Penelitian ini difokuskan pada materi 

perkembangan teknologi dan komunikasi. Materi mengenal perkembangan 

teknologi transportasi dan komunikasi tercantum dalam mata pelajaran IPS 

kelas IV semester 2. Standar kompetensinya mengenal sumber daya alam, 

kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di lingkungan kabupaten/kota 

dan propinsi. Kompetensi dasarnya adalah mengenal perkembangan 

teknologi produksi,komuikasi, dan transportasi serta pengalaman 

mengunakannya. Indikatornya adalah mengidentifikasi perkembangan 

teknologi komunikasi, transportasi dan membedakan keunggulan dan 

kelemahan alat komunikasi dan transportasi pada zaman dulu dan 

sekarang. 
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2. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV SDN Pagak 04 Kabupaten

Malang semester genap tahun ajaran 2014/2015.

3. Indikator interaksi siswa yang akan diamati dalam penelitian ini yaitu : 1)

kerjasama 2) keaktifan 3) berpendapat 4) menghargai.

4. Hasil belajar yang akan dilihat dari alat ukur tes (tes subjektif) dan non tes

(penilaian skala)


