
i 
 

 

 

PEMBELAJARAN REKORDER SOPRAN METODE 
TUTOR SEBAYA DI KELAS VII B SMP NEGERI 41 

SEMARANG 
 

SKRIPSI 
 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana 
Pendidikan 

 

 

Oleh 
 

Nama   :  Reyhan Malik 

Nim  :  2501412152 

Program Studi :  Pendidikan Seni Musik 

Jurusan  :  Pendidikan Sendratasik 

 

 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2017 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTO 

“Cepat atau lambat kita akan menerima balasan atas setiap perbuatan 

yang telah kita lakukan” 

- Maliq Ridwan 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada :  

1. Keluargaku tercinta, Ayahku Rustoyo, Ibuku Indah Lismawati, kakakku 

Ruli Muchson dan adik-adikku Rahmatullah Yasin Mubarok, Fatimah 

Azzahra yang dengan  tulus selalu mendoakan dan  mendukungku 

2. Orang terkasih yang akan menjadi keluarga baruku, Khusna Ulfa terima 

kasih telah memberikan warna yang indah sebagai pelengkap 

kebahagiaanku 

3. Sahabat-sahabat terdekatku yang mungkin namanya tidak bisa saya sebut 

satu persatu, terima kasih karena kalian selalu ada. 



vi 
 

ABSTRAK 

Malik,   Reyhan.  2017.  Pembelajaran Rekorder Sopran Metode Tutor Sebaya di 
kelas VII B SMP Negeri 41 Semarang. Skripsi, Pendidikan Seni Musik, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Drs. Eko Raharjo, M. Hum dan Dra. Siti Aesijah, M. Pd.  

 
Kata Kunci :  Pembelajaran Rekorder Sorpran,    Metode Tutor Sebaya.  
 

Rekorder sopran adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari 

tekanan udara dan memiliki nada yang tinggi. Permainan Rekorder sopran dapat 

dilakukan secara kelompok yang disebut ansambel musik sejenis dan dapat 

dilakukan secara individual. Pembelajaran Rekorder Sopran dapat dilakukan 

antara guru dengan siswa, juga dapat dilakukan antara siswa dengan siswa.  

Pembelajaran yang dilakukan antara siswa dengan siswa disebut pembelajaran 

dengan metode tutor sebaya. Pembelajaran dengan metode tutor sebaya yang 

diterapkan pada siswa kelas VII B dapat meningatkan komunikasi antar siswa 

sehingga interaksi akan menjadi lebih intens serta dapat menjadi jembatan untuk 

para siswa mengenal teman barunya lebih dalam.  Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana metode tustor sebaya diterapkan untuk 

pembelajaran rekorder sopran di kelas VII B SMP Negeri 41 Semarang.  

Jenis pendekatan dalam topik penelitian Pembelajaran Rekorder Sopran 

Metode Tutor Sebaya di Kelas VII B SMP Negeri 41 Semarang ini dikategorikan 

sebagai penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif yang berarti interprestasi terhadap isi dibuat dan disusun 

secara sistematik/menyeluruh dan sistematis Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah : Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik 

analisis data yang digunakan yakni:  deskriptif kualitatif.  
Proses pelaksanaan pembelajaran Rekorder Sopran dengan metode tutor 

sebaya di kelas VII B SMP Negeri 41 Semarang memiliki tahapan-tahapan agar 

pelaksanaan tutor sebaya terlaksana yaitu a) Guru memilih materi; b) Guru 

Membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen; c) Guru 

memberi tugas pada masing-masing kelompok untuk mempelajari satu sub materi; 

d) Guru memberikan siswa waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam 

kelas maupun di luar kelas; e) Pelaksanaan Evaluasi dimana setiap kelompok 

melalui wakilnya menyampaikan sub materi sesuai dengan tugas yang telah 

diberika; f) Guru memberi kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada pemahaman 

siswa yang perlu diluruskan, sedangkan Faktor pendukung dan penghambat 

pembelajaran Rekorder Sopran menggunakan metode tutor sebaya dikelas VII B  

SMP Negeri 41 Semarang terbagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal.   

 Saran yang peneliti ingin ajukan adalah: (1) Untuk Guru, hendaknya dapat 

memahami karakter setiap siswa dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pembagian kelompok; (2) Untuk Sekolah, sebaiknya mengadakan penyuluhan 

kepada semua tenaga pengajar mengenai metode tutor sebaya dan menyarankan 

kepada tenaga pengajar untuk sering menerapkan metode ini dalam pembelajaran.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu mata pelajaran di Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu 

mata pelajaran Seni Budaya, yang meliputi seni rupa, seni tari, seni drama dan 

seni musik. Hakikat seni budaya secara umum adalah sebagai ekspresi  

individual, ekspresikultural dan identititas lokal (Nurhayati, 2013: 2).  

Keberadaan mata pelajaran seni budaya tersebut perlu dikelola dengan baik.  

Pengelolaan seni budaya dapat diwujudkan salah satunya dalam bentuk 

pembelajaran seni musik. Pembelajaran seni musik bermanfaat bagi 

pembinaan kepekaan rasa musikalitas siswa, meningkatkan ketrampilan siswa 

dalam memainkan alat musik, membaca notasi, melatih siswa 

bertanggungjawab, melatih bekerja sama, toleransi terhadap orang lain,   

melatih kedisiplinan, keberanian dan rasa percaya diri.   

Pembelajaran seni musik meliputi vokal dan instrumental. Instrumen 

musik banyak sekali jenisnya, salah satunya adalah instrumen Rekorder.  

Jenis-jenis instrumen Rekorder antara lain Rekorder sopranino, Rekorder 

sopran,   Rekorder alto, Rekorder tenor dan Rekorder bass. Rekorder adalah 

alat musik yang digolongkan dalam jenis aerophone. Aerophone (aero = 

angin,   phone = suara) alat musik yang sumber bunyinya berasal dari tekanan 

udara  bergetar yang melewati bagian dalamnya.  Cara memainkannya dengan 

meniup ujung tiupnya. Udara yang ditiupkan ini yang akan menimbulkan 

bunyi.  Sopran adalah range suara tinggi dalam klasifikasi vokal wanita.  Jadi



2 
 

 
 

 Rekorder sopran adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari 

tekanan udara dan memiliki nada yang tinggi. Permainan Rekorder sopran 

dapat dilakukan secara kelompok yang disebut ansambel musik sejenis dan 

dapat dilakukan secara individual.   

Sekolah Menengah Pertama Negeri 41 Semarang merupakan salah 

satu sekolah yang sudah melaksanakan pembelajaran musik. Materi 

pembelajaran musik di SMP Negeri 41 Semarang diantaranya pembelajaran 

instrumen rekorder sopran. Siswa menggunakan instrumen rekorder sopran 

dalam membawakan lagu daerah yang menjadi model pembelajaran. 

Pembelajaran musik dengan menggunakan instrumen Rekorder sopran relatif  

lebih mudah dipelajari oleh siswa. Hal ini sesuai dengan hasil observasi awal 

peneliti di sekolah yang akan menjadi tempat penelitian. Salah satu informan 

bernama Yayang Ari, siswa kelas VII B mengungkapkan bahwa rekorder 

sopran memiliki harga yang lebih murah, jika dibandingkan dengan alat 

musik lainnya. Selain itu, Devi siswi kelas VII B juga berpendapat bahwa 

rekorder sopran mudah dibawa dan meniupnya lebih ringan dibandingkan 

dengan pianika. 

Penulis juga mendapatkan informasi dari Bapak Slamet yakni guru  

yang mengajar seni musik di kelas VII B. Guru pengampu mata pelajaran seni 

musik tersebut mengungkapkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 

metode rekorder memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya rekorder sopran 

lebih praktis dibawa jika dibandingkan dengan instrumen gitar. Dari segi 
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harga rekorder sopran juga lebih ekonomis, sehingga jika peserta didik ingin 

memiliki rekorder sopran, dapat membelinya.   

Kelas VII B merupakan siswa baru di bangku SMP dan masih perlu 

untuk beradaptasi dengan pembelajaran musik dari yang sebelumnya di 

tingkat dasar menjadi tingkat menengah. Siswa kelas VII B dalam satu kelas 

pada umumnya terdiri dari beberapa siswa yang berasal dari tingkat sekolah 

dasar yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap individu memiliki 

karakteristik yang berbeda. Pada umumnya, para siswa baru tersebut berada 

pada tahap perkenalan dengan teman baru di kelas, oleh karenanya siswa 

kelas VII B masih belum dapat berinteraksi secara terus-menerus. Perbedaan 

karateristik siswa tersebut yang membuat setiap siswa harus bisa beradaptasi 

dengan suasana dan teman baru di kelasnya.   

Peneliti memilih kelas VII B sebagai subjek penelitian karena 

berdasarkan data nilai dari seluruh kelas VII yang ada di  SMP N 41 

Semarang,   kelas VII B merupakan kelas dengan nilai tertinggi untuk mata 

pelajaran seni musik. Berdasarkan wawancara dengan pak slamet sebagai 

guru seni musik, beliau menyarankan untuk memilih kelas VII dan khusunya 

VII B, karena kelas VII memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Siswa kelas VII 

relatif mudah diarahkan dan dikondisikan dalam proses pembelajaran; (2) 

Siswa banyak yang menyukai pelajaran seni musik, sehingga mereka antusias 

dalam mengikuti pembelajarannya; (3) Sekolah yang menjadi objek  

penelitian, menggunakan rekorder dalam pembelajaran seni musik; (4) Materi 

pembelajaran kelas VII adalah lagu-lagu daerah setempat di mana nada 
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melodinya masih sederhana dan pendek –pendek, sehingga  mudah dipelajari 

dengan menggunakan instrumen rekorder.  

Pembelajaran Rekorder Sopran dapat dilakukan antara guru dengan 

siswa,   juga dapat dilakukan antara siswa dengan siswa.  Pembelajaran yang 

dilakukan antara siswa dengan siswa disebut pembelajaran dengan metode 

tutor sebaya.  Pembelajaran dengan metode tutor sebaya yang diterapkan pada 

siswa kelas VII B dapat meningatkan komunikasi antar siswa sehingga 

interaksi akan menjadi lebih intens serta dapat menjadi jembatan untuk para 

siswa mengenal teman barunya lebih dalam. Surya (1985) menyatakan untuk 

mencapai hasil optimal, dianjurkan agar pendidik membiasakan diri 

menggunakan komunikasi banyak arah atau komunikasi sebagai transaksi, 

yakni komunikasi yang tidak hanya melibatkan interaksi dinamis antara siswa 

yang satu dengan siswa yang lain. Seperti yang sudah dilakukan oleh siswa 

kelas VII B di SMP N 41 Semarang dalam pembelajaran Rekorder sopran 

menggunakan metode tutor sebaya.  

Proses pembelajaran yakni dengan menerapkan metode tutor sebaya 

dapat memberikan pengaruh terhadap interaksi diantara siswa kelas VII,   

sebagaimana diketahui dari hasil observasi awal di sekolah yang akan menjadi 

tempat penelitian. Siswa kelas VII sebagai peserta didik baru, belum 

sepenuhnya berinteraksi dengan teman kelasnya secara menyeluruh. Metode 

tutor sebaya juga berguna bagi siswa yang kurang aktif didalam kelas agar 

lebih bisa memahami materi dari teman yang mempunyai kemampuan lebih 

untuk menjelaskan kembali materi yang sudah diajarkan oleh gurunya.  
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Intensitas pertemuan antar teman lebih tinggi daripada intensitas bertemu 

dengan guru sehingga materi dapat disampaikan dengan waktu yang lebih 

lama dan tidak terbatasi oleh jam pelajaran.   

Manfaat dari penggunaan metode tutor sebaya tidak hanya dirasakan 

oleh siswa yang kurang aktif akan tetapi tutor dan guru juga merasakan 

manfaat dari metode ini.  Tutor menjadi lebih percaya diri untuk bersosialisasi 

di depan teman-temannya dan guru juga tidak perlu menghabiskan banyak 

tenaga untuk menyampaikan materi pada siswa disuatu kelas.  Berdasarkan 

uraian yang telah dijelaskan di atas, peneliti memiliki ketertarikan untuk 

melakukan penelitian yang berjudul Pembelajaran Rekorder Sopran Metode 

Tutor Sebaya di Kelas VII B SMPN 41 Semarang.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.2.1 Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran Rekorder Soprandengan 

metode tutor sebaya di kelas VII B SMP Negeri 41 Semarang? 

1.2.2 Apa saja faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Rekorder 

Sopran menggunakan metode tutor sebaya dikelas VII B  SMP Negeri 

41 Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :  

1.3.1 Mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran 

dengan metode tutor sebaya di kelas VII B SMP Negeri 41 Semarang.  
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1.3.2 Mengetahui dan mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat 

pembelajaran musik menggunakan metode tutor sebaya di SMP 

Negeri 41 semarang.  

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat hasil penelitian ini terbagi menjadi manfaat teoritis dan 

manfaat praktis:  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Menambah perbendaharaan kepustakaan tentang kajian media dan 

evaluasi pembelajaran musik.  

1.4.1.2 Memberi pengetahuan dan memberikan contoh terkait pelajaran seni 

musik,   dalam materi ansambel kelas VII B.  

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan pengalaman baru dan 

stimulus untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya 

mengenai pembelajaran rekorder sopran dan metode tutor sebaya.  

1.4.2.2 Bagi pihak sekolah, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan masukan untuk menentukan kebijakan sekolah berkaitan dengan 

proses pembelajaran musik selanjutnya.   
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1. Penelitian yang Relevan 

Tutor sebaya adalah salah satu metode pembelajaran dimana teman sebaya 

menjadi tutor bagi teman lainnya. Metode tutor sebaya menjadikan siswa tidak 

malu untuk bertanya ketika dirinya merasa tidak faham dengan materi yang telah 

diajarkan oleh gurunya,   disebabkan karena yang menjadi tutor adalah temannya 

sendiri. Ada beberapa hal yang penting  dikemukakan  untuk mengkaji penerapan 

metode pembelajaran tutor sebaya. Penelitian ini menggunakan penelitian-

penelitian terdahulu yang serupa untuk mendukung dan sebagai pembanding atau 

pembeda penelitian ini.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Hendriansyah, 2013) yang berjudul 

Penerapan Metode Pembelajaran Tutor Sebaya Dalam Meningkatkan 

Keterampilan Bermain Ornamen Suling Lubang Enam. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh (Hendriansyah, 2013) menunjukan bahwa pembelajaran dengan 

tutor sebaya terbukti dapat meningkatkan keterampilan siswa dalam bermain 

ornamen suling lubang enam, baik dari posisi duduk, posisi lidah dan posisi bibir, 

perpindahan jari, teknik pernafasan dan penciptaan variasi bunyi serta mampu 

menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa (student centered).    

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2013)  yang berjudul “Penerapan 

Metode Tutor Sebaya Pada Pembelajaran Seni Musik di SMA Negeri 4 Muara 

Bungo”. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2013) adalah
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 Pelaksanaan tutor bisa dikatakan berhasil dengan adanya kepercayaan dan 

kenyamanan sesama teman sebayanya. Dengan membuat persiapan yang matang 

dan terstruktur pembelajaran menjadi menarik dan disukai peserta didik. Selama 

pembelajaran guru tetap membimbing peserta didik agar dapat belajar dan bekerja 

sama dengan sesamanya. Materi dasar perlu diberikan sebagai jembatan 

penghubung dengan materi praktek yang akan dilaksanakan. Kebiasaan lama yang 

salah dan sudah terpatri dalam pikiran peserta didik harus dijauhkan dengan 

perlahan-lahan.  

Penelitian oleh (Arkono, 2010) yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Bermain Rekorder dengan Mengunakan Metode Jigsaw Pada Siswa Kelas VII A 

SMP PGRI 16 Brangsong Kendal. Hasil dari Penelitian yang dilakukan oleh 

(Arkono, 2010) adalah metode jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar serta 

aktivitas siswa kelas VII A SMP PGRI 16 Brangsong dalam pembelajaran 

Rekorder. Terdapat peningkatan keterampilan bermain rekorder yang dimiliki 

oleh siswa.   

Penelitian oleh (Sunardi, 2009) yang berjudul Pembelajaran Ansambel 

Musik Di SMP Negeri 1 Cilacap.  Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sunardi,   

2009) menunjukkan bahwa dalam pembelajaran ansambel musik di SMP Negeri 1 

Cilacap metode pembelajaran yang digunakan adalah gabungan dari metode 

ceramah, demonstrasi, latihan (drill), dan pemberian tugas. Sedangkan teknik 

yang digunakan adalah optimalisasi sarana dan prasarana yang ada.  
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2.2.  Landasan Teori 

2.2.1.   Teori Belajar 

Menurut Darsono, dkk (2000:24-25) dalam bukunya mengemukakan 

aliran psikolog dalam belajar yaitu : 

1. Aliran Behavioristik 

Pembelajaran adalah suatu usaha guru untuk membentuk tingkah laku 

yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan (stimulus). Agar terjadi 

hubungan stimulus dengan respon (tingkah laku yang diinginkan) perlu latihan, 

yang berhasil perlu diberi hadiah atau penguatan. 

2.  Aliran Kognitif 

Pembelajaran adalah cara guru memberikan kesempatan pada siswa untuk 

berfikir agar dapat mengenal dan memahami apa yang sedang dipelajari. 

3.  Aliran Gestalt 

Pembelajaran menurut Gestalt adalah usaha guru untuk memberikan materi 

pembelajaran sedemikian rupa, sehingga siswa lebih mudah mengorganisirnya 

menjadi suatu Gestalt (pola bermakna). 

4.  Aliran Humanistik 

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih 

bahan pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan 

kemampuannya. 

2.2.2.   Pembelajaran 

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa (Gagne, Briggs, dan wagner 
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dalam Udin S.  Winataputra, 2008).  Sedangkan menurut UU Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkingan belajar.  

Metode pembelajaran banyak macam-macam dan jenisnya, setiap 

jenis metode pembelajaran mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing,   

tidak menggunakan satu macam metode saja, mengkombinasikan penggunaan 

beberapa metode yang sampai saat ini masih banyak digunakan dalam proses 

belajar mengajar. Menurut Nana Sudjana (dalam buku Dasar-dasar Proses Belajar 

Mengajar, 1989: 78–86), terdapat bermacam-macam metode dalam pembelajaran, 

yaitu Metode ceramah, Metode Tanya Jawab, Metode Diskusi, Metode Resitasi, 

Metode Kerja Kelompok, Metode Demonstrasi dan Eksperimen, Metode 

sosiodrama (role-playing),   Metode problem solving,   Metode sistem regu (team 

teaching), Metode latihan (drill), Metode karyawisata (Field-trip), Metode survai 

masyarakat,   dan Metode simulasi.   

Berdasarkan definisi di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

metode pembelajaran merupakan jalan atau cara yang ditempuh dalam proses 

belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan.  

Hakekat belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya 

perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil belajar dapat terwujud 

dalam berbagai bentuk antara lain: perubahan pengetahuan, pemahaman, 

persepsi, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, dan perubahan aspek-aspek yang 

lain yang ada dalam diri individu. Perubahan tersebut bersifat konstan dan 

berbekas (Winkel, 1989:36). Menurut Syah (1995:93) belajar adalah kegiatan 
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yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap 

penyelanggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Sedangkan menurut sudjana 

(1989:5) belajar adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam 

kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari praktek atau latihan. 

Pembelajaran adalah perpaduan aktifitas yaitu aktifitas mengajar dan 

aktifitas belajar. Belajar adalah suatu kegiatan, dimana seseorang membuat atau 

menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam 

pengetahuan, sikap, dan ketrampilan (Sunaryo, 1989:2). Jadi salah satu pertanda 

bahwa seseorang telah belajar tentang yaitu perubahan tingkah laku pada dirinya. 

Perubahan tingkah laku tersebut menyangkut baik perubahan yang bersifat 

pengetahuan (kognitif) dan ketrampilan (psikomotorik) maupun yang 

menyangkut nilai dan sikap (afektif), (Sadiman, 2002:2-3).  

 Pada dasarnya, pembelajaran adalah proses yang diselenggarakan oleh 

guru untuk membelajarkan siswa dalam belajar, bagaimana belajar memperoleh 

dan memproses pengetahuan, keterampilan dan sikap (Dimjati & Mudjiono, 

1994:2). Tujuan pembelajaran adalah membantu pada siswa agar memperoleh 

berbagai pengalaman dan dengan pengalaman itu tingkah laku siswa bertambah 

baik kuantitas maupun kualitas. 

Pembelajaran adalah memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan 

pelajaran dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam pembelajaran adalah:  
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1. Motivasi dan upaya peningkatannya  

 Motivasi merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran. Dengan 

motivasi yang tinggi peserta didik akan bersemangat, ulet dan berusaha mencapai 

tujuan belajar secara maksimal (Winkel, 1992:35). Adakalanya peserta didik 

kehilangan motivasi untuk belajar atau motivasinya terus menurun pada saat 

proses belajar. Dalam keadaan tersebut, guru dituntut peka terhadap kondisi ini 

dan sekaligus mampu dengan berbagai cara meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik.  

2. Bahan belajar dan upaya penyediaannya  

Bahan belajar sebagai muatan esensial dimaksudkan untuk mencapai tujuan 

belajar, oleh karenanya harus dipilih dan disediakan sesuai dengan tujuan belajar 

yang direncanakan. Di samping sesuai dengan tujuan belajar pemilihan bahan 

juga memperhatikan minat peserta didik (Winkel, 1992:34). Ketersediaan bahan 

belajar untuk masa kini sangat banyak dan bervariasi. Hal yang perlu diperhatikan 

adalah kecermatan guru untuk memilih bahan dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor dalam proses belajar lainnya.   

3. Alat bantu belajar dan upaya penyediannya  

 Alat bantu belajar sangat penting peranannya dalam membantu peserta 

didik memahami materi yang dipelajari (Winkel, 1992:36). Alat bantu belajar 

tersedia dalam berbagai bentuk, baik yang alami maupun tiruan.  

4. Suasana belajar dan pengembangannya  

 Suasana belajar yang nyaman menjadikan peserta did dapat belajar dengan penuh 

gairah. Sebaliknya suasana belajar yang tidak nyaman membuat peserta didik 



13 
 

 
 

enggan datang atau tidak betah untuk belajar (Winkel, 1992:36). Guru perlu 

menciptakan suasana belajar yang nyaman bagi peserta didik agar peserta didik 

dapat menigkatkan prestasinya.  

5. Kondisi peserta didik dan upaya penyiapan  

Untuk bisa belajar dengan baik diperlukan kesiapan belajar, semakin siap 

semakin baik hasil yang dicapai. Guru harus mempunyai banyak cara untuk 

membangun kesiapan peserta didik menempuh proses belajar (Winkel, 1992:36).   

Dalam kegiatan belajar akan terjadi interaksi antara pelajar dengan sumber 

belajar. Sumber belajar dapat berupa manusia, yang berfungsi sebagai fasilitator 

yaitu tutor dan atau guru pamong maupun yang berupa nonmanusia seperti buku, 

siaran radio dan televisi rekaman bahan belajar pandang dan dengar, alam 

semesta, dan masalah yang dihadapi (Mappa dan Basleman, 1994:1). Mengajar 

adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang atau kelompok yang 

melakukan kegiatan belajar.   Dalam pembelajaran ada beberapa komponen yang 

mempengaruhi komponen pembelajaran tersebut adalah   

1. Tujuan  

Tujuan pengajaran adalah membantu anak didik untuk dapat mencapai 

tujuan belajar dengan efisien dan efektif. Pada lembaga tingkat pendidikan tujuan 

umum pendidikan dijabarkan menjadi tujuan-tujuan kurikulum, tujuan dari atau 

sekelompok mata pelajaran. Dari tujuan-tujuan kurikuler kemudian dirumuskan 

tujuan yang lebih spesifik yaitu tujuan instruksional yang merupakan sasaran 

pada setiap pertemuan tatap muka dengan peserta didik di kelas. Tujuan 

instruksional dibagi menjadi dua yaitu Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan 
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Tujuan Instruksional Khusus (TIK). Dengan demikian tampak keterkaitan antara 

tujuan instruksional yang dicapai oleh guru dalam pembelajaran di kelas, untuk 

mencapai tujuan pendidikan nasional yang bersumber dari falsafah hidup yang 

berlandaskan falsafah Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 1993:4).  

2. Guru (pendidik)  

Figur seorang guru sangat diperlukan dalam keseluruhan proses 

pembelajaran dalam kelas. Siswa banyak mengharapkan dari guru, bila harapan 

itu dipenuhi, siswa akan merasa puas dan sebaliknya, jika tidak siswa akan 

kecewa (Winkel, 1992:110).  

3.  Siswa (peserta didik)   

Faktor dari siswa yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajar 

adalah bakat, minat, kemampuan dan motivasi untuk belajar. Winkel (dalam 

Waluyo, 1994:54) menambahkan intelegansi, sikap, keadaan psikis dan fisik juga 

sangat berpengaruh terhadap keberhasilan siswa.  

4. Materi  

Materi pelajaran yang disajikan harus sesuai dengan tuntutan, agar tetap 

memenuhi kebutuhan siswa. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi 

pengajar pada waktu menyajikan materi pembelajaran. Beberapa hal yang 

dimaksud adalah:  

1) Materi pembelajaran hendaknya disajikan dalam penggalan-penggalan kecil 

sehingga suatu penggalan dapat dikuasai oleh siswa sebelum mereka 

melanjutkan penggalan lain.  

2) Beberapa variasi contoh ketrampilan atau konsep baru hendaknya diberikan.  
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3) Guru hendaknya memodelkan dan memberikan tugas belajar yang tertulis. 

Dengan menghindari pembicaraan ngelantur dan menghentikan pembicaraan 

hanya pada topik saja.  

4) Jika terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami penggalan 

materi pembelajaran, guru hendaknya menjelaskan kembali.  

Menurut Caroll (dalam Ekosiswoyo, 1996 : 10) ”Kemampuan siswa 

menguasai materi tertentu berhubungan dengan jumlah waktu yang 

dipersyaratkan”. Artinya, jika siswa diberi waktu dengan tingkat kesulitan materi 

pembelajaran yang dipelajari, dan berpartisipasi di dalam kegiatan yang 

direncanakan untuk mempelajari, dan berpartisipasi di dalam kegiatan yang 

direncanakan untuk mempelajari materi pembelajaran tersebut sesuai dengan 

tingkat yang diinginkan.   

5. Kurikulum   

Kurikulum adalah sejumlah pengalaman belajar yang diberikan dalam 

usaha mencapai sesuatu tujuan tertentu. Menurut William B. Ragan (dalam 

Soetopo, 1982:56-57) kurikulum tidak hanya berupa hal-hal yang ada dalam buku 

teks, dalam suatu pelajaran atau dalam rencana guru, kurikulun lebih daripada isi 

bahan pelajaran, hubungan kemanusiaan dengan kelas, metode mengajar, 

prosedur penilaian, yang kesemuanya itu tercantum dalam kurikulum.  

6. Metode   

Metode mengajar adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh guru 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang akan direncanakan, baik dengan 

menggunakan sarana media, dengan melibatkan siswa sepenuhnya tanpa sarana 
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media maupun keterlibatan secara pasif (Martono, 1995:4). Dalam interaksi 

belajar mengajar metode merupakan hal yang paling menentukan. Demikian pula 

hasil belajar yang dicapai siswa akan bergantung dari metode mengajar yang 

digunakan.   

7. Sarana dan Prasarana  

Suatu ruangan yang luas dan bagus sebagai tempat belajar, tanpa adanya 

sarana pembelajaran yang memadai tidak akan dapat menunjang keberhasilan 

siswa dalam belajar karena dalam suatu proses belajar mengajar yang perlu 

digunakan adalah tempat, siswa, guru dan sarana yang memadai. Penggunaan alat 

atau sarana yang akan dipakai dalam suatu pembelajaran tidak harus bagus dan 

mahal, namun sebaliknya yang mudah didapat oleh siswa baik itu di rumah 

maupun di sekolah dan yang paling penting adalah tercapainya tujuan 

pembelajaran (Yuniarti, 2002 : 20).  

8. Evaluasi  

Dalam kegiatan belajar mengajar evaluasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa jauh materi pelajaran yang diberikan pada siswa dapat dipahami, dengan 

harapan penggunaan evaluasi ini dapat memberikan hasil pembelajaran pada 

siswa itu sendiri dan orang tua. Evaluasi dapat dipakai menilai metode mengajar 

untuk mendapatkan gambaran komperenhensif tentang siswa sebagai  

perseorangan dan dapat juga sebagai pembawa siswa pada taraf belajar yang lebih 

baik (Slameto,1991:132). 
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2.2.3.  Pengertian Pembelajaran Rekorder Sopran 

Belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tidak terpisahkan 

dari kehidupan manusia. Dengan belajar manusia dapat mengembangkan potensi-

potensi yang dibawanya sejak lahir. Aktualisasi ini sangat berguna bagi manusia 

untuk dapat menyesuaikan diri demi pemenuhan kebutuhannya.  Tanpa belajar 

manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. 

Kebutuhan belajar dan pembelajaran dapat berlangsung dimana-mana,   misalnya 

di lingkungan keluarga,   di sekolah,   dan di masyarakat (Darsono,   2000:  1).  

Pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa (Gagne, Briggs, dan wagner 

dalam Udin S.  Winataputra,   2008).  Sedangkan menurut UU Nomor 20 tahun 

2003 tentang Sisdiknas, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkingan belajar. Ansambel 

secara umum diartikan bermain musik bersama-sama.  Ensamble (Prancis) juga 

berarti kelompok musik dalam satuan kecil atau permainan bersama dalam satuan 

kecil alat musik (Banoe, 2003: 133).  Ansambel adalah sajian musik yang hanya 

terdiri dari permainan alat musik secara bersama-sama (Setianingsih,  2007: 60).  

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran ansambel 

rekorder sopran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang dengan membuat 

satuan kelompok kecil dengan menggunakan alat musik rekorder sopran untuk 

memungkinkan terjadinya proses belajar ansambel rekorder sopran.   
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Berdasarkan pengamatan pada penelitian ini, langkah-langkah dalam 

Pembelajaran Rekorder Sopran kelas VII B SMP Negeri 41 Semarang, antara 

lain: 

1. Langkah Perencanaan  

Guru mempelajari bahan ajar dengan seksama dan mengedentifikasi bagian-

bagian yang sulit dari isi bahan ajar kemudianmenyusun strategiuntuk membantu 

siswa menghadapikesulitan agar bisa mempelajaribagianyang sulit.   

2. Langkah Persiapan 

Gurumenyiapkan bahan ajar tambahan seperti variasi,   contoh-contoh 

penyelesaian soal atau LKS,   Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok,   

dan memilih satu siswa dari tiap kelompok untuk dijadikan tutor setiap kelompok.  

3. Langkah Pelaksanaan 

Guru mengidentifikasi siswa yang menghadapi kesulitan dalam memahami 

bahan ajar yang diberikan dan sulit dipahami dan melaksanakan tutorial dengan 

menggunakan bahan dan langkah-langkah yang telah disiapkan,   lalu 

memberikan instruksi kepada siswa yang terpilih menjadi tutor untuk 

menyampaikan kepada anggota kelompok masing-masing dengan cara apapun 

sesuai yang diinginkan tutor setiap kelompok.  

4. LangkahEvaluasi  

Guru melakukan tanya jawab atau meminta untuk setiap kelompok 

menampilkan hasil belajarnya,   hal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 

pemahaman anggota kolompok terhadap materi yang disampaikan oleh tutornya,   
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dan untuk mengetahui tigkat kemampuan tutor dalam menyampaikan materi 

kepada anggota kelompoknya.  

2.2.4.  Pengertian Metode 

Metode (Djamaluddin dan Abdullah Aly dalam  Kapita Selekta 

Pendidikan Islam, 1999:114) berasal dari kata meta berarti melalui, 

dan hodos jalan. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai 

suatu tujuan. Sedangkan menurut Depag RI (dalam Metodologi Pendidikan 

Agama Islam, 2001: 19)  Metode berarti cara kerja yang bersistem untuk 

memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.  

Menurut Poerwadarminta (1999: 767) Metode adalah cara yang telah teratur dan 

terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud.  

(Slameto, 2010: 2) mengemukakan,   metode adalah cara atau jalan yang 

harus dilalui untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu.  Metode (Syaiful Bahri 

Djamarah dan Aswan Zain,   2010:  46) adalah suatu cara yang digunakan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan definisi di atas,   penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa 

metode merupakan jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan.  

2.2.5. Tutor Sebaya 

 Tutor sebaya adalah bimbingan atau bantuan yang diberikan kepada 

orang lain dengan umur yang sebaya.  Belajar bersama dalam kelompok dengan 

tutor sebaya merupakan salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi,   

melalui kegiatan berinteraksi dan komunikasi, siswa menjadi aktif belajar,   
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mereka menjadi efektif.  Kerjasama dalam kelompok dengan tutor sebaya dapat 

dikaitkan dengan nilai sehingga kerjasama makin intensif dan siswa dapat 

mencapai kompetensinya.   

Menurut (Harsanto, 2007: 43) Dipandang dari tingkat partisipasi aktif 

siswa,   keuntungan belajar secara berkelompok dengan tutor sebaya mempunyai 

tingkat partisipasi aktif siswa lebih tinggi.  Menurut (Thomson, 2003:  43) proses 

belajar tidak harus berasal dari guru ke siswa, melainkan dapat juga siswa saling 

mengajar sesama siswa lainnya.   

Lie (2004: 7-30) menyatakan bahwa pengajaran oleh rekan sebaya (tutor 

sebaya) ternyata lebih efektif dari pada pengajaran oleh guru.  Hal ini disebabkan 

latar belakang,   pengalaman semata) para siswa mirip satu dengan lainnya 

dibanding dengan skemata guru.   

Menurut (Arikunto, 2002: 62) ada kalanya seorang siswa lebih mudah 

menerima keterangan yang diberikan oleh kawan sebangku atau kawan yang lain 

karena tidak adanya rasa enggan atau malu untuk bertanya,   guru dapat meminta 

bantuan kepada anak-anak yang menerangkan kepada kawan-kawannya.  

Pelaksanaan ini disebut tutor sebaya karena mempunyai usia yang hampir sebaya.  

 Menurut (Silbermen, 2001: 157) Tutor sebaya merupakan salah satu dari 

strategi pembelajaran yang berbasis active learning.  Beberapa ahli percaya bahwa 

satu pelajaran benar-benar dikuasai hanya apabila peserta didik mampu 

mengajarkan pada peserta didik lainnya.   

Mengajar teman sebaya memberikan kesempatan dan mendorong pada 

peserta didik mempelajari sesuatu dengan baik, dan pada waktu yang sama ia 
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menjadi narasumber bagi yang lain. Pembelajaran peer teaching merupakan cara 

yang efektif untuk menghasilkan kemampuan mengajar teman sebaya. Tutor 

sebaya adalah seorang siswa pandai yang membantu belajar siswa lainnya dalam 

tingkat kelas yang sama (Djalil,   2001:  38).  

 Inti dari pembelajaran tutor sebaya ini adalah pembelajaran yang 

pelaksanaannya dengan membagi kelas dalam kelompok – kelompok kecil, yang 

sumber belajarnya bukan hanya guru melainkan juga teman sebaya yang pandai 

dan cepat dalam menguasai suatu materi tertentu. Dalam pembelajaran ini, siswa 

yang menjadi tutor hendaknya mempunyai kemampuan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan teman lainnya, sehingga pada saat dia memberikan 

bimbingan ia sudah dapat menguasai bahan yang akan disampaikan (Arikunto,   

2002:  62) 

2.2.5.1. Teknik Pemilihan Tutor 

Untuk menentukan siapa yang akan dijadikan tutor, menurut (Arikunto,   

2000: 62-63) seorang tutor belum tentu siswa yang paling pandai,   hal penting 

yang perlu diperhatikan oleh tutor adalah: a) Dapat diterima atau disetujui oleh 

siswa yang mendapat program perbaikan sehingga sisa tidak mempunyai rasa 

takut atau enggan untuk bertanya kepadanya; b) Dapat menerangkan bahan-bahan 

materi yang dibutuhkan siswa yang berkesulitan; c) Tidak tinggi hati atau keras 

hati terhadap sesama teman; d) Mempunyai daya kreatifitas yang cukup untuk 

memberikan bimbingan kepada temannya.  

Hal yang perlu dipersiapkan guru dalam pembelajaran dengan tutor sebaya 

menurut (Arikunto, 2002: 72-73) adalah:   
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1. Mengadakan latihan bagi para tutor. Latihan dapat dilakukan dengan dua cara:  

(1) melalui latihan kelompok kecil, dimana yang mendapat latihan hanya anak-

anak yang akan menjadi tutor sebaya; (2) Melalui latihan klasikal dimana siswa 

seluruh kelas dilatih. Cara kedua ini mempunyai efek positif bagi kelompok 

siswa yang akan menerima bimbingan karena melalui latihan ini mereka akan 

tahu bagaimana mereka harus bertingkah laku pada waktu menerima 

bimbingan. Yang ditekankan pada tutor hanya memimpin kawan-kawannya 

agar mereka terlepas dari kesulitan memahami bahan pelajaran.   

2. Menyiapkan petunjuk tertulis baik di papan tulis maupun di kertas.  Petunjuk 

tertulis ini harus jelas serta rinci sehingga setiap siswa dapat memahami untuk 

melaksanakan  

3. Menetapkan penanggung jawab untuk tiap-tiap kelompok agar apabila terjadi 

ketidakberesan.  guru dengan mudah menegurnya.   

4. Apa yang dilakukan oleh guru selama program perbaikan berlangsung guru 

selalu memegang tanggung jawab dan memainkan peran penting.   

2.2.5.2. Langkah – langkah Tutor Sebaya 

 Menurut (Setiawati, 2009: 11) Seorang tutor hendaknya memiliki 

kriteria yaitu, memiliki kemampuan akademik di atas Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM) siswa satu kelas,   mampu menjalin kerja sama dengan sesama 

siswa, memiliki motivasi tinggi untuk meraih prestasi akademik yang baik, 

memiliki sifat toleransi dan tenggang rasa dengan sesama, memiliki motivasi 

tinggi untuk menjadikan kelompok diskusinya sebagai yang terbaik,   bersikap 
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rendah hati, pemberani, dan bertanggung jawab, suka membantu sesamanya 

yang mengalami kesulitan.   

Tutor atau ketua kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut yaitu:  a) memberikan tutorial kepada anggota terhadap materi ajar yang 

sedang dipelajari; b) mengkoordinir proses diskusi agar berlangsung kreatif dan 

dinamis; c) menyampaikan permasalahan kepada guru pembimbing apabila ada 

materi ajar yang belum dikuasai; d) menyusun jadwal diskusi bersama anggota 

kelompok, baik pada saat tatap muka di kelas maupun di luar kelas,   secara rutin 

dalam memecahkan masalah yang dihadapi; e) melaporkan perkembangan 

akademis kelompoknya kepada guru pembimbing pada setiap materi yang 

dipelajari, peran guru dalam metode diskusi kelompok terbimbing dengan tutor 

sebaya hanyalah sebagai fasilitator dan pembimbing terbatas.  Artinya guru hanya 

melakukan intervensi ketika betul – betul diperlukan oleh siswa. 

Langkah-langkah Tutor Sebaya menurut (Zaini, 2002: 2) adalah sebagai 

berikut: a) Pilih materi yang memungkinkan materi tersebut dapat dipelajari siswa 

secara mandiri, b) Bagilah para siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

heterogen,   sebanyak sub-sub materi yang akan disampaikan 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 dibantu oleh siswa yang pandai sebagai tutor sebaya, d) Beri mereka 

waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, e) 

Setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan sub materi sesuai dengan tugas 

yang telah diberikan. Guru bertindak sebagai nara sumber utama, f)Setelah semua 
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kelompok menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai dengan urutan sub 

materi, beri kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang 

perlu diluruskan.   

Menurut (Yamin, 2007:  72) dalam melaksanakan Tutor Sebaya perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut:  a) Pertama,   seorang siswa memperhatikan 

seorang siswa yang telah mencapai tingkat lanjut dalam melaksanakan semua 

tugas di bawah bimbingan pelatih; b) Setelah mengenal tugas tersebut, siswa 

dilatih dalam keterampilan melakukannya; c) Setelah lulus tes, ia menjadi pelatih 

untuk siswa berikutnya  

Dari uraian di atas selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk soal 

yang lain untuk dijadikan bahan pembelajaran dalam kelompok-kelompok kecil.  

Dengan demikian oleh model pembelajaran ini dalam diri siswa akan tertanam 

kebiasaan saling membantu antar teman sebaya.  Agar model pembelajaran tutor 

sebaya mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan (Djalil,b2001: 48) 

menuliskan saran penggunaan tutor sebaya adalah sebagai berikut:  a) Mulailah 

dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai; b) Jelaskan tujuan itu kepada seluruh 

siswa (kelas); c) Siapkan bahan dan sumber belajar yang memadai; d) Gunakan 

cara yang praktis; e) Hindari kegiatan pengulangan yang telah dilakukan guru; 

f) Pusatkan kegiatan tutorial pada keterampilan yang akan dilakukan tutor; g) 

Berikan latihan singkat mengenai yang akan dilakukan tutor; h) Lakukanlah 

pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi melalui tutor sebaya; i) Jagalah 

agar siswa yang menjadi tutor tidak sombong.  
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2.2.5.3. Tahapan Pembelajaran Tutor Sebaya 

Menurut (Rusijono, 2010: 30) penjelasan mengenai tahapan-

tahapankegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran tutor sebaya 

adalah sebagai berikut:  

1. Langkah Perencanaan  

  Guru mempelajari bahan ajar dengan seksama dan mengedentifikasi 

bagian-bagian yang sulit dari isi bahan ajar kemudian menyusun strategi untuk 

membantu siswa menghadapi kesulitan agar bisa mempelajari bagian yang sulit.  

2. Langkah Persiapan 

  Guru menyiapkan bahan ajar tambahan seperti variasi, contoh-contoh 

penyelesaian soal atau LKS.  

3. Langkah Pelaksanaan 

Guru mengidentifikasi siswa yang menghadapi kesulitan dalam 

memahami bahan ajar yang diberikan dan sulit dipahami dan melaksanakan 

tutorial dengan menggunakan bahan dan langkah-langkah yang telah disiapkan.  

4. Langkah Evaluasi  

   Guru melakukan tanya jawab untuk meyakinkan bahwa siswa tersebut 

telah mengatasi kesulitan belajarnya dan memahami materi yang sedang 

dipelajari dan memberikan tugas mandiri 

2.2.5.4. Aplikasi Metode Tutor Sebaya Dengan Kelompok Kecil 

Melalui tutor sebayasiswa bukan hanya dijadikan sebagai objek 

pembelajaran tetapi menjadi subjek pembelajaran, yaitu siswa diajak untuk 

menjadi tutor atau sumber belajar dan tempat bertanya bagi temannya.  Dengan 
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cara demikian siswa yang menjadi tutor melakukan repetition (pengulangan) dan 

menjelaskan kembali materi sehingga menjadi lebih paham dalam setiap bahan 

ajar yang disampaikan. Selain aktivitas anggota kelompok, peran ketua kelompok 

atau tutor sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan kelompok dalam 

mempelajari materi ajar yang disajikan (Saleh Muntasir, 1985).  

Langkah-langkah model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil 

ini adalah sebagai berikut:  a) pilihlah materi yang memungkinkan materi tersebut 

dapat dipelajari siswa secara mandiri.  Materi pelajaran di bagi menjadi sub-sub 

materi (segmen materi); b) bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

heterogen,   sebanyak sub-sub materi yang akan disampaikan guru.  Siswa-siswa 

pandai disebar dalam setiap kelompok dan bertindak sebagai tutor sebaya; c) 

masing-masing kelompok diberi tugas mempelajari satu bab materi.  Setiap 

kelompok di pandu oleh siswa yang pandai sebagai tutor sebaya; d) beri mereka 

waktu yang cukup,   baik di dalam kelas maupun di luar kelas; e) setiap kelompok 

melalui wakilnya menyampaikan sub materi sesuai dengan tugas yang telah 

diberikan. Guru bertindak sebagai nara sumber utama; f) setelah kelompok 

menyampaikan tugasnya secara berurutan sesuai dengan urutan sub materi,   beri 

kesimpulan dan klarifikasi seandainya ada pemahaman siswa yang perlu 

diluruskan.  

2.2.5.5. Keunggulan Metode Tutor Sebaya 

Adapun kelebihan menurut (Arikunto, 1995) adalah sebagai berikut : a) 

ada kalanya hasilnya lebih baik bagi beberapa siswa yang mempunyai perasaan 

takut atau enggan kepada gurunya; b) bagi tutor pekerjaan tutoring akan dapat 
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memperkuat konsep yang sedang dibahas; c) bagi tutor merupakan kesempatan 

untuk melatih diri memegang tanggung jawab dalam mengemban suatu tugas dan 

melatih kesabaran; d) mempererat hubungan antar siswa sehingga mempertebal 

perasaan sosial.  

2.2.5.6. Kelemahan Metode Tutor Sebaya  

Menurut (Arikunto, 1995: 33) kelemahan metode tutor berikut ini:  a) 

Siswa yang dibantu seringkali belajar kurang serius karena hanya berhadapan 

dengan temannya sendiri sehingga hasilnya kurang memuaskan;  b) ada beberapa 

orang siswa yang merasa malu atau enggan untuk bertanya karena takut 

kelemahannya diketahui oleh temannya; c) pada kelas-kelas tertentu pekerjaan 

tutoring ini sukar dilaksanakan karena perbedaan jenis kelamin antara tutor 

dengan siswa yang diberi program perbaikan; d) bagi guru sukar untuk 

menentukan seorang tutor sebaya karena tidak semua siswa yang pandai dapat 

mengajarkannya kembali kepada teman-temannya.  

Menurut (Amiruddin, 2010: 12) kelemahan metode tutor antara lain:  a) 

siswa yang dibantu sering kali belajar kurang serius karena hanya berhadapan 

dengan temannya sendiri sehingga hasilnya kurang memuaskan; b) 

ada beberapa orang siswa yang merasa malu atau enggan untuk bertanya karena 

takut kelemahannya diketahui oleh temannya; c) pada kelas-kelas tertentu 

pekerjaan tutor sukar dilaksanakan karena perbedaan jenis kelamin antara tutor 

dengan siswa yang diberi program perbaikan, d) bagi guru sukar untuk 

menentukan seorang tutor sebaya karena tidak semua siswa yang pandai dapat 

mengajarkan kembali kepada teman-temanya.  
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1. Siswa Sekolah Menengah Pertama 

 Siswa adalah subjek yang menerima pelajaran.  Setiap siswa mempunyai 

bakat intelektual, emosional, sosial, dan lain-lain yang sifatnya khusus (Arikunto 

2007: 296). Siswa adalah Manusia yang berpotensi yang menghajatkan 

pendidikan (Djamarah & Zain 2002:  89).  

 Siswa atau peserta didik merupakan suatu komponen masukan dalam 

sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan,   sehingga 

menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional 

(Hamalik 2013: 7). Sebagai suatu komponen pendidikan, peserta didik dapat 

ditinjau dari berbagai pendekatan,   antara lain:  pendekatan sosial, pendekatan 

psikologis,   dan pendekatan edukatif/pedagogis.  

2. Pendekatan Sosial 

 Peserta didik adalah anggota masyarakat yang sedang disiapkan untuk 

menjadi anggota masyarakat yang lebih baik.  Sebagai anggota masyarakat,   dia 

berada dalam lingkungan keluarga, masyarakat sekitarnya, dan masyarakat yang 

lebih luas. Peserta didik perlu disiapkan agar pada waktunya mampu 

melaksanakan perannya dalam dunia kerja dan dapat menyesuaikan diri dari 

masyarakat.  Kehidupan bermasyarakat itu dimulai dari lingkungan keluarga dan 

dilanjutkan di dalam lingkungan masyarakat sekolah. Dalam konteks inilah 

peserta didik melakukan interaksi dengan rekan sesamanya, guru-guru dan 

masyarakat yang berhubungan dengan sekolah. Dalam situasi inilah nilai-nilai 

sosial yang terbaik dapat ditanamkan secara bertahap melalui proses pembelajaran 

dan pengalaman langsung.  
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3. Pendekatan Psikologis 

 Peserta didik adalah suatu organisme yang sedang tumbuh dan 

berkembang. Peserta didik memiliki berbagai potensi manusiawi,   seperti bakat,   

minat, kebutuhan, sosial-emosional-personal, dan kemampuan jasmaniah.  

Potensi-potensi itu perlu dikembangkan melalui proses pendidikan dan 

pembelajaran di sekolah, sehingga terjadi perkembangan  secara menyeluruh 

menjadi manusia seutuhnya.  Perkembangan menggambarkan perubahan kualitas 

dan abilitas dalam diri seseorang, yakni adanya perubahan dalam struktur,   

kapasitas, fungsi, dan efisiensi. Perkembangan itu bersifat keseluruhan,   misalnya 

perkembangan intelegensi, sosial, emosional, spiritual, yang saling berhubungan 

satu dengan yang lainnya.  

4. Pendekatan Edukatif/Paedagogis 

 Pendekatan pendidikan menempatkan peserta didik sebagai unsur penting,   

yang memiliki hak dan kewajiban dalam rangka sistem pendidikan menyeluruh 

dan terpadu dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional,   setiap peserta 

didik pada satu satuan pendidikan mempunyai hak-hak berikut :  

(1) Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.  

(2) Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan 

berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk 

memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan.  

(3) Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan 

persyaratan yang berlaku.  
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(4) Pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi 

sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan 

yang hendak dimasuki.  

(5) Memperoleh penilaian hasil belajarnya.  

(6) Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.  

(7) Mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat (Bab VI,   Ps.  24).  

Peserta didik pada masa remaja memiliki kebutuhan tertentu yang perlu 

mendapat pemuasan melalui pendidikan sekolah. Hasil penelitian mengenai 

kebutuhan pendidikan pada siswa remaja menunjukkan, bahwa ada 11 kelompok 

kebutuhan :  

(1) Belajar dan sukses di sekolah; 

(2) Pertumbuhan dan perkembangan kesehatan; 

(3) Kemampuan sosial; 

(4) Hubungan antara laki-laki dan perempuan; 

(5) Penyesuaian jabatan; 

(6) Menemukan filsafat hidup; 

(7) Perkawinan dan kehidupan keluarga; 

(8) Persoalan keuangan,   pengeluaran dan keamanan; 

(9) Pengertian dan perdamaian dunia; 

(10) Pengertian atas bangsa sendiri dan warga negara yang aktif.  

 Pemuasan kebutuhan ini tentu saja tidak dilakukan sekaligus,   melainkan 

secara bertahap dan berbarengan dengan perkembangan dalam aspek-aspek 

perkembangan lainnya.  

Siswa SMP sudah memasuki masa remajanya. Masa remaja merupakan 

sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasan usia maupun peranannya 

seringkali tidak terlalu jelas. Masa remaja ini sering dianggap sebagai masa 
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peralihan, dimana saat-saat ketika anak tidak mau lagi diperlakukan sebagai anak-

anak, tetapi dilihat dari pertumbuhan fisiknya ia belum dapat dikatakan orang 

dewasa.  Masa remaja merupakan masa untuk mencari identitas/jati diri.  Individu 

ingin mendapat pengakuan tentang apa yang dapat ia hasilkan bagi orang lain.  

Masa remaja termasuk masa yang sangat menentukan karena pada masa ini anak-

anak mengalami banyak perubahan pada psikis dan fisiknya.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1.  Kerangka Berpikir Rancangan Penulis 

 

Untuk dapat menunjang perkembangan kemampuan Rekorder Sopran siswa 

SMP Negeri 41 Semarang,   dibutuhkan suatu metode pembelajaran Rekorder 

sopran yang baik yaitu metode yang mempunyai tujuan yang jelas dengan 

beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan.  Dari berbagai macam metode 

pembelajaran, metode yang digunakan di SMP Negeri 41 Semarang adalah 

Metode Tutor Sebaya, yang dimaksud Metode Tutor Sebaya adalah metode 

belajar mengajar dengan bantuan seorang peserta didik yang kompeten untuk 

mengajar peserta didik lainnya.  Metode ini menuntut peserta didik untuk aktif 

berdiskusi dengan sesama temannya, atau mengerjakan tugas kelompok dengan 

bimbingan atau arahan teman yang kompeten, baik tugas itu dikerjakan di rumah 

Pembelajaran Recorder Sopran di 

SMP Negeri 41 Semarang 

Pelaksanaan 

Pembelajarandengan Metode 

Tutor Sebaya 

Hasil Belajar Recorder Sopran 

SMPN 41 Semarang 
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maupun di sekolah. Dengan kerangka berpikir, maka penelitian ini diarahkan 

pada bagaimana pelaksanaan dan hasil dari aplikasi Metode  

Tutor Sebaya pada pembelajaran Rekorder sopran di SMP 41 Semarang.  

Dengan metode yang digunakan diharapkan pembelajaran Rekorder sopran di 

SMP Negeri 41 Semarang dapat dilaksanakan dengan baik dan siswa dapat 

memainkan Rekorder sopran dengan baik. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan  

Proses pelaksanaan pembelajaran Rekorder Sopran dengan metode tutor 

sebaya di kelas VII B SMP Negeri 41 Semarang memiliki tahapan-tahapan agar 

pelaksanaan tutor sebaya terlaksana yaitu 1) Guru memilih tutor, pemilihan tutor 

dalam setiap kelompok ditentukan oleh guru dengan cara melihat potensi yang 

ada pada setiap siswa.  Ini memudahan guru dalam penyaluran materi kepada 

siswa; 2) Guru Membagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil 

heterogendengan seorang tutor didalamnya; 3) Guru memberi tugas pada masing-

masing kelompok untuk mempelajari satu sub materi; 4) Guru memberikan siswa 

waktu yang cukup untuk persiapan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas; 5) 

Pelaksanaan Evaluasi dimana setiap kelompok melalui wakilnya menyampaikan 

sub materi sesuai dengan tugas yang telah diberika; 6) Guru memberi kesimpulan 

dan klarifikasi bila ada pemahaman siswa yang perlu diluruskan.  

Faktor pendukung dan penghambat pembelajaran Rekorder Sopran 

menggunakan metode tutor sebaya dikelas VII B  SMP Negeri 41 Semarang 

terbagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Faktor Internal yang dapat 

menjadi pendukung pelaksanaan pembelajaran Rekorder Sopran menggunakan 

metode tutor sebaya dikelas VII B  SMP Negeri 41 Semarang yaitu usia tutor 

dengan anggota yang sama menjadikan tanya jawab antar keduanya menjadi lebih 

nyaman. Sedangakan Faktor Internal yang dapat menjadi penghambat yaitu faktor 

usia yang sama juga menjadikan anggota terkadang menyepelekan siswa yang
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menjadi tutornya.  Faktor berikutya yaitu faktor eksternal,   faktor eksternal yang 

dapat menjadi pendukung pembelajaran yaitu Kondisi kelas yang nyaman serta 

siswa yang terkondisi. menjadikan pembelajaran berjalan dengan baik.  

Sedangkan faktor eksternal yang menghambat dari pelaksanaan tutor sebaya di 

kelas VII B adalah sulitnya konsentrasi siswa dalam menerima materi karena 

tidak terkondisinya kelas ketika tutor sebaya dilakukan didalam kelas.   

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentangpembelajaran Rekorder Sopran 

dengan metode tutor sebaya di kelas VII B SMP Negeri 41 Semarang penulis 

mengajukan saran-saran sebagai berikut :  

5.2.1 Guru hendaknya dapat mengkondisikan siswa dalam membentuk 

kelompok yang lebih heterogen dengan menyatukan antara siswa laki-laki 

dan perempuan.   

5.2.2 Guru hendaknya lebih memperhatikan dan mengawasi siswa pada 

saat pembelajaran dengan tutor berlangsung agar terciptanya suasana 

yang kondusif.
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