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Dalam upaya menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan 

sedapat mungkin guru harus dapat memilih model pembelajaran yang sesuai 

dengan keadaan dan kemampuan peserta didik, selain itu model pembelajaran 

yang dipilih harus dapat menunjang peserta didik untuk berperan aktif dalam 

proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran tidak hanya sebagai transfer 

ilmu satu arah dari guru ke peserta didik. Salah satu model pembelajaran yang 

dapat dipilih yaitu model pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil, 

dengan model pembelajaran ini peserta didik dapat berperan aktif dalam proses 

pembelajaran dan dalam situasi yang menyenangkan untuk mencapai hasil belajar 

yang maksimal. 

 Selanjutnya permasalahan yang muncul yaitu apakah dengan 

menggunakan model pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil ini rata-

rata hasil belajar peserta didik dapat melebihi KKM (Kriteria Ketuntasan 

Minimal) dan lebih tinggi daripada rata-rata hasil belajar peserta didik yang 

menggunakan model pembelajaran konvensional?  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VII 

semester 2 MTs N Lasem. Kemudian dengan teknik cluster random sampling 

diperoleh sampel sebanyak dua kelas yaitu kelas VII D sebagai kelas eksperimen 

dan kelas VII E sebagai kelas kontrol. 

Dari hasil penelitian, dengan menggunakan uji t diperoleh hitungt = 3,734 , 

tabelt = 1,669. Jadi kesimpulannya rata-rata hasil belajar kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada rata-rata hasil belajar kelas kontrol. Dan dengan uji ketuntasan 

belajar pada kelas eksperimen diperoleh hitungt = 6,543, tabelt =1,694. Sehingga 

kesimpulannya rata-rata hasil belajar kelas eksperimen melebihi kriteria 

ketuntasan minimal yaitu 55. 

Penulis menyarankan agar setiap guru dapat memilih model pembelajaran 

yang tepat agar peserta didik ikut terlibat aktif dalam pembelajaran sehingga dapat 

mencapai hasil belajar yang maksimal. 

 

 

 


