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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses pengembangan kemampuan manusia 

dan perilakunya secara keseluruhan yang berlangsung sepanjang hayat dari 

generasi ke generasi. Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan nasional sedang mengalami perubahan yang cukup 

mendasar yang diharapkan dapat memecahkan berbagai masalah pendidikan 

yang ada, masalah pokok yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah 

masalah yang berhubungan dengan mutu atau kualitas pendidikan yang masih 

rendah. Rendahnya kualitas pendidikan ini terlihat dari capaian daya serap siswa 

terhadap materi pelajaran yang masih rendah. 

Salah satu contoh mata pelajaran yang capaian daya serap siswanya 

masih rendah yaitu Mekanika Teknik. Mekanika Teknik merupakan salah satu 

mata pelajaran wajib bagi siswa Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti 

di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Mekanika Teknik adalah bidang ilmu yang 

mempelajari perilaku struktur terhadap beban atau gaya yang bekerja padanya. 

Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa mata pelajaran Mekanika Teknik 

dianggap sulit karena materi yang diajarkan berhubungan dengan gaya. Gaya 

merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat namun bisa dirasakan 
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keberadaannya. Dalam mempelajari Mekanika Teknik siswa harus mengikuti pola 

berpikir abstrak, karena mempelajari hal yang tidak bisa dilihat secara langsung. 

Selain itu pelajaran Mekanika Teknik dianggap sulit karena pada mata 

pelajaran ini berhubungan dengan penggunaan angka, rumus, dan analisis. 

Adapun dampak dari hal tersebut adalah rendahnya hasil belajar yang dimiliki 

siswa. Rendahnya hasil belajar yang dimiliki oleh siswa diakibatkan oleh faktor 

pemahaman siswa terhadap materi dari mata pelajaran tersebut. Faktor 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran Mekanika Teknik diakibatkan oleh 

tingkat kesulitan pelajaran dan kerumitan materi.  

Hasil belajar siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik belum 

memuaskan karena masih banyak nilai Mekanika Teknik siswa yang belum 

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 75. Berdasarkan dokumentasi 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik SMK Negeri 2 

Yogyakarta tahun 2017, didapatkan data sebanyak 15 siswa nilainya diatas KKM 

dan 17 siswa nilainya masih dibawah KKM. 

Motivasi belajar yang tinggi pada siswa memungkinkan siswa untuk 

memperoleh hasil belajar yang tinggi, artinya semakin tinggi motivasi yang dimiliki, 

semakin intens usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi pula hasil 

belajar yang diperolehnya. Motivasi belajar yang dimiliki setiap siswa berbeda-

beda, begitu juga dengan motivasi belajar siswa di dalam dan di luar kelas yang 

berbeda. Motivasi belajar siswa di dalam kelas lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan motivasi belajar siswa di luar kelas, hal tersebut dikarenakan belajar 

didalam kelas merupakan suatu keharusan sehingga mau tidak mau siswa harus 

mengikuti pembelajaran, sedangkan belajar diluar kelas merupakan suatu pilihan 

yang dibuat oleh siswa.  
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Walaupun suatu keharusan, belajar di dalam kelas juga sering 

mengalami kendala, seperti siswa yang tidak bersemangat dan enggan untuk 

mengikuti pembelajaran karena tidak memiliki motivasi sehingga mengakibatkan 

siswa tersebut tidak paham dengan materi pelajaran yang disampaikan guru, 

siswa juga malas untuk bertanya, dan pada akhirnya akan berimbas tidak 

mengerjakan tugas yang diberikan guru. Tidak beda dengan belajar di dalam 

kelas, motivasi belajar siswa di luar kelas juga rendah, misalnya saat jam kosong, 

siswa lebih senang menghabiskan waktu luang yang dimiliki untuk ke kantin atau 

sekadar bersantai daripada belajar, hal tersebut dilakukan karena siswa beralasan 

waktu luang harus dimanfaatkan untuk bersantai dan menghilangkan stres karena 

suntuk belajar seharian. 

Motivasi belajar yang tinggi pada siswa akan mendorong siswa untuk giat 

belajar sehingga akan meningkatkan prestasi belajarnya. Salah satu faktor yang 

juga mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah metode pembelajaran. Dalam 

pembelajaran terdapat berbagai jenis metode, masing-masing metode memiliki 

kelebihan dan kelemahan. Salah satu metode yang sering digunakan oleh guru 

adalah metode ceramah dan pemberian tugas. Metode ceramah dan pemberian 

tugas merupakan metode penyampaian materi dari guru kepada siswa dengan 

cara guru menyampaikan materi melalui bahasa lisan baik verbal maupun 

nonverbal setelahnya guru memberikan tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. 

Metode ceramah dan pemberian tugas cenderung pada bentuk komunikasi satu 

arah. Dalam hal ini kedudukan siswa sebagai penerima materi pelajaran dan guru 

sebagai sumber belajar. Metode ini banyak menuntut keaktifan guru sedangkan 

siswa menjadi pasif. 
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Dalam pembelajaran Mekanika Teknik kelas X di SMK Negeri 2 

Yogyakarta Metode pembelajaran yang digunakan masih menggunakan metode 

pembelajaran ceramah dan pemberian tugas sehingga mengakibatkan rendahnya 

motivasi belajar siswa yang berimbas kepada hasil belajar siswa dan siswa 

menjadi pasif dalam pembelajaran. Maka Untuk meningkatkan motivasi belajar 

siswa metode pembelajaran yang digunakan dapat diganti dari metode ceramah 

dan pemberian tugas ke metode tutor sebaya. Metode tutor sebaya merupakan 

metode pembelajaran yang berpusat pada siswa, dalam hal ini siswa belajar dari 

siswa lain yang tidak lain adalah teman sebayanya sendiri. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Kurangnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran Mekanika 

Teknik. 

2. Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik. 

3. Metode pembelajaran yang digunakan guru masih menggunakan metode 

ceramah dan pemberian tugas sehingga siswa kurang antusias. 

4. Perlunya metode pembelajaran lain yang dapat memotivasi siswa dalam 

belajar, seperti metode tutor sebaya.  

C. Batasan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut terdapat faktor yang dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa dalam rangka meningkatkan hasil belajar 

siswa. Dalam penelitian ini dibatasi pada metode tutor sebaya dalam 

meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik. 



5 
 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah penggunaan metode tutor sebaya dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik kelas X di SMK Negeri 2 

Yogyakarta? 

2. Apakah penggunaan metode tutor sebaya dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik kelas X di SMK Negeri 2 

Yogyakarta? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian tindakan 

kelas ini adalah untuk mengetahui penggunaan metode tutor sebaya dalam 

meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Mekanika Teknik kelas X Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti SMK 

Negeri 2 Yogyakarta. 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan penelitian tindakan kelas ini diharapkan terjadi perbaikan dan 

peningkatan proses hasil pembelajaran, secara lebih rinci manfaatnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa: 

a. Meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 

b. Meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

c. Mempermudah siswa dalam memahami materi. 

d. Meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Bagi Guru: 

a. Sebagai motivasi untuk lebih meningkatkan keterampilan dalam pembelajaran 

dan memperbaiki sistem pembelajaran. 

b. Menambah wawasan guru dalam memahami karakteristik belajar siswa. 

c. Mempermudah guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

3. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat memperoleh pengalaman langsung dalam pembelajaran Mekanika 

Teknik menggunakan metode tutor sebaya, sehingga nantinya ketika peneliti 

menjadi pendidik akan memiliki dasar-dasar kemampuan mengajar dan 

kemampuan mengembangkan pembelajaran yang inovatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


