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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan salah satu usaha manusia untuk mengembangkan 

dan meningkatkan potensi yang ada pada dalam dirinya dengan melalui 

pendidikan seperti formal, non formal dan informal. Proses pembelajaran non 

formal terjadi pada lembaga kursus, organisasi pecinta alam dan sebagainya. 

Proses pembelajaran informal terjadi di kehidupan sehari-hari seperti saat ibu 

mengajarkan anaknya tentang sopan santun, ayah yang mengajarkan anaknya 

tentang bersikap bertanggungjawab di segala perbuatan, dan lain sebagainya. 

Proses pembelajaran formal yang terjadi di sekolah seperti SD, SMP, SMA 

maupun di Perguruan Tinggi yang masing-masing mempunyai tujuan yang sangat 

membantu mengembangkan potensi dalam diri setiap manusia.   

 Proses Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input proses 

dan output proses. Input yaitu peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas 

pembelajaran sedangkan output merupakan hasil dari proses pembelajaran yang 

sudah dilaksanakan oleh peserta didik. Dari pelaksanaan proses pendidikan 

tersebut diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan mempunyai daya saing tinggi untuk menghadapi persaingan di era globalisasi 

yang terjadi saat ini.  

 Terkait dengan dunia pendidikan, untuk menciptakan manusia yang 

berkualitas dan berprestasi tinggi maka peserta didik harus memiliki strategi dan 

prestasi belajar yang baik sesuai kompetensi yang ingin dicapai. Strategi yang 

dimaksudkan adalah cara-cara belajar yang dilakukan siswa agar hasil belajar 

yang diperoleh dapat sesuai dengan apa yang dicita-citakan. Keaktivan siswa 
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pada saat proses belajar mengajar merupakan salah satu faktor yang perlu 

ditingkatkan karena dengan adanya siswa yang aktif saat proses pembelajaran 

diharapkan dapat mampu meningkatkan hasil belajar. Dengan meningkatnya 

keaktivan siswa dalam proses belajar mengajar ini siswa akan lebih antusias 

dalam hal bertanya, berpendapat dan berdiskusi dengan teman sebaya maupun 

dengan pendidik.  

 Menurut Euis dan Donni (2014: 221), hasil belajar atau achievement 

merupakan realisasi atau pemakaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau 

kapasitas yang dimiliki peserta didik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa 

hasil belajar merupakan sebuah tolak ukur dari proses belajar mengajar yang telah 

dilalui siswa dalam waktu yang telah ditentukan bersama. 

 Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik yaitu 

mulai dari karakteristik peserta didik, sikap terhadap kegiatan belajar mengajar, 

dan cara mengajar guru. Seperti yang disampaikan oleh Euis dan Donni (2014: 

221) beberapa faktor internal yang mempengaruhi proses belajar peserta didik 

diantaranya adalah ciri khas/karakteristik peserta didik, sikap terhadap belajar, 

motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, menggali hasil 

belajar, rasa percaya diri dan kebiasaan belajar. Adapun faktor ekstern yang 

mempengaruhi hasil belajar pserta didik antara lain adalah faktor guru, lingkungan 

sosial, kurikulum sekolah, saran dan prasarana. 

 Untuk mengetahui hasil belajar tersebut, perlu diadakan evaluasi dengan 

serangkaian ujian. Melalui evaluasi ujian tersebut, maka dapat dilihat hasil belajar 

siswa yang dicapai selama mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Hasil 

belajar siswa terfokus pada nilai atau angka yang dicapai siswa dalam proses 

belajar mengajar di sekolah. Nilai tersebut diperoleh setelah proses belajar 
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mengajar berlangsung selama satu semester dan dicantumkan secara tertulis 

dalam buku laporan nilai yang berisi hasil penilaian dengan menggunakan angka 

yang dilihat pada sisi kognitif dengan melihat kemampuan siswa dalam 

penguasaan pengetahuan pada materi pelajaran yang telah diberikan oleh guru 

dan didukung oleh nilai-nilai budi pekerti siswa pada saat di sekolah. 

 Dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan 

di Indonesia banyak faktor yang mempengaruhi, diantaranya management dalam 

pendidikan, sumber daya pendidik, peserta didik dan kemampuan ekonomi orang 

tua. Dari beberapa faktor tersebut selain faktor dari pendidik yang berpengaruh 

terhadap suatu keberhasilan pendidikan, peserta didik juga cukup berpengaruh 

terhadap peningkatan dan mutu kualitas Pendidikan karena yang secara langsung 

terjun pada proses tersebut.  

 SMK Negeri 2 Wonosari merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang 

terdapat salah satu progam keahlian yaitu Bisnis Konstruksi dan Properti (BKP) 

yang pada progam keahlian tersebut di dalamnya terdapat mata pelajaran 

Mekanika Teknik. Mata pelajaran Mekanika Teknik di progam keahlian Bisnis 

Konstruksi dan Properti diberikan kepada kelas X yang berjumlah 32 siswa. Pada 

progam keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti untuk mata pelajaran Mekanika 

Teknik mempunyai nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. 

 Pada saat observasi dilakukan pada mata pelajaran Mekanika Teknik di 

kelas X keaktivan siswa di saat pembelajaran masih kurang terlihat dari ada 

beberapa siswa yang masih bercanda pada saat pendidik menjelaskan materi, 

peserta didik tidak ada yang bertanya tentang materi yang dijelaskan, dan peserta 

didik masih pasif pada saat pendidik memberikan pertanyaan-pertanyaan, 

sedangkan untuk hasil belajar dapat dilihat dari nilai dari Ujian Tengah Semester 
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(UTS) tidak ada yang memenuhi KKM yang telah ditentukan. Sehingga perlu 

adanya metode pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik dan pendidik agar dapat meningkatkan proses belajar mengajar di kelas X 

tersebut. Dapat dilihat dari data hasil Ujian Tengah Semester (UTS) mata 

pelajaran Mekanika Teknik kelas X pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Ujian Tengah Semester Kelas X dengan Tes Obyektif Mata 
Pelajaran Mekanika Teknik 

No Nama Nilai  No.  Nama Nilai 

1 A J 26,67  17 L S 70 

2 A N S 33,33  18 L B 30 

3 A Y 33,33  19 M B H 40 

4 A F H 46,67  20 N N A 40 

5 B B C 23,33  21 P M 30 

6 C R H 36,67  22 R R A 46,67 

7 D B P 30  23 R W N 23,33 

8 D F 46,67  24 R E A 50 

9 D P 63,33  25 S I K 40 

10 F M K 53,33  26 S H 16,67 

11 G S 33,5  27 S M 40 

12 G R A 46,67  28 S D 40 

13 H B P 50  29 T W C 40 

14 I M M 33,33  30 W N H 23,33 

15 I S 30  31 W R A W 43,33 

16 J T W 30  32 Y B 40 

(Sumber: Dokumen Guru Mekanika Teknik) 

 Dari data hasil UTS di atas, rata-rata nilai siswa sebesar 38,44. Salah satu 

aspek yang berpengaruh terutama dari peserta didik adalah metode cara mengajar 

pendidik. Seringkali peserta didik masih belum mengerti apa yang harus dikerjakan 

dan bagaimana pengerjaannya di lapangan. Dengan adanya penerapan metode 

pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam menyampaikan materi 
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diharapkan dapat meningkatkan keaktivan dan hasil belajar peserta didik. Salah 

satunya dengan menggunakan metode Tutor Sebaya (peer tutoring). 

 Metode Tutor Sebaya adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

seorang siswa kepada siswa lainnya yang salah satu siswa itu lebih memahami 

materi pembelajaran. Bantuan belajar yang diberikan oleh teman sebaya dapat 

menghilangkan rasa kecanggungan seperti halnya dengan guru. Bahasa yang 

digunakan antara teman dengan teman lebih dapat dipahami dari pada guru 

dengan siswa (Akhmat Sudrajat, 2011: 140). Peer tutoring atau tutor teman 

sejawat merupakan metode belajar mengajar dengan bantuan seorang peserta 

didik yang kompeten untuk mengajar peserta didik lainnya (Ridwan, 2016: 198) 

 Pada kenyataannya metode Tutor Sebaya menggunakan pembelajaran 

yang mengaktifkan peserta didik sebagai penghubung antara guru dengan siswa 

atau teman sebaya. Ada beberapa siswa yang dapat menangkap langkah-langkah 

cara mengerjakan soal Mekanika Teknik hanya dengan membaca petunjuk 

pengerjaannya yang diberikan oleh pengajar saat menerangkan di depan kelas. 

Sedangkan terdapat siswa yang masih tidak bisa hanya dengan membaca dan 

dijelaskan oleh pendidik pada saat proses belajar megajar berlangsung, sehingga 

dengan adanya siswa atau teman sebaya sebagai tutor dapat membantu dalam 

menjelaskan materi pada mata pelajaran Mekanika Teknik. Dari mulai apa yang 

harus dihitung, langkah pengerjaannya sampai hasil yang benar dari jawaban juga 

termasuk didalamnya. Peserta didik akan aktif pada saat kelas dimulai dengan 

pemahaman yang telah didapatkan saat disampaikan oleh guru lalu dilanjutkan 

dengan dibantu oleh teman sebaya yang sekiranya mampu dalam menjelaskan 

materi dari pengajar yang diberikan. 
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 Dengan diterapkannya metode Peer Tutoring oleh pendidik diharapkan 

peserta didik dapat lebih mendapatakan pemahaman yang jelas dan 

meningkatkan keaktivan dari hasil diskusi yang telah dilakukan antar siswa. 

Persoalan-persoalan yang timbul dari peserta didik dapat diperjelas dan 

diselesaikan dengan berdiskusi dengan teman yang dikoordinasi teman sebaya 

yang sudah menguasai materi pada saat proses belajar mengajar. Dapat 

mengurangi kesalahan-kesalahan bila dibandingkan dengan hanya membaca 

atau mendengarkan, karena peserta didik mendapatkan gambaran yang jelas dari 

hasil diskusi yang dilakukan. 

 
B. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah pada 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut : 

(1) Kurangnya pemahaman peserta didik pada mata pelajaran Mekanika Teknik 

di program keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti SMK Negeri 2 Wonosari. 

(2) Mata pelajaran Mekanika Teknik yang disampaikan masih menggunakan 

metode pembelajaran konvensional. 

(3) Siswa kurang aktif saat proses pembelajaran pada mata pelajaran Mekanika 

Teknik berlangsung. 

(4) Hasil belajar peserta didik masih rendah pada mata pelajaran Mekanika 

Teknik. 

(5) Keaktivan peserta didik sangat kurang saat proses pembelajaran berlangsung 

pada mata pelajaran Mekanika Teknik di program keahlian Bisnis Kontruksi 

dan Properti SMK Negeri 2 Wonosari. 
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C. Batasan Masalah 

  Pada penilitian ini penulis membatasi masalah pada beberapa hal, yaitu 

sebagai berikut : 

(1) Metode pembelajaran yang digunakan saat pembelajaran adalah metode 

Tutor Sebaya. 

(2) Hasil belajar siswa dibatasi dengan materi cara menghitung gaya dalam 

struktur bangunan. 

(3) Keaktivan siswa saat proses belajar mengajar dilihat dari indikator 

memperhatikan, menulis, mengerjakan soal, berpendapat dan berdiskusi pada 

mata pelajaran Mekanika Teknik kelas X 

D. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dapat 

dituliskan suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

(1) Bagaimana meningkatkan keaktivan siswa kelas X di program keahlian Bisnis 

Konstruksi dan Properti (BKP) SMK Negeri 2 Wonosari pada mata pelajaran 

Mekanika Teknik setelah menerapkan metode Peer Tutoring? 

(2) Bagaimana meningkatkan hasil belajar siswa kelas X di program keahlian 

Bisnis Konstruksi dan Properti (BKP) SMK Negeri 2 Wonosari pada mata 

pelajaran Mekanika Teknik setelah menerapkan metode Peer Tutoring? 

E. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan batasan masalah dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

(1) Meningkatkan keaktivan siswa kelas X program keahlian Bisnis Konstruksi 

dan Properti SMK Negeri 2 Wonosari pada mata pelajaran Mekanika Teknik 

melalui penerapan metode Tutor Sebaya. 
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(2) Meningkatkan hasil belajar siswa kelas X di program keahlian Bisnis 

Konstruksi dan Properti SMK Negeri 2 Wonosari pada mata pelajaran 

Mekanika Teknik melalui penerapan metode Tutor Sebaya. 

 
F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini manfaat yang diharapkan yaitu: 

1. Bagi Sekolah  

 Dapat digunakan sebagai masukan untuk meningkatkan keaktivan dan 

proses belajar mengajar pada SMK Negeri 2 Wonosari khususnya di program 

keahlian Bisnis Konstruksi dan Properti. 

2. Bagi Guru  

(1) Memberikan informasi tentang tingkat keaktivan siswa di SMK Negeri 2 

Wonosari. 

(2) Memberikan informasi tentang tingkat hasil belajar siswa di SMK Negeri 2 

Wonosari. 

(3) Menambah wawasan guru mengenai penerapan metode pembelajaran 

Tutor Sebaya. 

3. Bagi Peserta Didik 

(1) Meningkatkan keaktivan peserta didik pada mata pelajaran Mekanika 

Teknik. 

(2) Meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran Mekanika 

Teknik. 

(3) Memberikan pemahaman yang jelas terhadap mata pelajaran Mekanika 

Teknik.  

 


