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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan bagi kehidupan umat manusia merupakan kebutuhan yang mutlak 

yang harus dipenuhi sepanjang hayat (Ihsan, 2008: 4). Pendidikan merupakan 

salah satu kewajiban mutlak yang harus dilakukan oleh setiap manusia untuk 

mewujudkan kesejahteraan maupun cita-cita dalam menjalankan rangkaian 

kehidupan di dunia. Tanpa adanya pendidikan kehidupan manusia tidak bisa 

berjalan secara normal. 

Fungsi pendidikan dalam arti mikro (sempit) ialah membantu (secara sadar) 

perkembangan jasmani dan rohani peserta didik (Ihsan, 2008: 11). Diartikan 

bahwa pendidikan tidak hanya mengembangankan soal ilmu yang diajarkan 

kepada siswa, melainkan pendidikan harus menghasilkan kesehatan untuk setiap 

individu yang bebas dari segala ancaman penyakit. Sedangkan, sehat rohani 

merupakan keadaan dimana siswa harus merasa selalu bahagia tanpa adanya 

tekanan batin  maupun rasa sakit hati. 

Sekolah adalah  suatu lembaga yang memberikan pengajaran kepada murid-

muridnya  (Hamalik, 2001: 11). Didalam sekolah terdapat beberapa komponen 

diantaranya yaitu: kepala sekolah, peneliti, siswa, teknisi, staf, serta sarana dan 

prasarana sekolah. Setiap sekolah memiliki visi dan misi berbeda, akan tetapi 

sekolah mempunyai salah satu tujuan yang sama yaitu menjadikan siswa kaya 

akan ilmu pengetahuan dengan materi-materi yang telah diberikan pada setiap 

mata pelajarannya. 
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Belajar bukan suatu tujuan tetapi merupakan suatu proses untuk mencapai 

tujuan (Hamalik, 2001: 29). Menjalani serta menikmati setiap proses akan 

membantu setiap individu belajar dari sebuah pengalaman. Sebuah proses 

dijalakan sungguh-sungguh maka hasil ataupun tujuan yang dimimpikan bisa 

terwujud sesuai keinginan setiap individu. 

Faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran diantaranya: siswa, pendidik, 

kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga non pendidik, dan lingkungan 

(Suprihatiningrum, 2014: 85). Fator yang ada saling berhubungan satu sama lain 

dalam memepengaruhi sebuah proses pembelajaran yang dilaksanakan dalam 

dunia pendidikan baik romal maupun non formal.  

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti bertempat di SMK Negeri 3 

Yogyakarta yang beralamatkan di Jalan R.W. Monginsidi No. 2, Yogyakarta. 

SMK Negeri 3 Yogyakarta memiliki 8 Kompetensi Keahlian yaitu: (1) Bisnis 

Kontruksi dan Properti, (2) Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan, 

(3)Teknik Instalasi Tenaga Listrik, (4) Teknik Permesinan, (5) Teknik Kendaraan 

Ringan Otomotif (6) Teknik Audio Vidio (7) Teknik Komputer Jaringan (8) 

Multimedia. 

Dasar Litstrik dan Elektronika (DLE) merupakan mata pelajaran yang 

diharapkan  menimbulkan  rasa ingin tahu dan dapat menghasilkan ide-ide kreatif 

dalam  memecahkan permasalahan dengan menggunakan materi-materi yang telah 

diberikan. Tujuan dari mata pelajaran ini ialah mengenalkan bidang listrik secara 

runtun dari yang paling dasar hingga yang paling konkrit. 
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Hasil observasi dan wawancara terhadap peneliti  pengampu mata pelajaran 

dasar listrik elektronika di SMK N 3 Yogyakarta, mendapatkan hasil bahwa 

pemahaman siswa terhadap mata pelajaran DLE terlihat sangat kurang. Siswa 

beranggapan  mata pelajaran tersebut sulit untuk diikuti karena materi-materi yang 

ada berisikan perhitungan-perhitungan dengan rumus dan konsep yang sangat 

banyak. Model pembelajaran yang digunakan oleh peneliti masih menggunakan 

model belajar kelompok konvensional dan kurang adanya variasi dalam 

pemebelajaran, ini menyebabkan suasana belajaran siswa di kelas menjadi 

monoton, tidak bervariasi. Hal ini berdampak pada hasil belajar siswa yang hanya 

memperoleh  ketuntasan hanya 50% (Hasil wawancara langsung dengan guru 

pengampu mata pelajaran dasar listrik dan elektronika) selebihnya siswa 

mengalami ketidaktuntasan dalam hasil belajar. 

 Model pembelajaran merupakan kerangka yang dipakai seorang peneliti 

dalam menjalankan suatu kegiatan belajar mengajar selama dikelas dari awal  

pelajaran sampai akhir pelajaran selesai. Model pembelajaran memiliki empat ciri 

khusus yang tidak dimiliki oleh strategi maupun prosedur tertentu lainnya, antara 

lain: (1) rasional teoritik yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya, 

(2) landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar (tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai), (3) tingkah laku mengajar yang diperlukan agar 

model tersebut dapat dilakasanakan dengan berhasil, (4) lingkungan belajar yang 

diperlukan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai (Suprihatiningrum, (2014: 

143).  
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Model pembelajaran tutor sebaya merupakan salah satu dari banyaknya model 

pembelajaran yang ada seperti model pembelajaran Jigsaw, Student Team 

Achievement Division (STAD), Numbered Head Together (NHT), Teams Games 

Tournament (TGT) dan sebagainya. Model pembalajaran tutor sebaya oleh 

peneliti dijadikan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang ada diatas 

setelah melakukan observasi dan wawancara dengan peneliti mata pelajaran 

terkait. Model tutor sebaya merupakan bimbingan atau bantuan yang lakukan oleh 

orang lain dengan umur sebaya. Tutor sebaya mengajarkan belajar secara 

kelompok dengan salah satu atau ketua kelompok yang menguasai materi bisa 

menyampaikan dengan baik dan detail kepada anggota kelompoknya. Melalui 

kegiatan ini proses komunikasi dan interaksi antar siswa juga bertambah dengan 

baik serta dianjurkan dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. 

Berdasakan penjelasan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti 

merumuskan penelitian tindakan kelas berjudul “Penerapan Model 

Pembelajaran Kooperatif Tutor Sebaya untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran DLE di SMK Negeri 3 Yogyakarta”. 

B. Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang muncul dilihat dari latar belakang yang ada adalah 

sebagai berikut: 

1. Siswa beranggapan Mata Pelajaran Dasar Listrik dan Elektronika masih sulit 

untuk dipahami. 
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2. Kurangnya minat siswa terhadap Mata Pelajaran Dasar Listrik dan 

Elektronika. 

3. Kurangnya variasi model pembelajaran yang dilakukan, menyebabkan siswa 

menjadi jenuh dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 

4. Hasil belajar siswa masih kurang dari KKM yang ditetapkan. 

5. Dibutuhkan model pembelajaran tutor sebaya (peer tutoring) untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan  rumusan masalah yang ada maka diperlukannya batasan masalah 

karena tidak mungkin semua masalah yang ada mendapatkan solusi dan 

penyelesaian yang baik. Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada 

penerapan  model pembelajaran tutor sebaya (peer tutoring) untuk meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, indentifikasi masalah, dan batasan masalah yang 

telah dikemukakan, maka bisa dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan setelah 

menggunakan model pembelajaran tutor sebaya (peer tutoring)? 

2. Apa dampak perubahan yang terjadi terhadap siswa setelah diterapkannya 

model pembelajaran tutor sebaya (peer tutoring)? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa sebelum dan setelah 

diterapkannya model pemebalajran tutor sebaya di kelas. 

2. Mengetahui dampak perubahan yang terjadi pada siswa sebelum dan setelah 

menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. 

F. Manfaat Penelitian 

Dilihat dari tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian yang telah 

dilakukan dapat memberikan manfaat untuk beberapa pihak, antara lain: 

1. Untuk guru, mempermudah guru dalam melaksanakan pembelajaran terutama 

untuk menyampaikan materi serta tugas-tugas yang akan diberikan kepada 

siswa. 

2. Untuk sekolah, sebagai rujukan dalam mengembangkan model  pembelajaran 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dasar listrik dan elektronika di 

sekolah. 

3. Untuk siswa, setelah diterapkaannya model pembelajaran ini siswa dapat 

dengan mudah menyelesaikan tugas maupun masalah-masalah yang ada 

dalam pembelajaran. Siswa dapat berperan aktif, tidak lagi monoton dan bisa 

meraih hasil belajar yang bagus. Komunikasi dan interaksi siswa satu dengan 

yang lain menjadi lebih baik. 
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4. Untuk peneliti, sebagai referensi dalam menyelesaikan tugas akhir serta dapat 

meningkatkan keterampilan dalam penelitian untuk kedepannya sebagai calon 

guru teknik elektro. 

 


