
BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk mengarahkan anak 

didik ke dalam proses belajar sehingga mereka dapat mencapai tujuan belajar 

sesuai dengan apa yang diharapkan. Pembelajaran yang harus memperhatikan 

perbedaan individual anak berdasarkan keinginan guru, maka tidak akan mudah  

untuk membimbing anak didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, kondisi 

seperti ini biasa terjadi pada pembelajaran konvensional. Konsekuensi yang akan 

terjadi adalah adanya kesenjangan yang nyata antara anak yang cerdas dan anak 

yang kurang cerdas dalam pencapaian tujuan pembelajaran (Lindarti, dkk, 2010). 

Pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pengajaran dimana 

siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok kecil yang saling membantu 

satu sama lain dan tiap kelompok memiliki tingkat kemampuan berbeda/heterogen 

dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling kerjasama dan 

membantu untuk memahami suatu bahan pembelajaran (Isjoni, 2010). 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu teknik pembelajaran dimana siswa belajar 

dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 

terdiri atas 4-6 orang, dengan struktur kelompok heterogen. Metode pembelajaran 

kooperatif akan membantu siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas 

(Zuhri, 2008). Metode pembelajaran kooperatif merupakan strategi yang 

mendorong kelompok kecil atau pasangan siswa untuk bekerja dan berinteraksi 
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bersama guna membangun pengetahuan dan menyelesaikan tugas (Baroroh, 

2009). 

Pembelajaran kooperatif tidak hanya menampilkan kerjasama kelompok, 

akan tetapi harus ada komunikasi antar siswa didalamnya. Menurut Maryanti, dkk 

(2010) komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia baik individu maupun 

kelompok. Terampil dalam berkomunikasi sangat diperlukan untuk mencapai 

keberhasilan dalam belajar. Dengan keterampilan komunikasi, siswa akan mudah 

mengkomunikasikan berbagai hal yang menyangkut materi pembelajaran, baik 

secara lisan maupun tulisan. Utami dan Yusmansyah (2011) menyampaikan 

bahwa ada 2 jenis komunikasi yaitu komunikasi intrapersonal dan juga 

komunikasi interpersonal. Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi 

yang terjadi di dalam diri manusia sendiri. Sedangkan komunikasi interpersonal 

adalah komunikasi individu dengan individu dan individu dengan kelompok 

secara langsung. 

Keterampilan berkomunikasi memiliki manfaat bagi siswa dalam proses 

pembelajaran yang membantu siswa dalam memahami informasi dan pesan yang 

diberikan oleh guru dalam bentuk materi pelajaran. Selain itu, melalui 

keterampilan komunikasi, siswa dapat memberikan tanggapan, mengemukakan 

ide dan pendapatnya, serta berani bertanya dengan baik ketika siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami materi pelajaran (Astianingrum, 2013). Sebagaimana 

disampaikan dalam Permendikbud No 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses 

Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa proses 

pembelajaran mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan, sementara dalam 
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keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, 

menyaji, dan mencipta. Menurut Siska, Sudardjo, dan Purnamaningsih (2013) 

orang yang merasa rendah diri akan mengalami kesulitan untuk 

mengkomunikasikan gagasannya pada orang yang dihormatinya dan takut 

berbicara didepan umum karena takut orang lain menyalahkannya. Kemampuan 

seseorang, termasuk kemampuan komunikasi, tidak hanya ditentukan oleh 

masalah fisik & ketrampilan saja, tetapi juga dipengaruhi oleh kepercayaan diri.  

Kepercayaan diri merupakan suatu keyakinan yang dimiliki seseorang 

bahwa dirinya mampu berperilaku seperti yang dibutuhkan untuk memperoleh 

hasil seperti yang diharapkan (Arsori dan Mohammad, 2012).  Menurut 

pernyataan Fiorentika, dkk (2016) Kepercayaan diri adalah hal yang seharusnya 

dimiliki remaja untuk mencapai kesuksesan. Remaja tidak menyadari 

bahwasannya kurang percaya diri dapat menghambat kegiatan sehari-hari. Sikap 

remaja yang menunjukkan rendahnya kepercayaan diri, seperti: selalu ragu-ragu 

dalam melakukan suatu hal, mudah cemas, tidak memiliki keyakinan, cenderung 

menghindar, menutup diri, kurang inisiatif, mudah patah semangat, takut untuk 

tampil di depan orang banyak, dan lain-lain akan menghambatnya untuk 

melakukan sesuatu. 

 Hendriana (2014) menyatakan seorang siswa yang tidak punya rasa 

percaya diri akan menghambat perkembangan prestasi intelektual, keterampilan 

dan kemandirian serta membuat siswa tersebut tidak cakap bersosialisasi (tidak 

pandai bergaul). Siswa tidak akan berani untuk mengaktualisasikan dirinya 

dilingkungan sosial. Ketidak percayaan diri membuat seseorang menjadi marah 
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terhadap dirinya sendiri dan mengakibatkan terganggunya prestasi belajar. 

Sebagian besar siswa yang merasa gagal dengan prestasinya sulit untuk 

mengembangkan kepercayaan diri. Takut dengan tugas yang menantang, takut 

akan kegagalan, dan terbiasa dalam mengambil tugas yang tantangannya sedikit.  

Hasil observasi yang dilakukan pada siswa kelas VIII B SMP Raden 

Fatah Batu tahun ajaran 2016/2017 proses pembelajaran diawali dengan ucapan 

salam dari guru kemudian melakukan pendahuluan dengan memberi umpan 

pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah dipelajari dan sedikit 

memancing siswa tentang materi yang akan dipelajari. Materi yang akan 

disampaikan adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan 

metode diskusi kelompok dimana siswa dibagi menjadi 5 kelompok heterogen dan 

diberikan tugas untuk menganalisis gambar serta menjawab beberapa pertanyaan 

yang ada dalam lembar tugas siswa. Proses diskusi yang berlangsung tidak 

menunjukkan proses komunikasi yang berlangsung antar anggota kelompok dan 

hanya beberapa dari mereka yang terlihat giat mengerjakan tugas dari guru, 

kemudian ketika tugas selesai beberapa dari anggota kelompok terlihat 

mempelajarinya sendiri-sendiri sedangkan anggota kelompok lainnya bebas 

melakukan hal lain diluar tugas kelompoknya. Ketika kegiatan diskusi tidak 

semua anggota kelompoknya berperan dalam forum, sebagian siswa laki-laki di 

beberapa kelompok tidak fokus dengan permasalahan yang sedang dibahas dan 

kurang menampilkan interaksi kelompok seperti menanya, menjawab dan 

menyampaikan pendapat yang berkaitan dengan permasalah yang sedang dibahas, 

dikarenakan siswa perempuan lebih banyak berperan dalam mengerjakan tugas 
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daripada siswa laki-lakinya yang hanya bercanda dengan temannya. Setelah 

kegiatan diskusi selesai selanjutnya kelompok-kelompok melakukan presentasi 

didepan kelas untuk menyampaikan hasil diskusinya sedangkan siswa yang 

bertugas presentasi didepan kelas tidak semua anggota kelompok ikut serta dalam 

menyampaikan akan tetapi hanya mereka yang mengerti apa permasalahan yang 

dibahas dalam kelompok saja yang menyampaikan sedangkan lainnya hanya ikut 

maju kedepan namun tidak angkat bicara dan penyampaiannyapun kurang tegas 

sehingga lebih banyak membaca dan tidak memandang kepada teman sekelasnya, 

ketika ada siswa yang bertanya tidak langsung memberi jawaban namun masih 

mencari jawabannya didalam teks yang dibaca. Dalam segi komunikasi dan 

kepercayaan diri siswa menurut guru wali yang mengampu mata pelajaran biologi 

ada sekitar 11 siswa yang memiliki keterampilan baik dalam berkomunikasi serta 

mampu menyampaikan pendapat dengan baik 5 diantaranya kurang dalam 

penyampaian masalah kelompok didepan kelas, dari data tersebut maka secara 

persentase adalah 37,93% dari 29 siswa yang mampu berkomunikasi dan memliki 

tingkat kepercayaan diri lebih baik dari siswa lainnya.  

Metode pembelajaran yang dipilih harus mengutamakan peran siswa 

dalam pembelajaran dan kerjasama kelompok secara heterogen yang baik tanpa 

menghilangkan tanggung jawab kepada setiap individu. Metode ini juga dapat 

menarik perhatian dan meningkatkan semangat belajar siswa. Salah satu metode 

yang tepat digunakan adalah metode pembelajaran Tutor Sebaya (Setiawan, dkk, 

2012). Sejalan dengan pernyataan Rahayu dan Sukanti (2013) metode 

pembelajaran tutor sebaya akan melibatkan interaksi diantara siswa dimana dalam 
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proses pembelajaran senantiasa didasarkan atas kerjasama tim, masingmasing 

individu mempunyai tanggung jawab dalam mencapai tujuan kelompok. Setiap 

anggota dalam kelompok memiliki saling ketergantungan positif, sehingga 

memicu setiap anggota untuk selalu berperan aktif dalam kelompoknya. 

Hendriansyah, dkk (2013) menjelaskan metode tutor sebaya sebagai 

metode pembelajaran dimana sekelompok siswa yang telah tuntas terhadap bahan 

pelajaran, memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami bahan pelajaran yang dipelajarinya. Menurut Setiawan, dkk (2012) 

metode ini diharapkan dapat membantu, melatih siswa untuk menghargai 

pendapat orang lain, bekerja sama sesama teman, membiasakan siswa berhadapan 

dengan berbagai pemikiran. Dalam hal ini siswa dituntut aktif agar dapat 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dirinya sendiri. Dengan 

demikian metode tutor sebaya dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. 

Sebagaimana disampaikan oleh Wahyuni, dkk (2013) siswa merasakan 

kenyamanan belajar dengan tutor karena lebih mudah mengerti dan memahami 

penjelasan rekan tutornya, terutama dalam penyampaian yang berbeda dengan 

guru. Siswa lebih percaya dengan tutor disebabkan tutor adalah rekan mereka, dan 

mereka tahu persis bahwa tutor memiliki kemampuan yang lebih dari mereka dan 

dengan teman sebaya siswa lebih leluasa dalam bertanya maupun terlibat aktif 

dalam proses pembelajaran siswa tidak ragu-ragu dalam bertanya, karena siswa 

merasa nyaman dan tidak tegang dalam belajar. Adanya kepercayaan, 

kenyamanan, dan bahasa yang mudah dimengerti merupakan aspek penting 

keberhasilan tutor sebaya dalam membuat siswa mampu mandiri dan menguasai 
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materi pelajaran mereka. Menurut Jusniar (2009) Metode diskusi mendorong 

siswa untuk berdialog dan bertukar pendapat, dengan tujuan agar siswa dapat 

terdorong untuk berpartisipasi secara optimal, tanpa ada aturan-aturan yang terlalu 

keras, namun tetap harus mengikuti etika yang disepakati bersama. Adanya tutor 

sebaya dapat membuat siswa yang kurang aktif menjadi aktif karena tidak malu 

lagi untuk bertanya dan mengeluarkan pendapat secara bebas. Sejalan dengan 

pernyataan sebelumnya, Febianti (2014) menyatakan bahwa tutor sebaya sangat 

tepat untuk mendapatkan partisipasi anak didik secara keseluruhan dan secara 

individual. Strategi ini memberi kesempatan kepada setiap anak didik untuk 

berperan sebagai guru bagi kawan-kawannya. Dengan strategi ini anak didik yang 

selama ini tidak mau terlibat akan ikut serta dalam pembelajaran secara aktif 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti perlu dilakukan suatu penelitian 

tindakan kelas (PTK) guna “Meningkatkan Komunikasi Dan Kepercayaan diri 

Siswa Didalam Kelas Melalui Metode Mengajar Tutor sebaya (Peer Teaching 

Method) Bidang Studi Biologi Pada Siswa Kelas VIII B SMP Raden Fatah Batu”. 

Penggunaan metode pembelajaran peer teaching (tutor sebaya) ini diharapkan 

mampu meningkatkan komunikasi dan kepercayaan diri siswa dalam belajar 

menjadi seorang tutor atau guru bagi teman sebayanya sendiri. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  
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1. Bagaimana penerapan pembelajaran metode mengajar tutor sebaya (peer 

teaching method)  dalam meningkatkan komunikasi dan kepercayaan diri 

siswa kelas VIII B SMP Raden Fatah Batu? 

2. Bagaimana peningkatan komunikasi siswa kelas VIII B di dalam kelas 

melalui metode mengajar tutor sebaya (peer teaching method) di SMP Raden 

Fatah Batu? 

3. Bagaimana peningkatan kepercayaan diri siswa kelas VIII B di dalam kelas 

melalui metode mengajar tutor sebaya (peer teaching method) di SMP Raden 

Fatah Batu? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan pembelajaran metode tutor sebaya (peer teaching 

method)  dalam meningkatkan komunikasi dan kepercayaan diri siswa kelas 

VIII B SMP Raden Fatah Batu 

2. Untuk mengetahui peningkatan komunikasi siswa kelas VIII B di dalam kelas 

melalui metode mengajar tutor sebaya (peer teaching method) di SMP Raden 

Fatah Batu 

3. Untuk mengetahui peningkatan kepercayaan diri siswa kelas VIII B di dalam 

kelas melalui metode mengajar tutor sebaya (peer teaching method) di SMP 

Raden Fatah Batu 

1.4. Hipotesis Tindakan  
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Berdasarkan kerangka konsep diatas, maka hipotesis tindakan penelitian 

ini adalah degan menerapkan metode belajar tutor sebaya (peer teaching method) 

dapat meningkatkan komunikasi dan kepercayaan diri siswa kelas VIII B SMP 

Raden Fatah Batu. 

1.5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap beberapa 

pihak: 

1. Manfaat untuk guru yaitu memberikan tambahan metode dalam mengajar 

siswa didalam kelas sehingga model pembelajaran yang diberikan lebih 

bervariasi dan tidak monoton. Guru akan lebih memperhatikan strategi 

pembelajaran yang dapat diaplikasikan pada beberapa kelas yang memiliki 

karakter bebeda-beda. 

2. Manfaat untuk siswa yaitu dapat menjadikan pola belajar mereka lebih 

menyenangkan karena dengan belajar bersama teman tidak akan timbul 

kecenderungan malu untuk saling bertanya dan berbagi ilmu, siswapun akan 

lebih mudah mengemukakan pendapat dalam forum maupun diluar forum. 

1.6. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian  

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan tidak meluas atau 

menyimpang maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang 

lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan tugas akhir ini, 

yaitu hanya pada lingkup pembelajaran metode tutor sebaya, yaitu mengenai 

bagaimana proses pembelajaran melalui metode tutor sebaya terhadap komunikasi 

dan kepercayaan diri siswa. 
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1.7. Definisi Istilah 

Tutor sebaya (peer teaching) merupakan metode pembelajaran yang 

dilakukan dalam kelompok kecil dengan seorang peserta didik yang prestasinya 

lebih tinggi dalam kelompoknya itu memberi bantuan atau menjadi guru bagi 

peserta didik, karena dengan bantuan teman sebaya dapat menghilangkan 

kecanggungan. Bahasa teman sebaya juga lebih mudah dipahami, dan di antara 

mereka tidak ada rasa segan, rendah diri dan malu. Jadi proses belajarnya dapat 

berjalan lebih efektif (Widodo, 2014) 


