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ABSTRAK 
Bambang Ribowo, 4101905022, “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Kelas II A SMP Negeri 2 Banjarharjo Brebes dalam Pokok Bahasan 
Segiempat Melalui Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil 
Tahun Pelajaran 2005 / 2006”. 

 
Pada umumnya siswa masih beranggapan bahwa mata pelajaran 

matematika merupakan pelajaran yang sulit dan menakutkan, sehingga interaksi 
antara siswa dan guru saat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar (KBM) 
sangat rendah. Disamping itu rendahnya keterampilan bertanya siswa pada 
pelajaran matematika sangat nampak, ini terjadi karena dalam kegiatan belajar 
mengajar guru selalu menggunakan metode konvensional. Selanjutnya dalam 
penelitian ini akan dicoba dengan model pembelajaran tutor sebaya dalam 
kelompok kecil sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan masalah 
tersebut.  

Tujuan penelitian ini secara umum untuk menjadikan siswa lebih aktif 
dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, menjadikan siswa trampil 
dan berani mengemukakan pendapatnya serta meningkatkan hasil belajar siswa. 
Sedangkan secara khusus diharapkan sekurang-kurangnya terdapat 10% siswa 
mengajukan pertanyaan yang berbeda substansinya. 

Penelitian ini mengambil setting di kelas IIA SMP Negeri 2 Banjarharjo 
Brebes, berjumlah 41 siswa yang terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 14 siswa 
perempuan. Sebagian besar siswanya pasif dalam kegiatan belajar mengajar  dan 
banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran 
tentang  segiempat. Faktor yang diselidiki adalah rendahnya keberanian bertanya 
siswa dan penggunaan metode atau model pembelajaran yang kurang tepat. Dalam 
rencana tindakan diawali dengan membuat skenario pembelajaran dengan model 
pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil, membuat lembar observasi dan 
mendesain alat evaluasi. Kemudian dalam pelaksanaan tindakan pembelajaran 
peneliti atau kolaborator yang diberi tugas untuk mengamati supaya mencatat 
semua peristiwa atau hal yang terjadi di kelas penelitian sesuai dengan instrumen 
yang direncanakan. Pada penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan tiga tindakan, 
yang tindakan I persentase siswa bertanya adalah  3,2% dan tindakan kedua 13% 
serta tindakan ketiga 25,2%.  
Tahap berikutnya dilakukan observasi. Pada tahap observasi data dikumpulkan, 
dianalisis dan direfleksi.  

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan model 
pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil hasil belajar siswa meningkat, 
siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas dan 
siswa menjadi terampil serta berani mengemukakan pendapatnya dalam proses 
pembelajaran.  
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M O T T O  

 

 “Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu 

bersenang-senang kemudian”.  

 

 “Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya”. 

 

 “Kekeluargaan, kerukunan, cinta kasih sesama manusia dan alam 

lingkungan“. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penurunan hasil belajar terjadi pada siswa kelas IIA SMP Negeri 2 

Banjarharjo Brebes. Hasil belajar siswa kelas IIA masih jauh dari yang 

diharapkan, terutama pada mata pelajaran matematika. Berdasarkan 

wawancara yang dilakukan, diperoleh data bahwa siswa menganggap mata 

pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang sulit. Hal ini dapat dilihat 

setiap kali siswa diberi soal tentang segiempat seperti jajar genjang, belah 

ketupat, layang-layang dan trapesium banyak siswa masih mengalami 

kesulitan. Akibat yang ditimbulkan dari hal ini siswa menjadi malas belajar 

mata pelajaran matematika dan rendahnya keterlibatan siswa dalam proses 

pembelajaran. Guru menggunakan model pembelajaran klasikal dengan 

metode ceramah, sehingga komunikasi terjadi satu arah. Siswa jarang 

bertanya, menjawab pertanyaan, berpendapat atau berdiskusi. Siswa 

cenderung pasif hanya mendengarkan dan mencatat apa yang dijelaskan 

oleh guru. Guru selalu memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya, namun demikian sedikit bahkan tidak ada siswa yang 

mengajukan pertanyaan. Siswa dinyatakan tuntas belajar apabila 

mendapatkan nilai ≥ 6,0 dan ketuntasan kelasnya adalah ≥ 85%. Pada 

kenyataannya persentase yang diperoleh pada ketuntasan kelas masih di 

bawah 50%. Hal ini menunjukan bahwa masih banyak siswa yang 

mendapatkan nilai dibawah 6,0 yaitu nilai rata-ratanya 5,5.  

Oleh karena itu perlu adanya penelitian khususnya kelas IIA SMP 

Negeri 2 Banjarharjo untuk menemukan faktor penyebabnya. Dengan 

keadaan tersebut maka dalam penelitian tindakan kelas (PTK) digunakan 
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cara model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil sebagai salah 

satu alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

 

B. Rumusan Masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Apakah dengan model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IIA SMP Negeri 

2 Banjarharjo Brebes dalam pokok bahasan segiempat?  

2. Apakah dengan model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil ini, siswa menjadi lebih aktif dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajar (KBM) di kelas?  

3. Apakah dengan model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil ini, siswa menjadi terampil dan berani mengemukakan 

pendapatnya dalam KBM?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Melalui penelitian tindakan kelas ini, tujuan yang ingin dicapai adalah 

1. hasil belajar siswa meningkat;  

2. siswa menjadi lebih aktif  dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar 

di kelas; 

3. siswa menjadi terampil dan berani mengemukakan pendapatnya dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Hasil pelaksanaan PTK ini akan memberikan manfaat bagi siswa, 

guru dan sekolah. 

1. Manfaat Bagi Siswa  

a. Diharapkan prestasi/hasil belajar siswa akan meningkat. 

b. Diharapkan siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar 

mengajar. 
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c. Diharapkan siswa terampil menghitung ukuran panjang. 

d. Diharapkan siswa terampil menghitung satuan luas. 

e. Diharapkan siswa mampu menerapkan prinsip-prinsip kerjasama 

dalam kelompoknya.  

f. Diharapkan siswa bisa berkomunikasi dengan temannya dan 

menghargai pendapat orang lain. 

2. Manfaat Bagi Guru  

a. Guru termotivasi untuk memilih strategi pembelajaran yang efektif 

dan bervariasi. 

b. Guru memiliki kemampuan dalam pengelolaan pembelajaran.   

c. Guru memiliki kemampuan penelitian tindakan kelas dan lebih 

kritis dalam menilai atau memperbaiki kinerja sendiri.  

d. Meningkatkan kreatifitas guru dalam penyampaian materi 

pelajaran. 

e. Guru memperoleh kesempatan untuk menggunakan sarana 

prasarana yang ada di sekolah.  

 
3. Manfaat Bagi Sekolah  

a. Diharapkan dengan adanya PTK dapat meningkatkan minat 

masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah tersebut.  

b. Diharapkan dapat memperbaiki proses pembelajaran dan 

peningkatan mutu pendidikan di sekolah.  

c. Menciptakan lingkungan sekolah sebagai pusat belajar siswa dan 

sumber ilmu pengetahuan.  

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Pedoman penyusunan skripsi dibagi tiga bagian, yaitu bagian awal, 

bagian isi dan bagian akhir skripsi. 

1. Bagian awal  
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Pada bagian awal skripsi ini memuat halaman judul, abstrak, halaman 

pengesahan, halaman motto, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran.    

2. Bagian Isi  

Pada bagian isi terdiri dari 5 bab, yakni sebagai berikut  

a. Bab I Pendahuluan  

Dalam Bab I berisi tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi.  

 
b. Bab II Landasan Teori dan Hipotesis Tindakan  

Dalam Bab II ini memuat tentang tinjauan kepustakaan, kerangka 

berfikir dan hipotesis tindakan. Sebagai acuan dalam penelitian ini 

adalah teori yang merupakan tinjauan dari buku-buku pustaka.  

Dalam bagian ini dibahas tentang pendapat beberapa ahli dalam 

beberapa sumber buku, diantaranya tentang keterampilan bertanya, 

pengertian belajar, proses belajar mengajar, siklus pembelajaran 

empat tahap, kriteria penilaian proses belajar mengajar (PBM) dan 

pokok bahasan yang terkait dengan model pembelajaran diskusi 

kelompok kecil.  

Materi pokok bahasan yang dimaksud adalah segiempat dengan 

pembahasan tentang pengertian suatu bangun datar yang 

ditentukan, sifat-sifatnya dan luas daerahnya.  

Bagian selanjutnya peneliti mengajukan hipotesis tindakan yang 

merupakan jawaban sementara dan memerlukan penelitian.  

c. Bab III Metode Penelitian  

Pada Bab III memuat tentang lokasi penelitian, subjek yang diteliti 

dan prosedur kerja dalam penelitian. Rancangan penelitian ini 

terdiri atas tiga siklus dan setiap siklus terdiri dari empat tahap, 

yaitu perencanaan, tindakan, pengamatan, refleksi, tolok ukur 
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keberhasilan, instrumen penelitian, cara pengumpulan data dan 

analisis data.  

d. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam Bab ini berisi tentang pelaksanaan pada siklus I, Siklus 2, 

Siklus 3, dan selanjutnya dibahas hasil penelitian tersebut.  

e. Bab V Simpulan dan Saran 

Dalam Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian, dengan 

memperhatikan hasil penelitian kemudian disampaikan saran-saran 

dan penutup.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS TINDAKAN 

 

A.  Landasan Teori 

1.a. Pengertian Keterampilan Bertanya  

Bertanya (Suhito, 1987,36) adalah rasa ingin tahu akan jawaban yang 

tidak (belum) diketahuinya. Rasa ingin tahu merupakan dorongan atau 

rangsangan yang efektif untuk belajar dan menantang untuk memberi 

jawaban.  

Dalam bertanya diperlukan keterampilan bertanya agar pengungkapan 

pertanyaan-pertanyaan secara jelas dan singkat, sesuai dengan materi yang 

diberikan. Keterampilan bertanya dibedakan atas keterampilan bertanya dasar 

dan keterampilan bertanya lanjut. Keterampilan bertanya dasar mempunyai 

beberapa kemampuan dasar yang perlu diterapkan dalam mengajukan segala 

jenis pertanyaan. Keterampilan bertanya lanjut merupakan keterampilan 

bertanya dasar yang lebih mengutamakan usaha mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa, memperbesar partisipasi dan mendorong siswa agar berinisiatif 

sendiri. 

  
b. Pentingnya Keterampilan Bertanya 

Penggunaan keterampilan bertanya secara tepat dapat mencapai 

tujuan, yaitu  

1. membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok 

bahasan;  

2. memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep; 

3. mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa 

belajar; 

4. memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan 

informasi; 

5. mendorong siswa mengemukakan pendapatnya dalam diskusi; 

6. menguji dan mengukur hasil belajar siswa.  
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c. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan dalam Keterampilan Bertanya 

1. Pengungkapan pertanyaan secara jelas dan singkat.  

2. Pemberian acuan.  

3. Pemusatan pertanyaan. 

4. Pemindahan giliran bertanya.  

5. Penyebaran.  

6. Pemberian waktu berpikir.  

7. Pemberian tuntunan.  

 
d. Komponen-komponen Keterampilan Bertanya   

1. Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan 

ingatan, pemahaman, penerapan, analisis sintesa dan evaluasi.  

2. Urutan pertanyaan untuk mengembangkan tingkat kognitif dari yang 

sifatnya lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dan kompleks.  

3. Penggunaan pertanyaan pelacak dalam klasifikasi, memberikan alasan, 

kesepakatan pandangan ketepatan jawaban, yang lebih relevan, contoh 

dan jawaban yang lebih kompleks.  

4. Mendorong terjadinya interaksi antar siswa dengan menghindarkan 

peranan guru sebagai penanya sentral agar siswa lebih terlibat secara 

pribadi dan lebih bertanggung jawab terhadap pertanyaan yang diajukan.  

 
2. Pengertian Belajar  

Untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam pembelajaran 

matematika peneliti mengajak untuk memahami apa pengertian belajar itu. 

Belajar (Abin Syamsuddin Makmun, 1996:157) adalah suatu proses 

perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau 

pengalaman tertentu.  

Perubahan itu mungkin merupakan suatu penemuan informasi atau 

penguasaan suatu keterampilan yang telah ada. Beberapa ciri perubahan yang 

merupakan perilaku belajar diantaranya 

a. perubahan intensional, dalam arti pengalaman atau praktik atau latihan itu 

dengan sengaja dan disadari, dilakukannya, bukan secara kebetulan; 
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b. perubahan itu positif, dalam arti sesuai seperti yang diharakan (normatif); 

c. perubahan itu efektif, dalam arti membawa pengaruh dan makna tertentu 

bagi siswa itu, setidak-tidaknya sampai batas waktu tertentu relatif tetap 

dan setiap saat diperlukan dapat direproduksi serta dipergunakan.  

 
3. Proses Belajar Mengajar  (PBM) 

Pada umumnya Pendidikan berlangsung secara berencana di dalam 

kelas secara tatap muka (face to face). Tujuan pendidikan itu akan tercapai 

jika prosesnya komunikatif (Onong Uchjana Effendy, 1990:101). Minimal 

harus demikian. Jika proses belajar itu tidak komunikatif, tak mungkin tujuan 

pendidikan itu dapat tercapai. Komunikasi dalam bentuk diskusi dalam proses 

belajar mengajar berlangsung amat efektif, baik antara para pengajar dengan 

pelajar maupun diantara para pelajar sendiri sebab mekanismenya 

memungkinkan si pelajar terbiasa mengemukakan pendapat secara 

argumentatif dan dapat mengkaji dirinya, apakah yang telah diketahuinya itu 

benar atau tidak. Pentingnya komunikasi dalam bentuk diskusi pada proses 

belajar mengajar itu disebabkan oleh dua hal  

a. materi yang didiskusikan meningkatkan intelektualitas, 

b. komunikasi dalam diskusi bersifat intrakomunikasi dan interkomunikasi, 

artinya komunikasi yang terjadi pada diri seseorang, ia berkomunikasi 

dengan dirinya sendiri sebagai persiapan untuk melakukan 

interkomunikasi dengan orang lain.  

 
4. Siklus Pembelajaran Empat Tahap  

Seluruh kegiatan belajar manusia mempunyai empat unsur (Rahmani 

Astuti, 2001:103). 

a. Persiapan (Preparation) 

b. Penyampaian (Presentation) 

c. Pelatihan (Practice) 

d. Penampilan Hasil (Performance) 
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Jika keempat unsur itu semuanya ada dalam satu atau lain bentuk, 

pembelajaran yang sebenarnya akan berlangsung.  

Proses empat bagian yang sederhana ini bersifat universal dan dapat 

diterapkan untuk belajar apa saja, di mana saja dan kapan saja. Proses ini 

dapat diterapkan pada bayi yang belajar bermain dengan mainannya, anak 

yang belajar naik sepeda, remaja yang belajar bahasa asing, orang dewasa 

yang belajar menari, orang yang belajar komputer, pegawai yang belajar 

menjadi manajer sukses semuanya.  

 
5. Kriteria dalam Menilai Proses Belajar Mengajar (PBM) 

Salah satu dari delapan kriteria yang bisa digunakan dalam menilai 

proses belajar mengajar adalah adanya interaksi guru-siswa berkenaan dengan 

komunikasi atau hubungan timbal balik atau hubungan dua arah antara siswa 

dan guru dan atau siswa dengan siswa dalam melakukan PBM (Nana Sudjana 

1989:61). Hal ini dapat dilihat dalam  

a. tanya jawab atau dialog antara guru dengan siswa atau antar siswa dengan 

siswa; 

b. bantuan guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar, baik 

secara individual maupun secara kelompok;  

c. dapatnya guru dan siswa tertentu dijadikan sumber belajar; 

d. senantiasa keberadaan guru dalam situasi belajar mengajar sebagai 

fasilitator belajar; 

e. tampilnya guru sebagai pemberi jalan keluar manakala siswa menghadapi 

jalan buntu dalam tugas belajarnya; 

f. adanya kesempatan mendapat umpan balik secara berkesinambungan dari 

hasil belajar yang diperoleh siswa.  
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6. Uraian Materi yang Terkait dengan Penelitian 

Siswa mempelajari asal terjadinya bangun datar segiempat seperti  

jajar genjang, belah ketupat, layang-layang dan trapesium.  

Contoh 1 : Jajar genjang  

a. Pengertian jajar genjang 

 Bila segitiga ABC diputar setengah 

putaran pada O (O=titik tengah AC) 

sehingga titik A di C, titik B di D, 

dan titik C di A, maka segitiga ABC 

dengan bayangannya (segitiga CDA) 

membentuk suatu bangun yang 

disebut jajar genjang. 

b. Sifat-sifat jajar genjang  

O

DC 

A B 

t

 

1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. 

AB # DC dan AD # BC. 

2. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar.  

(∠BAD = ∠BCD dan ∠ABC = ∠ ADC).  

3. Jumlah sudut-sudut yang berdekatan = 180º. 

(∠BAD + ∠ABC = 180˚C, ∠ABC + ∠BCD = 180˚C).  

4. Diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

(OB = OD dan OA = OC).  
 

c. Luas daerah jajar genjang = alas x tinggi ( L = a x t ).  

O

DC 

A B 
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d. Contoh Soal  

Pada Jajar Genjang di samping PQRS 

∠ QPS = 70º. 

1. Sebutkan dua pasang garis 

sejajar!   
  

2. Sebutkan empat pasang garis yang sama panjang, jika titik M 

perpotongan kedua diagonal ! 

3. Berapa besar ∠ PQR, ∠ QRS, dan  ∠  PSR ?   

Jawab :  

1. Dua pasang garis sejajar yaitu : PQ // RS dan PS // QR  

2. Empat pasang garis sama panjang yaitu : PQ = RS, PS = QR, PM = 

RM dan QM = SM.  

3. ∠ PQR  = 180º -  70º  = 110º 

 ∠ QRS = ∠ QPS  = 70º 

 ∠ PSR = ∠ PQR = 110º   

 
Contoh 2 : Belah ketupat 

a. Pengertian belah ketupat 

Bila segitiga samakaki (segitiga ABC) 

dicerminkan terhadap alas (AB), maka segitiga 

tersebut (ΔABC) dengan bayangannya 

(ΔACD) membentuk suatu bangun yang 

disebut belah ketupat (belah ketupat ABCD). 

 

b. Sifat-sifat belah ketupat 

D

C 

A B 

x x

o
o

o
o

x x

O O

I
I

T

 

D

C 

A B 

M

RS

Q P 
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1. Semua sisinya sama panjang (AB = BC = CD = DA ). 

2. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar ( AB // DC dan AD // BC ).   

3. Diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri ( AC dan BD ). 

4. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar 

oleh diagonalnya (∠BAD = ∠BCD dan ∠ABC = ∠ADC). 

5. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling 

tegak lurus (TA = TC dan TB = TD, AC ┴ BD). 

6. Luas daerah belah ketupat = ½ dari hasil kali panjang kedua 

diagonalnya (L = ½ AC x BD).  
 

c. Contoh Soal  

Perhatikan gambar disamping kiri !  

1.  Sebutkan sisi-sisi yang sama panjang !   

2.  Sebutkan sumbu-sumbu simetrinya !  

3. Adakah ruas-ruas garis yang sama 

panjang?  

4. Adakah sudut-sudut yang sama besar ? 

Sebutkan jika ada !  

5.  Adakah garis-garis yang saling tegak lurus ? Sebutkan jika ada !  

Jawab :  

1. AB = BC = CD = DA 

2. AC dan BD  

3. Ada,  AS  =  CS dan BS  =  DS   

4. Ada,   ∠ ABC   =   ∠ ADC  

   ∠ BAD  =   ∠ BCD 

   ∠ BAS =   ∠ DAS 

   ∠ BCS =   ∠ DCS 

   ∠ ABS =   ∠ CBS 

   ∠ ADS =   ∠ CDS 

5. Ada, yaitu : AC   ┴    BD  

B

D

A CS
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Contoh 3 : Layang-layang  

a. Pengertian layang-layang 

Layang-layang adalah suatu 

segiempat yang dibentuk dari dua 

segitiga sama kaki yang alasnya sama 

panjang dan berimpit. 

 

 

 

 

 Gbr. 3a 

 
b. Sifat-sifat layang-layang (lihat gbr no.3a)  

1. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang (BA=BC dan 

DA=DC).  

2. Sepasang sudut yang berhadapan sama besar ( ∠BAD = ∠BCD ). 

3. Salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri (BD = Sumbu 

simetri). 

4. Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus 

diagonal yang lain (TA = TC dan BD ┴ AC).  

c. Luas layang-layang  = ½ dari hasil kali panjang kedua diagonalnya  

 L  = ½ x AC x BD. 

d. Contoh Soal  

Dipunyai sebuah layang-layang ABCD, 

∠ABCD, ∠ACB = 60º dan AB ┴ CB, 

Tentukan besar sudut-sudut yang tampak 

pada gambar disamping !  

 

C A 

D

B 

D 

B 

C A O
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Jawab :  
- Dari ∆ ABC,  ∠ ABC  = 90 º  

  ∠ BAC = 90º - 60º  =  30º 

  ∠ DAC = ∠ BAC   =  30º 

  ∠ ACD  = ∠ ACB   =  60º 

  ∠ ADC  = ∠ ABC   =  90º 

- Dari ∆ ABO  ∠ AOB = 90º 

 ∠ ABO = 90º - 30º  =  60º 

  ∠ ADO = ∠ ABO =  60º 

  ∠ AOD = ∠ AOB = ∠ BOC  =  ∠  DOC  =  90º 

- Dari ∆ BCO ∠ BCO = 60º 

 ∠ CBO = 90º - 60º  =  30º 

  ∠ CDO = ∠ CBO =  30 

  ∠ DCO = ∠ BCO = 60º 

- ∠ BAD = 30º  + 30º = 60º 

- ∠ BCD = 60º + 60º = 120º 
 

Contoh 4 : Trapesium  

a. Pengertian trapesium  

 
Traspesium adalah suatu segiempat 

yang mempunyai tepat satu pasang 

sisi yang berhadapan sejajar.  

 
         Gb. 4 a 
 

b. Sifat-sifat trapesium (lihat gbr no.4a) 

2. Sepasang sisi yang berhadapan sejajar (AB // DC)  

3. Jumlah sudut antara sisi yang sejajar = 180º (∠BAD + ∠ADC = 

180º dan ∠ ABC + ∠BCD = 180º). 

c.  Luas daerah trapesium  = ½ tinggi x jumlah sisi yang sejajar 

  L = ½ x t (AB + DC). 

C 

E

D

A B 

t
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d. Contoh soal : 

Dipunyai trapesium ABCD samakaki, 

diagonal AC dan BD berpotongan di 

T, tunjukkan sisi-sisi panjang dan 

sudut-sudut yang sama besar ! 

 

Jawab :  

∠ BAD = ∠ ABC,  ∠ ACD  =   ∠ BCD 

∠ T1 = T3  dan  ∠ T2 = ∠ T4 ( sudut-sudut bertolak belakang )  

 
Dari Δ ABC dan Δ BAD :  

∠ BAD = ∠ ABC  

      AB  = BC 

      AB  = AB 

 
Jadi diagonal  AC = BD  

  ∠ A1 = ∠ B1 dan  Δ ABT samakaki  

  ∠ C1 = ∠ D1  

 
Dari Δ ACD dan Δ BDC :  

      AD = BC  

      AC  = BD 

      CD  = CD 

Jadi   ∠ A2 = ∠ B2 dan   

  ∠ C2 = ∠ D2 dan Δ CDT samakaki  

 
 Dari Δ ADT dan Δ BCT :  

  ∠ A2 = ∠ B2 

      AD  = BC 

  ∠ D1  = ∠ C1 

Jadi  DT = CT 

A B 

C D

1 
2 

3 

T

1 
2 

1 
2 

1 2 1 2 

4

 

} Δ ABC dan Δ BAD kongruen ( S, Sd, S) 

} Δ ACD dan Δ BDC kongruen ( S, S, S) 

} Δ ADT dan Δ BCT kongruen ( Sd, S, Sd) 
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 AT = BT 

∠ A1 = ∠ C2 ( Sudut dalam bersebarangan ) 

∠ B1 = ∠ D2 ( Sudut dalam bersebarangan ) 

oleh karena,  ∠ A1 =  ∠ B1 maka,  ∠ A1  =  ∠ B1   =   ∠ C2   =  ∠ D2 

  
Contoh 5 : Cara menyelesaikan soal tentang luas daerah segiempat  

 
Diketahui sebuah layang-layang 

ABCD dengan panjang AE = 9 cm, 

BD = 24 cm dan CD = 20 cm. 

Tentukan luas layang-layang 

tersebut !  

 
Jawab :  

Panjang  DE  =  ½ x panjang BD  

 = ½ x 24 cm  

 = 12 cm 

 
 CE2 = CD2 – DE2   

 CE2 = 202 – 122   

 CE2 = 400 – 144 

 CE2 = 256 

Maka panjang CE = √ 256 = 16 cm  

  = panjang EC + panjang AE  

  = 16 cm + 9 cm 

  = 25 cm  

Dengan demikian, luas daerah layang-layang  =  

½ x BD x AC = ½ x 24 x 25 x 1 cm2 

  = ½ x 600 cm2 

  = 300 cm2 

 

E

D 

B 

C A 
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7. Model Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil  

Pemilihan model dan metode pembelajaran secara tepat merupakan 

suatu hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran kepada para siswanya.  

Hisyam Zaini (dalam Amin Suyitno,2002:60) metode belejar yang 

paling baik adalah dengan mengajarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, 

pemilihan model pembelajaran tutor sebaya sebagai strategi pembelajaran 

akan sangat membantu siswa di dalam mengajarkan materi kepada teman-

temannya. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

a. Dipilih materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari siswa 

secara mandiri. Materi pelajaran dibagi dalam sub bab materi (Segmen 

materi). 

b. Para siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen, 

sebanyak sub-sub materi yang akan disamapaikan guru. Siswa-siswa 

pandai disebar dalam setiap kelompok dan bertindak sebagai tutor sebaya.  

c. Masing-masing kelompok diberi tugas mempelajari satu sub materi. Setiap 

kelompok dipandu oleh siswa yang pandai sebagai tutor sebaya. 

d. Mereka diberi waktu yang cukup untuk persiapan, baik dalam kelas 

maupun di luar kelas.  

e. Setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan sub materi sesuai 

dengan tugas yang diberikan. Guru bertindak sebagai nara sumber utama. 

f. Setelah semua kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai 

dengan urutan sub materi, beri kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada 

pemahaman siswa yang perlu diluruskan.  
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B. Kerangka Berpikir  

Proses belajar mengajar  merupakan suatu proses interaksi timbal 

balik antara guru dengan siswa. Agar  tercapai  hal  itu  maka  pada prinsipnya 

kegiatan belajar mengajar tergantung kepada guru dan siswa itu sendiri 

dalam saling berinteraksi. Disamping itu peranan metode pengajaran yang 

sesuai dengan materi yang disampaikan juga sangat besar pengaruhnya 

terhadap keaktifan siswa dalam berinteraksi dengan guru. Termasuk di 

dalamnya keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu 

penggunaan metode pengajaran terhadap siswa juga harus dapat menarik 

siswa untuk aktif terhadap pelajaran yang diterimanya. 

  

C. Hipotesis Tindakan  

Mengingat betapa pentingnya model yang sesuai/cocok dalam 

menyampaikan suatu materi maka penelitian ini mempunyai hipotesis 

tindakan bahwa model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IIA SMP Negeri 2 

Banjarharjo Brebes.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian tindakan kelas yang berjudul upaya meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IIA SMP Negeri 2 Banjarharjo Brebes dalam pokok bahasan 

segiempat melalui model pembelajaran tutor sebaya dalam diskusi kelompok 

kecil, ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Banjarharjo Brebes, yang beralamat di 

desa Banjarharjo Jalan Pramuka No. 2.  

  

B.  Subjek yang Diteliti 

Subyek yang diteliti pada kegiatan penelitian tindakan kelas ini adalah 

siswa SMP Negeri 2 Banjarharjo kelas IIA tahun pelajaran 2005/2006 dengan 

jumlah 41 siswa yang terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan.  

 

C.  Prosedur Kerja dalam Penelitian  

Prosedur penelitian tindakan kelas ini dijabarkan atau dirancang dalam 

tiga siklus. Di dalam satu siklus ada empat tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 

pengamatan dan refleksi.  

 
Siklus I 

 Perencanaan 

a. Menyusun rencana pembelajaran  

b. Membuat skenario pembelajaran dengan membentuk kelompok-

kelompok kecil, tiap kelompok beranggotakan 4 (empat) atau 5 (lima) 

orang dengan penyebaran tingkat kecerdasan. 

c. Menentukan alat bantu pelajaran yang menunjang materi pembelajaran.  

d. Menentukan kolaborasi dengan teman guru di sekolah sebagai tim 

peneliti. 

e. Membuat/menyusun lembar kerja siswa. 

f. Menyusun tes akhir pelajaran. 
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 Tindakan 

a. Guru menyiapkan alat bantu pelajaran. 

b. Guru memeriksa kehadiran siswa. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada pokok bahasan. 

d. Guru menerangkan materi pokok bahasan segiempat yang meliputi 

nama bangun datar segiempat, pengertian, sifat-sifat dan luas 

daerahnya.  

e. Guru membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara 

kelompok. 

f. Setiap kelompok menyelesaikan lembar kerja dengan dipimpin oleh 

ketua kelompok sebagai tutor sebaya.  

g. Dengan dibimbing guru, setiap kelompok mengerjakan lembar kerja di 

papan tulis yang diwakili oleh ketua kelompok sebagai tutor sebaya.  

h. Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar pada materi tersebut.  

i. Siswa mengerjakan tes akhir pelajaran. 

j. Siswa diberi pekerjaan rumah.  

 
 Pengamatan  

Beberapa aspek yang diamati dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut.  

a. Pengamatan terhadap siswa  

1. Kehadiran siswa  

2. Perhatian siswa terhadap guru ketika menerangkan materi 

pelajaran. 

3. Banyaknya siswa yang bertanya. 

4. Pertanyaan yang disampaikan oleh siswa.  

5. Partisipasi siswa dalam bekerjasama di kelompoknya masing-

masing yang dipimpin tutor sebayanya.  

b. Pengamatan terhadap guru  

1. Kehadiran guru  

2. Penampilan guru di depan kelas. 

3. Cara menyajikan materi pelajaran.  
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4. Cara pengelolaan kelas.  

5. Cara penggunaan alat bantu pelajaran. 

6. Kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran. 

7. Suara guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

8. Cara guru dalam memberikan bimbingan kelompok.  

9. Waktu yang diperlukan guru. 

c. Sarana dan prasarana 

1. Situasi belajar mengajar. 

2. Penataan tempat duduk di kelas.  

3. Buku-buku pelajaran yang menunjang. 

4. Alat bantu pelajaran yang diperlukan. 

5. Gambargambar disamping yang menunjang PBM. 

 
 Refleksi  

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja siswa, 

sehingga untuk dapat diukur/diketahui kekurangan dan kelebihan yang 

terdapat pada siklus I. Hasil analisis didiskusikan secara kolaborasi untuk 

diadakan perbaikan pada pelaksanaan siklus II.  

 
Siklus II 

 Perencanaan 

a. Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan refleksi 

siklus I.   

b. Membuat skenario kembali pembelajaran dengan membentuk 

kelompok-kelompok kecil, tiap kelompok beranggotakan 4 (empat) 

atau 5 (lima) orang dengan pembelajaran tingkat kecerdasan siswa.  

c. Menentukan kembali alat bantu pelajaran yang menunjang materi 

pembelajaran.  

d. Menentukan kembali kolaborasi dengan teman guru di sekolah sebagai 

tim peneliti. 

e. Menyusun kembali lembar kerja siswa. 

f. Menyusun kembali tes akhir pelajaran. 
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 Tindakan 

a. Guru menyiapkan alat bantu pelajaran. 

b. Guru memeriksa kembali kehadiran siswa. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada pokok bahasan. 

d. Guru menerangkan materi pokok bahasan segiempat yang meliputi 

nama bangun datar segiempat, pengertian, sifat-sifat dan luas 

daerahnya.  

e. Guru membagikan kembali lembar kerja siswa untuk dikerjakan 

secara kelompok. 

f. Setiap kelompok menyelesaikan kembali lembar kerja dengan 

dipimpin oleh ketua kelompok sebagai turor sebaya.  

g. Dengan dibimbing guru, setiap kelompok mengerjakan lembar kerja di 

papan tulis. 

h. Yang diwakili oleh ketua kelompok sebagai tutor sebaya.  

i. Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar pada materi tersebut.  

j. Siswa mengerjakan kembali tes akhir pelajaran. 

k. Siswa diberi pekerjaan rumah kembali.  

 
 Pengamatan  

Beberapa aspek yang diamati dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut.  

a. Pengamatan terhadap siswa  

1. Kehadiran siswa  

2. Perhatian siswa terhadap guru ketika menerangkan materi 

pelajaran. 

3. Banyaknya siswa yang bertanya. 

4. Pertanyaan yang disampaikan oleh siswa.  

5. Partisipasi siswa dalam bekerjasama di kelompoknya masing-

masing yang dipimpin oleh tutor sebagayanya.  

b. Pengamatan terhadap guru  

1. Kehadiran guru  

2. Penampilan guru di depan kelas. 
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3. Cara menyajikan materi pelajaran.  

4. Cara pengelolaan kelas.  

5. Cara penggunaan alat bantu pelajaran. 

6. Kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran. 

7. Suara guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

8. Cara guru dalam memberikan bimbingan kelompok.  

9. Waktu yang diperlukan guru.  

c. Sarana dan prasarana 

1. Situasi belajar mengajar. 

2. Penataan tempat duduk di kelas.  

3. Buku-buku pelajaran yang menunjang. 

4. Alat bantu pelajaran yang diperlukan. 

5. Gambar gambar didinding yang menunjang PBM. 

 
 Refleksi  

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis hasil kerja siswa, 

sehingga dapat diukur/diketahui kekurangan dan kelebihan yang terdapat 

pada siklus II. Hasil analisis didiskusikan secara kolaborasi untuk 

diadakan perbaikan pada pelaksanaan siklus III.  

 
Siklus III 

 Perencanaan 

a. Identifikasi masalah dan perumusan masalah berdasarkan refleksi 

siklus II.   

b. Membuat skenario kembali pembelajaran dengan membentuk 

kelompok-kelompok kecil, tiap kelompok beranggotakan 4 (empat) 

atau 5 (lima) orang dengan penyebaran tingkat kecerdasan siswa. 

c. Menentukan kembali alat bantu pelajaran yang menunjang materi 

pembelajaran.  

d. Menentukan kembali kolaborasi dengan teman guru di sekolah sebagai 

tim peneliti. 



 24

e. Menyusun kembali lembar kerja siswa. 

f. Menyusun kembali tes akhir pelajaran. 

 
 Tindakan 

a. Guru menyiapkan kembali alat bantu pelajaran. 

b. Guru memeriksa kembali kehadiran siswa. 

c. Guru mengadakan tanya jawab yang mengarah pada pokok bahasan. 

d. Guru menerangkan materi pokok bahasan segiempat yang meliputi 

nama bangun datar segiempat, pengertian, sifat-sifat dan luas 

daerahnya.  

e. Guru membagikan kembali lembar kerja siswa untuk dikerjakan 

secara kelompok. 

f. Setiap kelompok menyelesaikan kembali lembar kerja dengan 

dipimpin oleh ketua kelompok sebagai tutor sebaya.  

g. Dengan dibimbing guru, setiap kelompok mengerjakan lembar kerja di 

papan tulis yang diwakili oleh ketua kelompok sebagai tutor sebaya . 

h. Guru dan siswa menyimpulkan hasil belajar pada materi tersebut.  

i. Siswa mengerjakan kembali tes akhir pelajaran. 

j. Siswa diberi pekerjaan rumah kembali.  

 
 Pengamatan  

Beberapa aspek yang diamati dalam penelitian tindakan kelas ini adalah 

sebagai berikut.  

a.  Pengamatan terhadap siswa  

1. Kehadiran siswa  

2. Perhatian siswa terhadap guru ketika menerangkan materi 

pelajaran. 

3. Banyaknya siswa yang bertanya. 

4. Pertanyaan yang disampaikan oleh siswa.  

5. Partisipasi siswa dalam bekerjasama di kelompoknya masing-

masing yang dipimpin tutor sebayanya.  
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b.  Pengamatan terhadap guru  

1. Kehadiran guru  

2. Penampilan guru di depan kelas. 

3. Cara menyajikan materi pelajaran.  

4. Cara pengelolaan kelas.  

5. Cara penggunaan alat bantu pelajaran. 

6. Kemampuan guru dalam penguasaan materi pelajaran. 

7. Suara guru dalam menyampaikan materi pelajaran. 

8. Cara guru dalam memberikan bimbingan kelompok.  

9. Waktu yang diperlukan guru.  

c.  Sarana dan prasarana 

1. Situasi belajar mengajar. 

2. Penataan tempat duduk di kelas.  

3. Buku-buku pelajaran yang menunjang. 

4. Alat bantu pelajaran yang diperlukan.  

5. Gambar gambar didinding yang menunjang PBM. 

 
 Refleksi  

Menganalisis kembali untuk mendapatkan kesimpulan apakah hipotesis 

tindakan tercapai atau tidak. Pada akhir siklus III peneliti mengharapkan 

agar hasil belajar siswa kelas IIA SMP Negeri 2 Banjarharjo Brebes dapat 

ditingkatkan.  

 

D. Sumber Data dan Cara Pengambilan Data  

1. Sumber Data 

a. Hasil pengamatan dari teman guru yang ditunjuk sebagai observer. 

b. Siswa dan guru yang melaksanakan KBM. 

c. Hasil tes tertulis siswa kelas IIA. 

2. Cara Pengambilan Data  

a. Lembar kerja siswa pada siklus I, II dan III. 
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b. Tes akhir pelajaran pada siklus I, II dan III. 

c. Lembar pengamatan dari teman guru sebagai kolaborasi dalam penelitian.  

 

E.  Tolok Ukur Keberhasilan  

Penelitian tindakan kelas ini dikatakan berhasil apabila ada peningkatan 

aktivitas siswa, peningkatan jumlah siswa tuntas belajar dan peningkatan hasil 

belajar siswa.   

1. Jumlah siswa yang tuntas belajar meningkat 10% dari pembelajaran setiap 

siklus.  

2. Jumlah siswa yang aktif dalam proses pembelajaran meningkat 10% setiap 

siklus.  

3. Hasil belajar siswa kelas IIA SMPN 2 Banjarharjo nilai rata-ratanya 6,0. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pelaksanaan dan Hasil pada Siklus I 

Dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti melakukan langkah-

langkah sebagai berikut.  

1. Pembuatan RP yang sesuai dengan kurikulum.  

2. Merancang tindakan. 

3. Membuat lembar observasi pelaksanaan pembelajaran tutor sebaya dalam 

kelompok kecil.  

4. Membuat lembar observasi ranah / aspek pertanyaan.  

5. Membuat daftar siswa yang ingin mengajukan pertanyaan.  

6. Membuat daftar pertanyaan siswa.  

 
Dari hasil pengamatan yang diperoleh pada pelaksanaan tindakan dan 

tahap observasi menunjukkan bahwa pada tindakan I persentase rata-rata dari 

tiga kali guru memberikan kesempatan bertanya hanya 3,2% siswa yang ingin 

mengajukan pertanyaan.  

Adapun hasil belajar siswa kelas IIA pada pembelajaran konsep jajar genjang 

dan aktivitas siswa dalam proses pembelajarannya adalah sebagai berikut.  

a. Hasil belajar siswa pada pembelajaran konsep jajar genjang 

Nilai rata-rata  = 5,7  

Nilai tertinggi = 8,0 

Nilai terendah = 4,0  

Siswa tuntas belajar = 66%  
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b. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran konsep jajar genjang 

 
Jenis aktivitas siswa  Kelompok Bertanya Menjawab Menyajikan Berpendapat 

 I II III I II III I II III I II III 
A - - - 1 - 1 - - 1 - - - 

B - - - - 1 2 - 1 1 1 1 1 

C - 1 - 1 - - 1 - - - - - 

D - - - - 1 1 - 1 1 - - - 

E - - 1 - - - - 1 - 1 - - 

F - - - - - 1 - - - - - - 

G - - - 1 - - - - 1 1 - 1 

H - 1 - - 2 - 1 1 - - - - 

I - - - - 1 - - - - - 1 1 

J - - 1 - - 1 - - - - 1 2 

Jumlah 0 2 2 3 5 6 2 4 4 3 3 5 
 
 
B. Pelaksanaan dan Hasil pada Siklus II 

Pada impelementasi tindakan II, peneliti melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut :  

1. Pembuatan RP. 

2. Merancang tindakan.  

3. Membuat lembar observasi pelaksanaan pembelajaran tutor sebaya dalam 

kelompok kecil.  

4. Membuat lembar observasi ranah / aspek pertanyaan. 

5. Membuat daftar siswa yang mengajukan pertanyaan.  

6. Membuat daftar pertanyaan siswa.  

Dari pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tindakan 

II persentase rata-rata dari tiga kali guru memberikan kesempatan bertanya 

adalah 13%.  

Hasil belajar siswa pada pembelajaran konsep belah ketupat adalah sebagai 

berikut.  

 



 29
 

 

Nilai rata-rata  = 5,9 

Nilai tertinggi = 8,0 

Nilai terendah = 5,0  

Siswa tuntas belajar = 78%  
 

Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran konsep belah ketupat 
 

Jenis aktivitas siswa  Kelompok Bertanya Menjawab Menyajikan Berpendapat 
 I II III I II III I II III I II III 

A 1 - - 1 1 1 - - 1 - - 1 

B 1 2 - - - 1 1 - - 1 1 - 

C - - 1 1 2 - - 1 2 - - 1 
D - 1 - - - 1 - - - 1 1 - 
E 2 - 1 - 1 - 1 1 1 1 - 2 

F - 1 2 1 - 1 - - - - 1 - 

G - - - - 1 1 - 1 - - - 1 

H - 1 - - - - - - - 1 - - 

I - - 1 - - 2 - 1 1 - 1 - 
J 1 1 - - - - - - 1 1 - 2 

Jumlah 5 6 5 3 5 7 2 4 6 5 4 7 
 
 
C. Pelaksanaan dan Hasil pada Siklus III 

Pada impelementasi tindakan III, peneliti melakukan langkah-langkah 

sebagai berikut :  

1. Pembuatan RP. 

2. Merancang tindakan.  

3. Membuat lembar observasi pelaksanaan pembelajaran tutor sebaya dalam 

kelompok kecil.  

4. Membuat lembar observasi ranah / aspek pertanyaan. 

5. Membuat daftar siswa yang mengajukan pertanyaan.  

6. Membuat daftar pertanyaan siswa.  
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Dari pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa pada tindakan III 

persentase rata-rata dari tiga kali guru memberikan kesempatan bertanya adalah 

25,2%.  

Hasil belajar siswa pada pembelajaran konsep layang-layang dan trapesium 

adalah sebagai berikut.  

Nilai rata-rata  = 6,5 

Nilai tertinggi = 9,0 

Nilai terendah = 5,0  

Siswa tuntas belajar = 88%  

 
Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran konsep layang-layang dan trapesium.  

Jenis aktivitas siswa  Kelompok Bertanya Menjawab Menyajikan Berpendapat 
 I II III I II III I II III I II III 

A - - 1 - 1 1 - 1 2 - 1 2 

B 2 3 2 - 2 2 1 2 1 - 1 - 

C - 2 1 2 - 2 - - - - - - 

D 1 - - - 2 - 1 2 1 1 1 2 

E - - 1 - 1 - - - - - - 1 

F 2 2 2 1 - 3 1 - 1 2 1 - 

G - - 1 2 1 - - 1 2 - - 1 

H 2 1 3 - - - - 1 - - 2 - 

I 1 2 - 1 1 2 1 - - 2 1 2 

J 1 - 1 2 1 1 2 - - 1 1 - 

Jumlah 9 10 12 8 9 11 6 7 7 6 8 8 

 

 

D. Pembahasan  

Pada siklus I persentase rata-rata 3,2 % siswa yang mengajukan 

pertanyaan. Jadi pada pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil ini belum 

mencapai hasil seperti yang diharapkan. Siswa masih kesulitan untuk aktif, 

karena siswa terbiasa mendapat informasi dari guru dan akan aktif menjawab 
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persoalan ataupun bertanya jika guru telah memberi persoalan lebih dulu, bahkan 

sampai mengharuskan siswa untuk menjawab. Siswa masih takut untuk 

menjawab. Siswa masih takut untuk bertanya ataupun menjawab dengan berdasar 

pendapatnya karena takut apabila salah jawaban atau pertanyaannya. Demikian 

pula guru harus lebih banyak memberi motivasi dan dorongan semangat agar 

siswa bangkit semangatnya, sehingga mau aktif dan terlepas dari takut salah, 

sehingga diharapkan respon siswa meningkat dari dirinya sendiri dan tidak kalah 

penting suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa.   

Skor rata-rata tes akhir pelajaran baru mencapai 5,7 belum sesuai dengan target 

yang diharapkan. Namun demikian kejujuran dan rasa ingin tahu siswa sudah 

mulai terlihat dari hasil kerja siswa. Karena belum mencapai apa yang menjadi 

tujuan PTK ini sehingga dilakukan tindakan yang kedua.  

Pada pelaksanaan proses belajar mengajar siklus II keaktifan siswa 

tampak meningkat. Pada saat pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil 

ini siswa dapat melakukannya dengan baik. Ketika guru berkeliling ke tiap-tiap 

kelompok diketahui bahwa siswa berani mengajukan pertanyaan tentang 

kesulitan yang dihadapi dan terlihat siswa yang pandai membantu teman 

sekelompoknya untuk memahami materi pelajaran. Siswa antusias sekali untuk 

dapat mengajukan pendapatnya dengan mengacungkan tangannya.  

Kekurangan yang masih ada adalah tidak semua siswa aktif, masih ada beberapa 

siswa yang diam saja atau mengganggu teman-teman lain, baik dalam 

kelompoknya maupun kelompok lain. Hal tersebut masih merupakan kendala 

dimana membutuhkan upaya guru untuk lebih memberikan semangat dan 

perhatian kepada semua siswa. Tindakan yang akan ditempuh adalah dengan 

mengajak segenap siswa di setiap kelompok membagi tugas pada setiap individu, 

kemudian dipresentasikan di depan kelas secara bergiliran.  

Persentase rata-rata siswa yang ingin bertanya dapat ditingkatkan yaitu 13% dari 

seluruh jumlah siswa. Peningkatan itu ditunjang oleh faktor situasi pembelajaran 

kelas dari dalam dan didukung oleh faktor dari luar serta rencana pembelajaran 

yang semakin mendukung penggunaan model pembelajaran tutor sebaya dalam 

kelompok kecil.  
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Pada pembelajaran proses belajar mengajar siklus III keaktifan siswa 

meningkat, tampak kerja sama antar siswa dalam kelompok terbentuk dan pada 

saat menyelesaikan tugasnya siswa aktif mengacungkan tangannya untuk 

mendapatkan kesempatan mengajukan pendapatnya. Suasana kelas tampak 

dinamis dikarenakan siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari persoalan 

yang dihadapinya.  

Hasil pengamatan pada siklus III ini menunjukkan peningkatan aktivitas siswa 

dalam kegiatan pembelajaran dan adanya perubahan positif yang cukup 

signifikan, terutama meningkatnya respon siswa pada pembelajaran matematika, 

khususnya konsep segiempat. Model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil ini, pada siklus III tampak meningkat. Peningkatan siswa tersebut dapat 

dilihat pada aspek daya ingat materi prasarat, pemahaman konsep dan prinsip, 

kemampuan berfikir dalam menjawab persoalan baik secara individu maupun 

berkelompok, kualitas diskusi, semangat belajar dan peran serta dalam 

kelompok. Hal tersebut  menandakan meningkatnya keaktifan dan respon siswa, 

sehingga dapat membangkitkan minat dan pemahaman dalam belajar 

matematika. Berdasarkan analisis hasil penelitian di atas maka peneliti 

merefleksi bahwa model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil ini 

sangat cocok untuk meningkatkan hasil belajar siswa.  
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BAB V 

P E N U T U P 

 

A. Simpulan  

1. Karena dalam penelitian ini, skor rata-rata pada Siklus III telah mencapai 

di atas 6,0 maka peneliti berkesimpulan bahwa model pembelajaran tutor 

sebaya dalam kelompok kecil sangat cocok digunakan dalam 

pembelajaran matematika dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Karena dalam penelitian ini siswa yang ingin bertanya dalam siklus II dan 

siklus III berhasil ditingkatkan, maka peneliti berkesimpulan bahwa model 

pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil sangat tepat digunakan 

dalam pembelajaran matematika agar siswa menjadi lebih aktif dalam 

mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas.  

3. Hasil penelitian pada PTK ini, yang berlangsung selama 3 siklus terlihat 

ada perubahan positif, siswa tidak menunggu pemberian materi atau 

instruksi guru sehingga peneliti berkesimpulan bahwa dengan 

menggunakan model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil 

siswa menjadi terampil dan berani mengemukakan pendapatnya dalam 

proses pembelajaran.  

 

B. Saran-saran 

Sehubungan dengan hasil pengamatan dalam penelitian tindakan kelas 

ini, maka dapatlah dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.  

1. Perlu adanya motivasi dalam meningkatkan keaktifan dan kesiapan belajar 

siswa, untuk itu guru (instruktur) dalam memberikan materi pelajaran 
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perlu adanya model pembelajaran yang tepat bagi siswa agar siswa tidak 

kesulitan didalam memahami konsep pembelajaran.  

2. Instruktur (guru) dituntut tidak hanya mampu menganalisis permasalahan 

yang dihadapi siswa dalam proses pembelajaran tetapi juga mampu 

mengimplementasikan PBM yang dikelolanya, oleh karenanya perlu 

adanya pelatihan atau sejenisnya untuk memperbaiki dan meningkatkan 

layanan pembelajaran.  

3. Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya 

kegiatan belajar mengajar dan situasi pembelajaran yang menyenangkan 

disarankan agar model pembelajaran dan penggunaan alat bantu pelajaran 

semaksimal mungkin dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari di 

lingkungan masyarakat.  
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