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ABSTRAK 
Marlita, Ika. 2006. Keefektifan Model Pembelajaran Tutor Sebaya terhadap Hasil 

Belajar Matematika Pokok Bahasan Persamaan Garis Lurus Siswa 
Kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan 
Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama, Drs. Sugiarto, 
Pembimbing Pendamping, Drs. Suhito, M. Pd. 

 
 

Saat ini masih banyak siswa yang beranggapan bahwa mata pelajaran 
matematika sukar dipahami, bersifat abstrak, dan menjemukan, sehingga hasil 
belajar siswa kurang memuaskan. Oleh karena itu guru perlu mengusahakan 
pembelajaran yang lebih menarik. Di lain pihak, umumnya jumlah siswa pada 
suatu kelas terlalu besar, kurangnya alat pelajaran, dan siswa perlu mendapat 
kesempatan untuk bekerja dalam kelompok, serta memperolah umpan balik 
padahal waktu guru terbatas.  

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala 
tersebut adalah dengan menerapkan model pembelajaran tutor sebaya. Dalam 
kenyataannya, anak yang belajar dari  anak-anak lain yang memiliki status dan 
umur yang sama, maka dia tidak akan merasa begitu terpaksa untuk menerima 
ide-ide dan sikap-sikap dari ‘guru-guru’nya tersebut. Sebab ‘guru-guru’nya , yaitu 
teman sebayanya itu, tidaklah begitu lebih bijaksana dan berpengalaman dari 
padanya. Anak relatif bebas bersikap dan berpikir, dan dengan perasaan ‘bebas’ 
yang dimiliki itu maka diharapkan anak dapat lebih aktif dalam berkomunikasi, 
sehingga dapat mempermudah mereka dalam memahami konsep / materi yang 
sedang diajarkan oleh guru, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka. 
Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui keefektifan model pembelajaran tutor 
sebaya jika dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 36 
Semarang Tahun Pelajaran 2005/2006 sebanyak 307 siswa. Sampel sebanyak 2 
kelas yaitu kelas VIIID sebagai kelas eksperimen dan kelas VIIIG sebagai kelas 
kontrol. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara random sampling. Instrumen 
pengumpulan data dalam penelitian ini telah diujicobakan, yaitu berupa 30 butir 
soal obyektif dengan 4 pilihan dan satu jawaban benar. Eksperimen dilakukan 
dengan menerapkan model pembelajaran tutor sebaya dan sebagai pembanding, 
pada kelas kontrol dilakukan pembelajaran dengan menggunakan model 
pembelajaran konvensional. 

Hasil penelitian diperoleh t hitung sebesar 2,034 > ttabel (1,66) dengan α = 5% 
yang berarti Ho ditolak. Diperoleh rata-rata hasil belajar siswa yang menggunakan 
model pembelajaran tutor sebaya sebesar 7,28, sedangkan siswa yang 
pembelajarannya menggunakan model pembelajaran konvensional sebesar 6,87. 
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar kelompok eksperimen 
berbeda secara signifikan dengan hasil belajar kelompok kontrol. Dengan kata lain 
model pembelajaran tutor sebaya lebih efektif daripada pembelajaran dengan 
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menggunakan model pembelajaran konvensional pada pokok bahasan persamaan 
garis lurus. 

Disarankan bagi guru agar dapat mengembangkan kreativitas dalam 
pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya. Bagi 
peneliti lain dapat melakukan penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari 
penelitian ini, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat digunakan untuk 
menggeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Pada era perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan 

semakin ketat. Oleh karena itu, diperlukan tenaga-tenaga ahli yang mampu 

bersaing, yang dapat dihasilkan lewat pendidikan. Seperti yang tercantum 

dalam pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1989, pendidikan adalah usaha 

sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, 

pembelajaran, dan latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Seiring 

dengan perkembangan jaman itulah maka dunia pendidikan perlu 

dikembangkan juga, dalam hal ini menyangkut metode pembelajaran yang 

digunakan guru dalam proses belajar mengajar di kelas. 

Masalah yang sangat menonjol yang dihadapi oleh pendidikan 

(khususnya dalam pembelajaran matematika) adalah hasil belajar para siswa 

yang belum memuaskan. Hal ini dapat didukung oleh hasil laporan dari TIMSS 

(Third International Mathematics and Science Study) bahwa rata-rata skor 

matematika siswa tingkat 8 (kelas II SMP) di Indonesia jauh dibawah rata-rata 

skor internasional, dan berada pada rangking 34 dari 38 negara. Kenyataan itu 

sangatlah memprihatinkan khususnya bagi dunia pendidikan kita, hal ini dapat 

disebabkan karena pada umumnya pembelajaran matematika yang ditemui 

selama ini masih menekankan pada tuntutan kurikulum dan penyampaian 

tekstual semata daripada mengembangkan kemampuan belajar dan membangun 

1 
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individu. Kondisi ini tidak akan menumbuhkembangkan aspek kemampuan dan 

aktivitas siswa seperti yang diharapkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli psikologi dikemukakan bahwa anak-anak 

mudah memahami konsep-konsep yang rumit dan abstrak jika disertai dengan 

contoh-contoh konkret, contoh-contoh yang wajar sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang dihadapi, dengan mempraktekkan sendiri upaya penemuan konsep 

melalui perlakuan terhadap kenyataan fisik, melalui penanganan benda-benda 

yang benar-benar nyata. Berdasarkan hal itu maka tugas guru bukanlah 

memberikan pengetahuan, melainkan menyiapkan situasi yang memotivasi 

anak untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan 

fakta dan konsep sendiri. Di lain pihak umumnya jumlah siswa pada suatu 

kelas terlalu besar, kurangnya alat pelajaran dan siswa perlu mendapat 

kesempatan untuk bekerja dalam kelompok, serta memperoleh umpan balik 

padahal waktu guru ter batas.  

Sekarang ini berkembang model-model pembelajaran matematika yang 

dimaksudkan untuk lebih memberikan kesempatan yang luas kepada siswa 

untuk aktif  belajar. Dapat juga dikatakan model-model tersebut untuk 

mengupayakan agar pembelajaran yang terpusat pada guru (teacher oriented) 

berubah menjadi terpusat kepada siswa (student oriented). Salah satu model 

pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala di atas 

adalah model pembelajaran teman sebaya (model pembelajaran tutor sebaya). 

Kita tahu bahwa dalam kenyataannya, anak yang belajar dari  anak-anak lain 

yang memiliki status dan umur yang sama, kematangan / harga diri yang tidak 
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jauh berbeda, maka dia tidak akan merasa begitu terpaksa untuk menerima ide-

ide dan sikap-sikap dari ‘guru-guru’nya tersebut. Sebab ‘guru-guru’nya , yaitu 

teman sebayanya itu, tidaklah begitu lebih bijaksana dan berpengalaman dari 

padanya. Anak relatif bebas bersikap dan berpikir, anak relatif bebas memilih 

perilaku yang dapat diterima / tidak diterima oleh teman-teman sebayanya. 

Anak bebas mencari hubungan yang bersifat pribadi dan bebas pula menguji 

dirinya dengan teman-teman lain. Dengan perasaan ‘bebas’ yang dimiliki itu 

maka diharapkan anak dapat lebih aktif dalam berkomunikasi, sehingga dapat 

mempermudah mereka dalam memahami konsep / materi yang sedang 

diajarkan oleh guru. Dengan demikian penggunaan model pembelajaran tutor 

sebaya ini selain dapat meningkatkan kecakapan siswa dalam berkomunikasi 

juga dapat memberi solusi kepada siswa dalam memahami suatu konsep mata 

pelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar mereka. 

Pembelajaran tutor sebaya dapat dilakukan di berbagai tingkatan 

pendidikan dan tanpa terbatas pada pokok bahasan tertentu, sehingga dalam 

setiap jenjang pendidikan dapat diterapkan model pembelajaran tutor sebaya 

tanpa harus terpancang pada suatu pokok bahasan tertentu. 

Menurut survei dari data nilai sebelumnya di SMP N 36 Semarang, 

khususnya pada pokok bahasan persamaan garis lurus, banyak siswa yang 

belum dapat memenuhi ketuntasan belajar yaitu mampu menyelesaikan, 

menguasai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran minimal 65% dari 

seluruh tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2003:99). Berdasarkan hal tersebut, 

maka dalam pokok bahasan ini perlu diberikan metode lain dalam penyampaian 
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materi pelajarannya yaitu dengan menggunakan metode tutor sebaya sehingga 

siswa akan lebih leluasa dan tidak canggung dalam mempelajari pokok bahasan 

persamaan garis lurus. Menurut standar kompetensi SMP, pokok bahasan 

persamaan garis lurus diberikan pada kelas VIII semester I. Untuk itulah 

peneliti mengambil sampel kelas VIII SMP N 36 Semarang, karena 

berdasarkan kurikulum 2004 pada tingkatan inilah pokok bahasan persamaan 

garis lurus mulai diberikan kepada siswa didik. 

B. Rumusan Masalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Apakah dengan penggunaan model pembelajaran tutor (teman) sebaya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa lebih baik (efektif) bila dibandingkan dengan 

penggunaan model pembelajaran konvensinal ? 

C. Penegasan Istilah 

Berdasarkan alasan pemilihan judul di atas, maka untuk menghindari agar 

persoalan yang dibicarakan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan 

semula dan juga tidak terjadi salah penafsiran istilah yang digunakan perlu 

adanya penegasan istilah-istilah yang  meliputi : 

(1) Keefektifan berarti keberhasilan (Depdikbud, 1991:250). Keefektifan itu 

sendiri berasal dari kata efektif yang dalam penelitian ini maksudnya adalah 

keberhasilan dalam penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya terhadap 

hasil belajar siswa bila dibandingkan dengan penggunaan model 

pembelajaran konvensional. Jadi diharapkan dengan keberhasilan 
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penggunaan model pembelajaran tutor sebaya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa. 

(2) Model pembelajaran tutor sebaya adalah model pembelajaran yang terpusat 

pada siswa, dalam hal ini siswa belajar dari siswa lain yang memiliki status 

umur dan kematangan / harga diri yang tidak jauh berbeda, sehingga anak 

tidak merasa begitu terpaksa untuk menerima ide-ide dan sikap dari 

“gurunya” yang tidak lain adalah teman sebayanya itu sendiri. 

(3) Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

mengalami pengalaman belajarnya (Sudjana, 1990:22) Hasil belajar juga 

merupakan perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk 

penguasaan, penggunaan, penilaian terhadap sikap pengetahuan dan 

penggunaan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi. Hasil belajar 

yang dipakai dalam penelitian ini adalah hasil belajar mata pelajaran 

matematika pokok bahasan persamaan garis lurus kelas VIII SMP negeri 36 

Semarang dan lebih tertuju pada kawasan kognitif. 

(4) Matematika adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar. 

Matematika terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia yang berhubungan 

dengan ide, proses, dan penalaran. (Suherman, 2003:5). 

(5) Pokok Bahasan Persamaan Garis Lurus adalah pokok bahasan yang 

mengulas tentang persamaan yang memiliki bentuk y = mx atau y = mx + c 

dengan m dan c suatu konstanta (Junaidi, 2004:66). 
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(6) SMP Negeri 36 Semarang adalah sekolah menengah pertama negeri yang 

terletak di Jalan Plampitan No. 35 Semarang. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

model pembelajaran tutor sebaya dalam pembelajaran matematika pokok 

bahasan persamaan garis lurus siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang berarti 

bagi semua pihak yang terkait didalamnya, seperti: 

a.  Bagi siswa. 

Hasil penelitian ini sangat menguntungkan siswa, karena siswa 

merupakan obyek langsung dari penelitian yang dikenai tindakan. 

Semestinya ada perubahan dalam diri siswa dari aspek kognitif, afektif 

maupun psikomotor. 

b. Bagi guru. 

Dengan dilaksanakan penelitian ini guru dapat lebih mengetahui secara 

tepat dan bertambah wawasan dalam penyelenggaraan proses belajar 

dengan menggunakan metode pembelajaran bagi siswa.  

c.  Bagi peneliti. 

Mendapat pengalaman langsung menerapkan model pembelajaran tutor 

sebaya sehingga dapat dijadikan bekal kelak ketika terjun di lapangan. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Secara garis besar sistematika skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, 

yaitu: bagian awal skripsi, bagian isi skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

Bagian awal skripsi ini berisi halaman judul, abstrak, lembar pengesahan, 

motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

Bagian isi skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu 

Bab I.   Pendahuluan 

Berisi tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, penegasan 

istilah / batasan operasional, tujuan dan manfaat penelitan serta 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II.  Landasan Teori dan Hipotesis  

  Berisi tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. 

Bab III.  Metode penelitian  

Berisi tentang cara melakukan penelitian, metode penyusun alat 

pengumpul data, Metode pengumpul data, dan metode analisis hasil 

penelitian. 

Bab IV.  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian yang telah dilaksanakan, hasil analisis 

data, dan pembahasannya. 

Bab V.    Penutup 

  Berisi simpulan dan saran-saran. 

Bagian akhir skripsi memuat Daftar Pustaka yang digunakan sebagai 

acuan dalam penulisan skripsi dan Lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Pengertian Belajar 

Menurut Fontana, dalam (Suherman, 2003:8), belajar adalah proses 

peubahan tingkah laku individu yang relatif tetap sebagai hasil dari 

pengalaman, sedangkan pembelajaran merupakan upaya penataan lingkungan 

yang memberi nuansa agar program belajar tumbuh dan berkembang secara 

optimal. Dengan demikian proses belajar bersifat internal dan unik dalam diri 

individu siswa, sedangakan proses pembelajaran bersifat eksternal yang 

disengaja direncanakan dan bersifat rekayasa perilaku. 

Bruner dalam Dahar (1989: 98) mengemukakan bahwa: 

Terdapat empat tema pendidikan. Tema pertama tentang struktur 
pengetahuan. Dengan struktur ini siswa ditolong untuk melihat 
bagaimana fakta-fakta yang kelihatannya tidak berhubungan dapat 
dihubungkan satu dengan yang lain. Tema kedua tentang kesiapan untuk 
belajar kesiapan terdiri atas penguasaan ketrampilan-ketrampilan yang 
lebih sederhana yang dapat mengijinkan seseorang untuk mencapai 
ketrampilan-ketrampilan yang lebih tinggi. Tema yang ketiga adalah 
intuisi dalam proses pendidikan tujuan intuisi untuk mengetahui apakah 
formulasi-formulasi yang dibuat merupakan kesimpulan-kesimpulan yang 
sahih atau tidak. Tema keempat adalah motivasi untuk belajar dan cara-
cara yang merangsang motivasi adalah pengalaman dimana siswa 
berpartisipasi secara aktif dalam menghadapi alamnya. 

Dalam R. W. Dahar (1989:98), pendekatan Bruner terhadap belajar 

didasarkan pada dua asumsi yaitu perolehan pengetahuan merupakan suatu 

proses yang interaktif dan orang mengkonstruksi pengetahuannya dengan 

menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan 

sebelumnya. Bruner yakin bahwa orang yang belajar beriteraksi dengan 

8 
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lingkungan secara aktif; perubahan tidak hanya terjadi di lingkungan tetapi juga 

dalam diri orang itu sendiri.  

Dengan demikian belajar merupakan suatu proses yang ditandai dengan 

adanya perubahan perilaku. Perubahan ini dapat ditunjukkan dalam berbagai 

bentuk seperti berubahnya penalaran, sikap, kecakapan, kebiasaan, dan 

sebagainya. 

Peristiwa belajar disertai dengan proses pembelajaran akan lebih terarah 

dan sistematik daripada belajar yang hanya semata-mata dari pengalaman 

dalam kehidupan sosial di masyarakat. Belajar dengan proses pembelajaran, di 

dalamnya terdapat peran guru, bahan belajar, dan lingkungan kondusif yang 

sengaja diciptakan, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil belajar yang 

optimal. 

B. Strategi Pembelajaran 

Strategi dalam kaitannya dengan pembelajaran adalah siasat atau kiat 

yang sengaja direncanakan oleh guru, berkenaan dengan segala persiapan 

pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan 

tujuannya yang berupa hasil belajar dapat tercapai secara optimal. 

Strategi pembelajaran yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan 

pembelajaran di kelas, biasanya dibuat secara tertulis, mulai dari Telaah 

Kurikulum (khususnya GBPP, Petunjuk Pelaksanaan, dan Petunjuk Teknis 

Pembelajaran Matematika), Penyusunan Program Tahunan, Program Semester, 

Program Satuan Pelajaran, sampai dengan Rencana Pembelajaran. 
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Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran perlu memiliki strategi 

pembelajaran, menurut Amin Suyitno (2004:2) strategi pembelajaran adalah 

perencanaan dan tindakan yang cermat mengenai kegiatan pembelajaran agar 

kompetensi yang diharapkan tercapai.  

C. Model Pembelajaran 

Agar pembelajaran matematika dapat diserap dengan baik oleh siswa, 

selain diperlukan strategi pembelajaran, guru juga perlu memilih metode dan 

model pembelajaran yang dipandang tepat dan sesuai dengan kondisi siswa. 

Istilah model pembelajaran dibedakan dari istilah metode pembelajaran. Model 

pembelajaran dimaksudkan sebagai pola interaksi siswa dengan guru di dalam 

kelas yang menyangkut strategi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran 

yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kelas. 

Sedangkan metode pembelajaran adalah cara menyajikan materi yang masih 

bersifat umum. Jadi istilah model pembelajaran mempunyai makna yang lebih 

luas dari pada metode pembelajaran. 

Model pembelajaran menurut Saripuddin dalam Nurhayati Abba (2000: 

10) adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis 

dalam mengorganiasasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar 

tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang dan para pengajar 

dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

D. Model Pembelajaran Tutor Sebaya 

Sekolah memiliki banyak potensi yang dapat ditingkatkan efektifitasnya 

untuk menunjang keberhasilan suatu program pengajaran. Potensi yang ada di 
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sekolah meliputi semua sumber-sumber daya yang dapat mempengaruhi hasil 

dari proses belajar mengajar. Keberhasilan suatu program pengajaran tidak 

disebabkan oleh satu macam sumber daya, tetapi disebabkan oleh perpaduan 

antara berbagai sumber-sumber daya yang saling mendukung menjadi satu 

sistem yang integral.  

Dalam arti luas sumber belajar tidak harus selalu guru. Sumber belajar 

dapat berasal dari orang lain yang bukan guru, seperti teman dari kelas yang 

lebih tinggi (kakak kelas), teman sekelas, atau keluarganya di rumah. Sumber 

belajar bukan guru dan berasal dari orang yang lebih pandai disebut tutor. Ada 

dua macam tutor, yaitu tutor sebaya dan tutor kakak. Tutor sebaya adalah 

teman sebaya yang lebih pandai, dan tutor kakak adalah tutor dari kelas yang 

lebih tinggi.  

Tutor sebaya adalah seorang atau beberapa orang siswa yang ditunjuk dan 

ditugaskan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tutor 

tersebut diambil dari kelompok siswa yang memiliki prestasi yang lebih tinggi 

daripada siswa-siswa lainnya. 

Menurut Ischak dan Warji dalam Suherman (2003:276) berpendapat 

bahwa tutor sebaya adalah sekelompok siswa yang telah tuntas terhadap bahan 

pelajaran, memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami bahan pelajaran yang dipelajarinya. 

Mengingat bahwa siswa adalah unsur pokok dalam pengajaran, maka 

siswalah yang harus menerima dan mencapai berbagai informasi pengajaran 

yang pada akhirnya dapat mengubah tingkah lakunya sesuai dengan yang 
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diharapkan. Untuk itu, maka siswa harus dijadikan sebagai sumber 

pertimbangan di dalam pemilihan sumber pengajaran. 

Pembelajaran teman / tutor sebaya adalah pembelajaran yang terpusat 

pada siswa, dalam hal ini siswa belajar dari siswa lain yang memiliki status 

umur, kematangan / harga diri yang tidak jauh berbeda dari dirinya sendiri. 

Sehingga anak tidak merasa begitu terpaksa untuk menerima ide-ide dan sikap 

dari “gurunya” yang tidak lain adalah teman sebayanya itu sendiri. Dalam tutor 

sebaya, teman sebaya yang lebih pandai memberikan bantuan belajar kepada 

teman-teman sekelasnya di sekolah. Bantuan belajar oleh teman sebaya dapat 

menghilangkan kecanggungan. Bahasa teman sebaya lebih mudah dipahami, 

selain itu dengan teman sebaya tidak ada rasa enggan, rendah diri, malu, dan 

sebagainya, sehingga diharapkan siswa yang kurang paham tidak segan-segan 

untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya (Suherman, 2003: 

277). 

Tugas sebagai tutor merupakan kegiatan yang kaya akan pengalaman dan 

sebenarnya merupakan kebutuhan anak itu sendiri, karena dalam model 

pembelajaran tutor sebaya ini, mereka (para tutor) harus berusaha mendapatkan 

hubungan dan pergaulan baru yang mantap dengan teman sebaya, mencari 

perannya sendiri, mengembangkan kecakapan intelektual dan sosial. Dengan 

demikian, beban yang diberikan kepada mereka akan memberi kesempatan 

untuk mendapatkan perannya, bergaul dengan orang– orang lain, dan bahkan 

mendapatkan pengetahuan dan pengalaman.   
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Dengan model pembelajaran teman sebaya, maka tidak ada batasan bagi 

tiap siswa untuk lebih terbuka dan saling berkomunikasi antara satu dengan 

yang lainnya sehingga diharapkan dapat melatih kecakapan komunikasi siswa. 

Komunikasi matematika perlu menjadi fokus perhatian dalam pembelajaran 

matematika, sebab melalui komunikasi, siswa dapat mengorganisasi dan 

mengkonsolidasi berpikir matematisnya, dan siswa dapat meng’explore’ ide-ide 

matematika. Selain itu menurut Atkins dalam Asikin (2002:493) komuniksi 

secara verbal (mathematical conversation) merupakan “a tool for measuring 

growth in understanding, allow participapants to learn about the mathematical 

constructions from others, and give participants opportunities to reflect on 

their own mathematical understanding”, yang berarti bahwa komunikasi secara 

verbal merupakan alat untuk meningkatkan pemahaman, dengan membimbing 

siswa untuk belajar dari siswa lainnya, dan memberikan kesempatan kepada 

siswa itu untuk merefleksikan pemahaman mereka. Kesadaran tentang 

pentingnya memperhatikan kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan 

menggunakan matematika yang dipelajari di sekolah perlu ditumbuhkan, sebab 

salah satu fungsi pelajaran matematika adalah sebagai cara 

mengkomunikasikan gagasan secara praktis, sistematis, dan efisien. 

Adanya model pembelajaran teman sebaya diharapkan dapat 

meningkatkan keterampilan komunikasi siswa, karena dalam hal ini siswa tidak 

akan merasa canggung, malu, dan lebih leluasa untuk bertanya dengan 

temannya (tutor sebayanya) tentang kesulitan-kesulitan yang didapatinya dalam 

suatu bahan pelajaran tertentu, sehingga diharapkan dengan meningkatnya 
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kecakapan komunikasi siswa maka dengan sendirinya siswa dapat lebih mudah 

memahami pelajaran yang sedang dipelajarinya karena selain lebih leluasa, 

bahasa antar sesama teman sebaya lebih mudah dipahami, sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman siswa dengan demikian hasil belajar mereka akan 

dapat meningkat pula. 

Model pembelajaran tutor sebaya ini sangatlah cocok dengan kondisi 

pendidikan bangsa kita, karena pada umumnya jumlah siswa pada suatu kelas 

terlalu besar, biasanya lebih dari 40 siswa; kebanyakan sekolah, terutama di 

daerah-daerah terpencil menghadapi kekurangan guru; kekurangan alat 

pelajaran; dan selain itu siswa juga perlu mendapat kesempatan untuk bekerja 

dalam kelompok dan memperoleh umpan balik padahal waktu guru terbatas. 

Untuk itu dengan adanya model pembelajaran tutor sebaya ini diharapkan dapat 

membantu menanggulangi masalah-masalah yang ada dalam dunia pendidikan 

di negara kita ini. 

 Percobaan menggunakan siswa sebagai guru atau tutor sebaya telah 
berlangsung di negara lain yang sudah maju dan telah menunjukkan 
keberhasilan. Dasar pemikiran tentang tutor sebaya adalah siswa yang pandai 
memberikan bantuan belajar kepada siswa yang kurang pandai. Bantuan 
tersebut dapat dilakukan kepada teman-teman sekelasnya di sekolah atau di luar 
sekolah / di luar jam mata pelajaran (Semiawan, 1985:70). 

 
Pelaksanaan model pembelajaran tutor sebaya yang diberikan kepada 

teman sekelasnya di sekolah, dapat dilakukan sebagai berikut. 

1. Beberapa siswa yang pandai disuruh mempelajari suatu topik. 

2. Guru memberi penjelasan umum tentang topik yang akan dibahas. 
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3. Kelas dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4 – 6 

orang siswa dan diusahakan kelompok yang dibentuk tersebut adalah 

kelompok yang heterogen. 

4. Siswa yang pandai (para tutor sebaya) disebar ke setiap kelompok untuk 

memberikan bantuannya. 

5. Guru membimbing siswa yang perlu mendapat bimbingan khusus. 

6. Jika ada masalah siswa yang lebih paham memberi tahu siswa yang kurang 

paham dan  jika ada masalah yang tidak dapat terpecahkan, siswa meminta 

bantuan kepada guru. 

7. Guru mengadakan evaluasi 

Jika pelaksanaan model pembelajaran tutor sebaya diberikan kepada 

teman sekelasnya di luar sekolah / di luar jam pelajaran, dapat dilakukan 

sebagai berikut. 

1. Guru menunjuk siswa yang pandai untuk memimpin kelompok belajar di 

luar kelas. 

2. Tiap siswa disuruh bergabung dengan siswa yang pandai itu, sesuai dengan 

minat, jenis kelamin, jarak tempat tinggal, dan pemerataan jumlah anggota 

kelompok. 

3. Guru memberi tugas yang harus dikerjakan para siswa di rumah. 

4. Pada waktu yang telah ditentukan hasil kerja kelompok dibahas di kelas. 

5. Kelompok yang berhasil dengan baik diberikan penghargaan.  

6. Sewaktu-waktu guru berkunjung ke tempat siswa berdiskusi. 

7. Tempat diskusi dapat berpindah-pindah (bergilir).  
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Dalam model pembelajaran tutor sebaya terdapat ciri-ciri yang menjadi 

kekhasan dari model pembelajaran ini. Ciri-ciri itu antara lain sebagai berikut. 

1. Tujuan pengajaran dari model pembelajaran tutor sebaya ini adalah 

memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk mengembangkan 

kemampuan memecahkan masalah secara rasional, mengembangkan sikap 

sosial dan semangat gotong royong dalam kehidupan, mendinamiskan 

kegiatan kelompok dalam belajar sehingga tiap anggota merasa diri sebagai 

bagian kelompok yang bertanggung jawab, mengembangkan kemampuan 

kepemimpinan ketrampilan pada tiap anggota kelompok dalam pemecahan 

masalah kelompok. 

2. Siswa dalam pembelajaran ini memiliki ciri – ciri : 

a. Tiap siswa merasa sadar diri sebagai anggota kelompok 

b. Tiap siswa merasa sadar diri memiliki tujuan bersama berupa tujuan  

kelompok 

c. Memiliki rasa saling membutuhkan dan tergantung 

d. Interaksi dan komunikasi antar anggota 

e. Ada tindakan bersama sebagai perwujudan tanggung jawab kelompok 

3. Peranan guru terdiri dari pembentukan kelompok, perencanaan tugas 

kelompok, pelaksanaan, dan tahap evaluasi hasil belajar kelompok. 

Dalam tahap pembentukan kelompok dipertimbangkan antara lain tujuan 

yang akan diperoleh siswa dalam kelompok (latihan bergotong-royong, 
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peningkatan kecepatan dan ketepatan kerja, dan lain-lain), latar belakang 

pengalaman siswa, minat / pusat perubahan siswa. 

Dalam tahap perencanaan tugas kelompok, guru memperhatikan jenis tugas 

yang diberikan apakah tugas paralel ataukah tugas komplementer. Tugas 

paralel artinya semua kelompok mendapat tugas yang sama, tugas 

komplementer artinya kelompok saling melengkapi pemecahan masalah. 

Dalam tahap pelaksanaan mengajar guru berperan antara lain pemberi 

informasi umum tentang proses belajar kelompok, guru sebagai fasilitator 

pembimbing dan pengendali ketertiban kelompok. 

E. Tinjauan Materi Tentang Persamaan Garis Lurus 

1.  Pengertian persamaan garis lurus 

Persamaan garis lurus adalah persamaan yang memiliki bentuk umum: 

a. y = ax + b dengan a, b ∈  bilangan real dengan variabel x dan y, atau 

b. ax + by + c = 0 dengan a, b, c ∈  bilangan real dengan variabel x dan y.  

Jika a = 0 maka b≠ 0, dan sebaliknya. (Junaidi, 2004:66). 

Contoh bentuk-bentuk persamaan garis lurus: 

 1) y = 6x + 2 3) 4x + 8y = 2 

 2) 3x = 5y – 8 4) x = 7, dan seterusnya. 

2. Cara menggambar grafik dari persamaan garis lurus 

Langkah-langkah menggambar grafik persamaan garis lurus sebagai 

berikut. 

a. Tentukan minimal dua titik sembarang yang terletak pada garis. Buatlah 

tabel hubungan antara nilai x dan y. 
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b. Gambarlah dua titik tersebut pada bidang Cartesius dan kemudian 

hubungkan kedua titik tersebut. 

Garis yang melalui kedua titik tersebut adalah garis yang menyatakan 

kedudukan titik-titik pada y = mx atau y = mx + c. 

Contoh soal: 

Gambarlah grafik dari persamaan y = -3x. 

Penyelesaian: 

Langkah-langkah untuk menggambar grafik persamaan y = -3x. 

1) Tentukan dua titik sembarang.  

Misalkan pilih x = 0 dan x = 1 

Sehingga diperoleh:  

Untuk x = 0 maka y = -3x  ⇔  y = -3 x 0 ⇔  y = 0. 

Untuk x = 1 maka y = -3x ⇔  y = -3 x 1 ⇔  y = -3. 

Pada tabel dapat dituliskan: x 0 1 
y 0 -3 

(x, y) (0, 0) (1, -3) 
 

 
 

Sehingga diperoleh dua pasangan berurutan yang memenuhi persamaan 

y = -3x yaitu (0, 0) dan (1, -3). 

2) Gambar kedua titik itu pada bidang Cartesius dan kemudian hubungkan 

kedua titik tersebut. 

 

 

 

  

Y

X 

(1, -3) •

•(0, 0)

y = -3x 
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3. Pengertian gradien 

Gradien sebuah garis adalah angka (nilai) yang menunjukkan besar dan 

arah kemiringan garis, yaitu perbandingan antara komponen y (vertikal) 

dan x (horisontal). Gradien garis biasa disimbolkan dengan   “ m “. (Tim 

Penyusun PR, 2003:101). 

Cara menentukan gradien: 

a. Gradien garis yang melalui titik pangkal O (0, 0). 

m = 
x
y  

Contoh soal: 

Tentukan gradien dari ruas garis pada gambar berikut ini. 

  

•

•

Y

X 0 

A (4, 3) 

•
B (-4, 2) 

D (2, -4) 

C (-3, -1) 
•

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Penyelesaian: 
 
     Komponen y garis OA        3 
1)  Gradien garis OA =        = 
                    Komponen x garis OA        4 

2)  Gradien garis OB = 
2
1

4
2

−=
−

 

3) Gradien garis OC = 
3
1

3
1
=

−
−  
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4) Gradien garis OD = 2
2
4

−=
−  

b. Gradien garis yang melalui titik A (x1, y1) dan B (x2, y2). 

m  =  
12

12

xx
yy

−
−     atau   m  =  

21

21

xx
yy

−
−  

Contoh soal: 

Tentukanlah gradien garis yang melalui titik-titik berikut. 

1)  A(1, 1) dan B(3, 5)  

2)  C(-2, -3) dan D(2, 5)  

Penyelesaian: 

1) mAB = 2
2
4

2
4

31
51

==
−
−

=
−
−

=
−
−

BA

BA

xx
yy  

2) mCD = 
3
12

3
7

52
7

)5(2
52

−=
−

=
+−

−
=

−−−
−−

=
−
−

DC

DC

xx
yy  

c. Gradien garis yang diketahui persamaan garisnya. 

Gradien garis yang diketahui persamaan garisnya adalah koefisien 

variabel x  dengan syarat: 

1)  Koefisien variabel y adalah 1. 

2)  Variabel x dan y tidak dalam satu ruas. 

Dengan kata lain ubah terlebih dahulu persamaan garisnya dalam 

bentuk y = mx + c, dengan m adalah gradien garis tersebut. 

 Contoh soal: 

 Tentukan gradien garis pada persamaan berikut ini. 

 1)  y = 2x + 4 
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 2)  y + x = 6  

 3) 2y = -5x + 6 

 Penyelesaian: 

  1) y = 2x + 4 

Persamaan di atas sudah dalam bentuk y = mx + c, dengan        

m = 2. Jadi gradien garis pada persamaan y = 2x + 4 adalah 2. 

2)  y + x = 6   

⇔  y = -x + 6   

Jadi gradiennya adalah –1. 

 3)  2y = -5x + 6 

  ⇔
2

65
2

2 +−
=

xy  

  y = ⇔
2
6

2
5

+− x   

  y = -2⇔
2
1 x + 3 

 Jadi gradiennya adalah -2
2
1 . 

 d. Gradien garis-garis yang saling sejajar adalah sama (m1 = m2). 

Contoh soal: 

Tentukan gradien garis yang sejajar dengan persamaan 3y = -6x + 9. 

Penyelesaian: 

3y = -6x + 9   

y  = -2x + 3  

Jadi gradien garisnya adalah –2. 
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Karena sejajar maka m1 = m2, jadi gradien garis yang sejajar dengan 

persamaan 3y = -6x + 9 adalah sama dengan gradien garis persamaan 

tersebut, yaitu –2. 

e. Gradien garis-garis yang saling tegak lurus perkalian gradiennya sama 

dengan -1 (m1 . m2 = -1). 

Contoh soal: 

Tentukan gradien dari garis yang tegak lurus dengan garis yang 

memiliki persamaan y – 
2
1 x + 1 = 0. 

Penyelesaian: 

y – 
2
1 x + 1 = 0    

y = 
2
1 x – 1  (gradien garisnya adalah 

2
1 ). 

Karena tegak lurus maka m1 . m2 = -1 

2
1  . m2 = -1 ⇔  m2 = -1 . 

1
2 = -2 

Jadi gradien dari garis yang tegak lurus dengan garis yang 

persamaannya y –
2
1 x + 1= 0 adalah -2. 

4. Cara menentukan persamaan dari sebuah garis lurus yang melalui sebuah 

titik dan gradien, serta persamaan dari sebuah garis lurus yang melalui dua 

titik. 

a. Cara menentukan persamaan dari garis yang bergradien m dan melalui 

titik (x1, y1) adalah:     y – y1 = m (x – x1) 
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Contoh soal: 

Tentukan persamaan garis yang melalui titik A (4, 5) dan bergradien 3. 

Penyelesaian: 

Titik A (4, 5), maka x1 = 4 dan y1 = 5 

Gradien = 3, maka m = 3 

Persamaan garisnya:    y – y1  = m (x – x1) 

 ⇔  y – 5  = 3 ( x – 4 ) 

 ⇔  y – 5  = 3x – 12  

 ⇔        y = 3x – 12 + 5 

 ⇔          y = 3x – 7 

Jadi persamaannya adalah y = 3x – 7. 

b. Cara menentukan persamaan dari garis yang melalui dua titik (x1, y1) 

dan  (x2, y2) adalah:     
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
−  

Contoh soal: 

Tentukan persamaan garis yang melalui titik A (-1, 0) dan B (3, -8). 

Penyelesaian: 

A (-1, 0), maka x1 = -1 dan y1 = 0 

B (3, 8), maka x2 = 3 dan y2 = 8 

Pers Persamaan garisnya:    
12

1

12

1

xx
xx

yy
yy

−
−

=
−
−  

  ⇔  
)1(3
)1(

08
0

−−
−−

=
−
− xy  
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 ⇔  
13
1

8 +
+

=
xy   

 ⇔   
4

1
8

+
=

xy  

  ⇔  4(y) = 8 (x + 1) 

  ⇔  4y    = 8x + 8 

  ⇔  4y – 8x – 8 = 0 

 ⇔  8x – 4y + 8 = 0     ( dibagi 4 ) 

 ⇔  2x – y + 2 = 0 

Jadi persamaannya adalah 2x – y + 2 = 0. 

c. Cara menentukan persamaan dari garis yang melalui sebuah titik dan 

sejajar dengan garis lain. 

 Pertama dicari terlebih dahulu gradien garisnya. 

 Syarat garis sejajar:     m1 = m2

Persamaan garisnya:    y – y1 = m2 (x – x1) 

Contoh soal: 

Tentukan persamaan garis yang melalui titik (2, 6) dan sejajar dengan 

garis 4x – 2y – 4 = 0.   

Penyelesaian: 

4x – 2y – 4 = 0     

⇔  -2y = -4x + 4   

⇔  
2

44
2

2
−
+−

=
−
− xy  

⇔  y = 
2

4
2
4

−
+

−
− x    ⇔     y = 2x – 2     Jadi gradiennya adalah 2. 
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Syarat dua garis sejajar, m1 = m2. Karena m1 = 2, maka m2 = 2. 

Persamaan garis yang melalui (2, 6) dengan m2 = 2 adalah: 

y – y1  = m (x – x1) ⇔  y –  6  =  2 ( x – 2 ) 

    ⇔  y –  6 = 2x – 4 

    ⇔     y = 2x – 4 + 6  ⇔  y = 2x + 2 

d. Cara menentukan persamaan dari garis yang melalui sebuah titik dan 

tegak lurus dengan garis lain. 

 Pertama dicari terlebih dahulu gradien garisnya. 

 Syarat garis sejajar:     m1. m2 = -1 ⇔  m2 = 
1

1
m

−  

Persamaan garisnya:    y – y1 = m2 (x – x1) 

Contoh soal: 

Tentukan persamaan garis yang melalui (2, 4) dan tegak lurus dengan 

garis 4x – 2y – 4 = 0. 

Penyelesaian: 

4x – 2y – 4 = 0  ⇔  -2y = -4x + 4   

          ⇔     y = 2x – 2          

Jadi gradiennya(m1) adalah 2. 

Syarat dua garis saling tegak lurus, m1 . m2 = -1.  

2 . m2 = -1 ⇔  m2 = -1 . 
2
1  = 

2
1

−  

Persamaan garis yang melalui (2, 4) dengan m2 = 
2
1

−  adalah: 

y – y1 =  m (x – x1)⇔  y –  4  =  
2
1

−  ( x – 2 ) 
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⇔  y –  4 = 
2
1

− x + 1  

⇔     y = 
2
1

− x + 1 +  4 

⇔     y = 
2
1

− x +  5 

Jadi persamaannya adalah y  = 
2
1

− x +  5. 

F. Kerangka Berpikir 

Untuk mendapatkan hasil belajar yang maksimal perlu diperhatikan 

beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor dari dalam dan faktor dari 

luar siswa tersebut. Adapun faktor dari luar diantaranya adalah kurikulum, 

program, sarana dan fasilitas serta guru atau tenaga pendidik. Oleh karena itu 

keberadaaan model dan strategi pembelajaran sangatlah mendukung dalam 

proses belajar mengajar untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan 

menyeluruh. 

Model pembelajaran yang digunakan guru dalam proses belajar mengajar 

hendaknya memberikan hasil yang berguna bagi kehidupan dimasa mendatang 

dan dapat mencetak peserta didik yang berkualitas. 

Sejauh ini diketahui bahwa pengajaran yang dilakukan guru kebanyakan 

menggunakan  metode pengajaran konvensional, sehingga anak lebih bersifat 

pasif. Kebanyakan siswa akan merasa malu atau takut untuk  aktif bertanya 

langsung dengan gurunya apabila dia mengalami kesulitan dalam belajar, selain 

itu kendala lain yang menyebabkan pasifnya siswa dalam mengajukan suatu 
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pertanyaan adalah bahasa apa yang sesuai untuk mengungkapkan maksud yang 

ingin mereka sampaikan.  

Melalui model pembelajaran tutor / teman sebaya siswa akan terlatih 

kecakapan komunikasi siswa, karena dengan model pembelajaran ini siswa 

akan lebih leluasa untuk bertanya tanpa ada perasaan malu, takut, ataupun 

kesulitan dalam penyampaian maksud yang ingin mereka sampaikan, karena 

dalam hal ini guru mereka tak lain adalah teman mereka sendiri, sehingga tidak 

akan timbul perasaan canggung. Dengan meningkatnya kecakapan komunikasi 

siswa maka dapat membawa siswa pada pemahaman yang lebih mendalam 

tentang suatu hal. 

Dari penjelasan tersebut dapat dibuat bagan sebagai berikut. 

Persamaan Garis Lurus 

     
Pembelajaran

 

 

 
Model Pembelajaran Tutor Sebaya Model Pembelajaran Konvensional 

T
e
s 

T
e
s 

 

 
Hasil Belajar Hasil Belajar 

 

 
Ada Perbedaan hasil belajar, dimana pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran tutor sebaya lebih efektif 

dibanding dengan model pembelajaran tutor sebaya. 
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G. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut di atas, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah melalui model pembelajaran tutor sebaya dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa bila dibandingkan dengan penggunaan model 

pembelajaran konvensional, sehingga dapat dikatakan model pembelajaran 

tutor sebaya lebih efektif daripada model pembelajaran konvensional. 



 29

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Penentuan Obyek Penelitian 

1. Populasi penelitian 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 2002: 

108). Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai populasi penelitian 

adalah seluruh siswa kelas VIII semester I SMP Negeri 36 Semarang tahun 

pelajaran 2005/2006, yang terdiri dari 7 kelas, yaitu kelas VIIIA, kelas 

VIIIB, kelas VIIIC, kelas VIIID, kelas VIIIE, kelas VIIIF, dan kelas 

VIIIG. 

2. Sampel penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti 

(Arikunto, 2002:109). Pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan metode pengambilan secara cluster random sampling. Hal 

ini dilakukan setelah memperhatikan ciri-ciri, antara lain: usia siswa pada 

saat diterima di SMP relatif sama, siswa mendapat materi berdasarkan 

kurikulum yang sama, dan siswa duduk pada kelas yang sama.  

Sampel diambil dua kelas dari ketujuh kelas populasi dengan 

menggunakan undian, sehingga didapatkan sampel dalam penelitian ini 

yaitu siswa kelas VIIID sebagai siswa kelas eksperimen dan siswa kelas 

VIIIG sebagai siswa kelas kontrol. Hasil uji homogenitas dan analisis 

varians menyimpulkan bahwa kedua kelas tersebut memiliki populasi yang  
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homogen dan berasal dari keadaan yang sama. Perhitungan selengkapnya 

dapat dilihat pada lampiran 4 sampai dengan 9. 

3. Variabel penelitian 

Variabel dapat diartikan sebagai suatu konsep yang memiliki nilai 

ganda, atau dengan perkataan lain suatu faktor yang jika diukur akan 

menghasilkan skor yang bervariasi. Variabel penelitian merupakan gejala 

yang menjadikan obyek penelitian (Rianto, 1996:9). Variabel dalam 

penelitian ini adalah: 

a.  Variabel bebas 

Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah model 

pembelajaran tutor (teman) sebaya. 

b. Variabel terikat 

Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah peningkatan 

terhadap Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan Persamaan Garis 

Lurus Siswa Kelas VIII SMP N 36 Kota Semarang. 

B. Indikator Penelitian 

Indikator penelitian ini adalah peningkatan hasil belajar mata pelajaran 

matematika Pokok Bahasan Persamaan Garis Lurus Siswa Kelas VIII SMP 

Negeri 36 Kota Semarang. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan 

langkah-langkah seperti yang tertulis pada bagan berikut ini. 
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Teknik 
Pengumpulan 

Data 

Metode 
Pengumpulan 

Data 

Alat  
Pengumpul Data 

(Instrumen) 

Tahap persiapan uji coba soal 

Tahap uji coba soal instrumen

Tahap analisis uji coba soal 

Metode Dokumentasi 

Metode Eksperimen 

Metode Tes 

Metode Observasi 

Gambar 3. 1. Bagan Teknik Pengumpulan Data 
 
 

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Metode Dokumentasi. 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan awal 

siswa yang menjadi sampel penelitian. Data yang diperoleh dianalisis 

untuk menentukan homogenitas antara kelompok eksperimen dan kontrol. 

Selain itu metode ini juga digunakan untuk mendapat daftar nama-nama 

siswa yang akan menjadi populasi penelitian dan daftar nama-nama siswa 

yang akan menjadi responden dalam uji coba instrumen, sehingga dari 

data-data tersebut dapat ditentukan siswa-siswa yang berkompeten untuk  

ditunjuk sebagai tutor sebaya. 
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b. Metode Eksperimen 

Metode eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pola sebagai berikut:  

Tabel 1. Pola Eksperimen  

Kelompok Kondisi Awal Perlakuan Tes 

Eksperimen Hasil Ulangan (Nilai) 

Bab Sebelumnya 

Model Pembelajaran 

Tutor Sebaya 

Tes Akhir

Kontrol Hasil Ulangan (Nilai) 

Bab Sebelumnya 

Model Pembelajaran 

Konvensional 

Tes Akhir

 
Memberi perlakuan pada kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran Tutor Sebaya dan  kelompok kontrol dengan pembelajaran 

konvensional, sebagai pembanding. Perlakuan yang diberikan pada kelas 

eksperimen yaitu dengan memberikan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Tutor Sebaya, kemudian mengadakan 

tes akhir untuk melihat hasil pembelajarannya. 

Sedangkan perlakuan yang diberikan pada kelas kontrol yaitu 

dengan menggunakan model pembelajaran konvensional (ceramah, tanya 

jawab dan pemberian tugas) dan setelah pembelajaran selesai diberikan 

tes akhir yang sama dengan tes yang diberikan pada kelas eksperimen. 

c. Metode Tes 

Tes diberikan setelah seluruh pokok bahasan persamaan garis lurus 

diberikan kepada siswa. Tes ini dilaksanakan untuk memperoleh data 

hasil belajar siswa kelas VIII semester I SMP Negeri 36 Semarang tahun 

pelajaran 2005/2006 pada pokok bahasan persamaan garis lurus, untuk 
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kelompok eksperimen dalam pembelajarannya diterapkan model 

pembelajaran Tutor Sebaya dan untuk kelompok kontrol diterapkan 

model pembelajaran konvensional. Tes yang diberikan pada kelas kontrol 

ataupun pada kelas eksperimen memiliki bentuk dan bobot yang sama. 

d. Metode Observasi 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Tutor Sebaya. 

2. Alat Pengumpul Data (Instrumen) 

a. Tahap persiapan uji coba soal 

1) Materi dan bentuk tes. 

Materi tes yang digunakan adalah materi pelajaran matematika kelas 

VIII semester I pokok bahasan persamaan garis lurus dengan merujuk 

pada silabus yang berlaku yaitu silabus kurikulum 2004. Perangkat tes 

yang digunakan pada penelitian ini adalah tes bentuk objektif, yaitu 

tes dengan bentuk soal pilihan ganda yang masing-masing itemnya 

terdiri dari empat jawaban dan hanya satu jawaban yang benar. 

2) Metode penyusunan perangkat tes. 

Langkah-langkah dalam penyusunan perangkat tes adalah sebagai 

berikut : 

a) Menentukan materi 

b) Menentukan alokasi waktu 

Dalam penelitian ini waktu yang disediakan untuk mengerjakan 

soal selama 80 menit. 
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c) Menentukan bentuk tes. 

d) Membuat kisi-kisi soal. 

e) Membuat perangkat tes, yaitu dengan menulis butir soal, menulis 

petunjuk/pedoman mengerjakan serta membuat kunci jawaban. 

f) Mengujicobakan instrumen. 

g) Menganalisis hasil uji coba, dalam hal validitas, reliabilitas, 

tingkat kesukaran dan daya beda. 

b. Tahap uji coba soal instrumen. 

Untuk mengetahui mutu perangkat tes, soal-soal yang telah dibuat 

diujicobakan terlebih dahulu kepada siswa di luar sampel yaitu siswa 

kelas VIIIE SMP Negeri 36 Semarang tahun pelajaran 2005/2006. Tes uji 

coba dilakukan pada siswa di luar sampel penelitian untuk menghindari 

biasnya hasil penelitian. Bila uji coba dilakukan pada siswa yang 

dijadikan sampel maka dapat mempengaruhi hasil tes akhir karena siswa 

akan merasa pernah mengerjakan soal tersebut dalam ujicoba.  

c. Tahap analisis uji coba soal. 

Hasil uji coba kemudian dianalisis dan siap digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa dari kelompok penelitian. Suatu tes dapat 

dikatakan baik sebagai alat ukur hasil belajar harus memenuhi persyaratan 

tes yaitu validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda. 

Berdasarkan data hasil tes uji coba perangkat tes dihitung validitas, 

reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda soal sebagai berikut: 
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1) Validitas 

a) Validitas isi 

Validitas isi ditentukan dengan membandingkan isi tes 

dengan isi kurikulum yang berlaku. Apabila isi tes telah 

representatif dengan hasil belajar yang diukur dari materi yang 

telah ditentukan maka hasil tes tersebut akan memiliki validitas 

yang tinggi. 

b) Validitas butir soal 

Validitas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh suatu 

instrumen tes. Menurut Suharsimi Arikunto (2002:144), validitas 

adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen.  

Validitas butir soal dihitung dengan menggunakan rumus: 

rpbis = 
q
p

St

tp
Μ−Μ

 

Keterangan: 

rpbis = koefisien korelasi biserial 

Mp = rata-rata skor dari subyek yang menjawab benar 

Mt = rata-rata skor total 

St = standart deviasi dari skor total 

p = proporsi siswa yang menjawab benar 
 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

siswaseluruhjumlah
benarmenjawabyangsiswabanyaknyap  
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    q    = proporsi siswa yang menjawab salah 

 (q = 1 – p) 

Apabila di dalam perhitungan di dapat rhitung > rtabel, maka item soal 

tersebut valid (Suharsimi Arikunto, 2002:252). 

Berdasarkan uji coba soal yang telah dilaksanakan dengan  

N = 44 dan taraf signifikan 5% didapat rtabel = 0,297, jadi item soal 

dikatakan valid jika rhitung > 0,297 (rhitung lebih besar dari 0,297). 

Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 14 dan 16. 

Hasil uji coba dari 30 soal, diperoleh 25 soal yang valid, yaitu soal 

nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30.  

2) Reliabilitas 

Suatu tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat  

dipercaya  dan konsisten. Untuk mengetahui reliabilitas tes digunakan 

rumus Kuder and Richardson (K-R 21) seperti yang tercantum dalam 

Suharsimi Arikunto (2002: 164) sebagai berikut: 

( )
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

=
Vr

t
k

MkM
k

k 1
111  

Keterangan: 

r11  = reliabilitas instrumen 

k   = banyaknya butir soal atau butir pertanyaan 

M = skor rata-rata 

Vt= varians total 
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Klasifikasi reliabilitas soal adalah sebagai berikut: 

r : 0,800 – 1,000 tinggi 

 0,600 – 0,799 cukup 

      0,400 – 0,599 agak rendah 

      0,200 – 0,399 rendah 

      0,000 – 0,199 sangat rendah 

(Suharsimi Arikunto, 2002:245). 

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh r11 = 0,710 dengan 

taraf signifikan 5% dan N = 44 diperoleh r tabel = 0,297. Karena r11 > 

r tabel, maka soal tersebut reliabel. Perhitungan selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran 15. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen 

reliabel. 

3) Tingkat Kesukaran 

Perangkat tes yang baik adalah perangkat tes yang memiliki 

tingkat kesukaran seimbang, artinya perangkat tes tidak terlalu mudah 

dan tidak terlalu sukar. 

Tingkat kesukaran adalah bilangan yang menunjukkan sukar 

atau mudahnya suatu soal (Suharsimi Arikunto, 2002:207). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

IK = 
BA

BA

JSJS
JBJB

+

+
  

Keterangan: 

IK    = Indeks kesukaran 

JBA  = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok atas 
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JBB  = Jumlah yang benar pada butir soal pada kelompok bawah 

JSA  = Banyaknya siswa pada kelompok atas 

JSB   = Banyaknya siswa pada kelompok bawah 

Kriteria taraf kesukaran dapat dilihat pada tabel 2 sebagai berikut. 

Tabel 2. Kriteria Tingkat Kesukaran Soal 

Interval IK Kriteria 
IK = 0,00 
0,00 < IK ≤  0,30 
0,30 < IK ≤  0,70 
0,70 < IK < 1,00 
IK = 1.00 

Terlalu sukar 
Sukar 
Sedang 
Mudah 
Terlalu mudah 

 

Berdasarkan hasil uji coba dari 30 soal diperoleh soal yang 

mudah, sedang dan sukar. Soal dengan kategori mudah ada 4 soal 

yaitu nomor 1, 3, 4, 12. Soal dengan kategori sedang ada 24 soal yaitu 

nomor 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 30. Untuk kategori sukar ada 2 soal yaitu nomor 13, 

29. Hal ini dapat dilihat pada lampiran 18. 

4) Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk 

membedakan antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) 

dengan siswa yang bodoh (berkemampuan rendah). (Suharsimi 

Arikunto, 2002:211). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

DP = 
A

BA

JS
JBJB −   
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Keterangan : 

DP  = Daya pembeda soal 

JBA = Jumlah yang benar pada butir soal pada  kelompok atas 

JBB =  Jumlah yang benar pada butir soal pada  kelompok bawah 

JSA =  Banyaknya siswa pada kelompok atas 

Kriteria yang digunakan seperti pada tabel 3 berikut. 

Tabel 3. Kriteria Daya Pembeda Soal 

Interval DP Kriteria 
DP  0,00 ≤
0,00 < DP ≤  0,20 
0,20 < DP ≤  0,40 
0,40 < DP ≤  0,70 
0,70 < DP ≤  1,00 

Sangat jelek 
Jelek 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

 

Berdasarkan hasil uji coba dari 30 soal diperoleh 1 soal yang 

mempunyai daya beda baik yaitu nomor 19. Soal dengan kategori 

cukup ada 24 soal yitu nomor 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Soal dengan kategori jelek 

ada 5 soal yaitu nomor 3, 7, 15, 22, 25. Hal ini dapat dilihat pada 

lampiran 17. 

Berdasarkan hasil analisis tersebut terlihat bahwa 25 item dari 

30 item yang diujicobakan layak untuk dipakai yaitu dengan kriteria 

valid dan mempunyai daya pembeda yang tidak jelek, sehingga soal 

tersebut dapat digunakan. Jadi untuk keperluan pengambilan data, 

digunakan 25 soal dengan waktu 80 menit. 
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D. Metode Analisis Data 

Analisis data suatu langkah yang paling menentukan dalam suatu 

penelitian karena analisis data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. 

Analisis data dilakukan malalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Analisis tahap awal 

Sebelum sampel diberi perlakuan, perlu dianalisis dahulu melalui uji 

normalitas, dan uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata, hal ini 

dilakukan supaya berangkat dari titik awal yang sama. 

a. Uji normalitas 

Setelah mendapatkan data awal dari nilai ulangan pokok bahasan 

sebelumnya, yaitu pokok bahasan relasi, pemetaan, dan grafik 

pemetaan, data tersebut diuji kenormalannya apakah data kedua 

kelompok berdistribusi normal atau tidak. Uji statistik yang digunakan 

adalah rumus chi kuadrat, yaitu: 

2χ  = 
( )∑

= Ε
Ε−Οk

i i

ii

1

2

 

Keterangan: 

2χ  = harga chi kuadrat 

Oi    = frekuensi hasil pengamatan 

EI = frekuensi yang diharapkan 

 k = jumlah kelas interval 
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Derajat kebebasan untuk rumus ini adalah dk = k - 3. Jika data 

kurang dari 

2χ

2χ (1-α ) (k-3) dari tabel maka sampel dari populasi yang 

berdistribusi normal. (Sudjana,1996:273). 

b. Uji homogenitas 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama atau tidak. Jika kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama maka kelompok tersebut 

dikatakan homogen. 

Untuk menguji homogenitas digunakan uji Bartlett dengan statistik chi 

kuadrat dengan rumus : 

2χ = ( ) ( ){ }2log110ln ∑ −−Β Sini   

Dengan : 

B = ( ) ( )∑ −1log 2 niS  

S2 = 
( )

( )∑
∑

−

−

1
1 2

ni
Sini

 

Keterangan : 

S2 = Varians gabungan dari semua sampel 

Si
2 = Varians masing-masing kelompok atau kelas 

2χ tabel dengan dk = k – 1 dan taraf signifikan 5% jika 2χ hitung  < 

2χ tabel, maka homogen.(Sudjana, 1996:263). 
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c. Uji kesamaaan rata-rata populasi 

Uji kesamaan rata-rata populasi menggunakan analisis varians, 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan rata-rata kondisi 

awal populasi.  Dalam analisis varians ini hipotesis statistik yang diuji 

adalah: 

Ho : μ1 = μ2 = μ3 = . . .= μk

Ha : paling sedikit satu tanda sama dengan tidak berlaku 

Untuk pengujian hipotesis tersebut digunakan uji F dengan 

bantuan tabel analisis varians seperti pada tabel berikut. 

Tabel 4. Tabel Persiapan Anava 

Sumber Variasi dk JK KT Fhitung
Rata-rata 1 RY RY : 1  
Antar kelompok k-1 AY A = AY : (k-1) 
Dalam 
kelompok 

Σ(ni-1) DY D = DY : (Σ(ni-1)) F = A/D 

Total Σni ΣX2 - - 
(Sudjana, 1996:305) 

Keterangan: 

RY  = jumlah kuadrat rata-rata = (ΣX)2/ n 

AY = jumlah kuadrat antar kelompok = (ΣXi)2/ni – RY 

JK tot  = jumlah kuadrat total = ΣXi
2

DY      = jumlah kuadrat dalam = JK tot – RY – AY 

Hasil uji F dikonsultasikan dengan F tabel, apabila Fhitung < Ftabel 

dengan dk1=(k-1) berbanding dk2=Σ(ni-1) maka dapat disimpulkan 
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bahwa Ho diterima yang berarti populasi mempunyai kondisi awal 

yang relatif sama. 

2. Analisis tahap akhir 

Setelah kedua sampel diberi perlakuan yang berbeda, maka dilaksanakan 

tes akhir. Hasil tes akhir ini akan diperoleh data yang digunakan sebagai 

dasar dalam menguji hipotesis penelitian. 

a. Uji normalitas data 

Setelah mendapatkan nilai tes akhir yang menunjukkan hasil belajar dari 

model  pembelajaran Tutor Sebaya, data tersebut diuji kenormalannya 

sebelum dianalisis lebih lanjut. Uji statistik yang digunakan adalah rumus 

chi kuadrat yaitu : 

2χ  = 
( )∑

= Ε
Ε−Οk

i i

ii

1

2

 

       Keterangan: 

          = harga chi kuadrat 2χ

          = frekuensi hasil pengamatan iΟ

          = frekuensi yang diharapkan iΕ

      k       = jumlah kelas interval 

Derajat kebebasan untuk rumus ini adalah dk = k - 3. Jika data kurang 

dari 

2χ

2χ (1-α ) (k-3) dari tabel maka sampel dari populasi yang berdistribusi 

normal.(Sudjana,1996:273). 
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b. Estimasi rata-rata hasil belajar 

Rumus yang digunakan adalah: 

( ) ( ) n
stx

n
stx .. 975,0975,0 υυ μ +<<−  

keterangan: 

x  = rata-rata hasil belajar 

( )υ975,0t = bilangan t didapat dari tabel normal baku untuk peluang 

(Sudjana,1996:202). 

c. Uji Ketuntasan Belajar 

Seorang peserta didik dipandang tuntas belajar jika ia mampu 

menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan 

pembelajaran minimal 65% dari seluruh tujuan pembelajaran (Mulyasa, 

2003:99). 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : 0μ  < 65 

H1 : 0μ  ≥ 65 

Rumus yang digunakan adalah: 

t =  

n
S

x 0μ−
 

keterangan: 

x  = rata-rata hasil belajar 

S = simpangan baku 

n = banyaknya siswa 
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Kriteria pengujian adalah tolak H0 jika thitung lebih besar ttabel dan terima 

H1 dalam hal lainnya. Dengan taraf nyata α = 5%, dk = (n -1). (Sudjana, 

1996:227). 

d. Uji Beda Rata-rata 

Untuk menguji ada tidaknya perbedaan rata-rata hasil belajar dari kedua 

kelompok, diuji menggunakan uji t. 

Hipotesis yang akan diuji adalah: 

H0 : 1μ  < 2μ  

H1 : 1μ  > 2μ  

Rumus yang digunakan: 

t = 

21

21

11
nn

s

xx

+

−
  

dengan:    s2 = ( ) ( )
2

11

21

2
22

2
11

−+
−+−

nn
snsn   

Terima Ho jika –t1-1/2α(n1+n2-2) < t <t1-1/2α(n1+n2-2)  (Sudjana, 1996:239) 

Uji t ini digunakan apabila kedua kelompok mempunyai varians 

yang sama, apabila secara signifikan terjadi perbedaan varians maka uji t 

yang digunakan adalah: 

2

2
2

1

2
1

n
s

n
s

xx   t' 21

+

−
=   

(Sudjana, 1996:241) 
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Kriteria pengujiannya adalah tolak Ho jika diperoleh: 

21

2211

ww
twtw  t'

+
+

>        

Dengan  

w1 = 
1

2
1

n
s , w1 = 

2

2
2

n
s  , t1 = t(1-α)(n1-1) , dan t2 = t(1-α)(n2-1) 

Keterangan: 

1x : Nilai rata-rata kelompok 1 

2x : Nilai rata-rata kelompok 2 

s1
2 : varians data pada kelompok 1 

s2
2 : varians data pada kelompok 2. 

n1 : banyaknya subyek pada kelompok 1. 

n2 : banyaknya subyek pada kelompok 2. 

Apabila data tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis 

penelitian ini menggunakan statistik non parametrik yaitu uji u mann 

whitney. Sedangkan untuk menguji ketuntasan belajar dapat digunakan 

uji Wilcoxon. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini adalah hasil studi lapangan 

untuk memperoleh data dengan teknik tes setelah dilakukan suatu pembelajaran 

yang berbeda antara kelompok eksperimen dan kontrol. Variabel yang diteliti 

adalah hasil belajar matematika pada pokok bahasan persamaan garis lurus pada 

siswa Kelas VIII-D SMP Negeri 36 Semarang sebagai kelompok eksperimen dan 

Kelas VIII-G sebagai kelompok kontrol. Setelah gambaran pelaksanaan penelitian 

dijelaskan, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis menggunakan statistik t 

dengan pengujian normalitas dan kesamaan varians sebagai uji prasyaratnya. 

1. Pelaksanaan Pembelajaran 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang terbagi dalam 2 

kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, Kegiatan 

penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 29 September sampai 11 Oktober 

2005 pada siswa Kelas VIII-D dan VIII-G SMP Negeri 36 Semarang. 

Sebelum kegiatan penelitian dilaksanakan, peneliti menentukan materi 

pelajaran dan pokok bahasannya serta menyusun rencana pembelajaran, 

lembar observasi/pengamatan untuk mengetahui aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. Pokok bahasan yang dipilih adalah pokok bahasan 

persamaan garis lurus. Model pembelajaran yang digunakan pada kelas 
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eksperimen yaitu model pembelajaran Tutor Sebaya dan pada kelas kontrol 

diberi pembelajaran dengan model pembelajaran konvensional.  

Sebelum pelaksanaan model pembelajaran Tutor Sebaya diberikan 

pada kelompok eksperimen, terlebih dahulu  dilakukan persiapan-persiapan 

antara lain: menjelaskan tentang model pembelajaran Tutor Sebaya, 

menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan motivasi kepada siswa.  

a. Porses Pembelajaran pada Kelompok Eksperimen 

Saat pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Tutor 

Sebaya dilaksanakan, sama halnya dengan pelaksanaan pembelajaran 

dengan menggunakan model lain, guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran secara jelas, menumbuhkan sikap-sikap yang positif 

terhadap pelajaran, dan kemudian memberikan materi pelajaran sesuai 

dengan model pembelajaran yang akan digunakan, dalam penelitian ini 

yang dimaksud adalah model pembelajaran Tutor Sebaya. 

Guru menegaskan kepada siswa bahwa pada pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran Tutor Sebaya, siswa akan dibantu oleh 

tutor-tutor sebaya yang tak lain adalah temannya sendiri. Penunjukan 

siswa sebagai tutor sebaya berdasarkan pada data nilai siswa pada pokok 

bahasan sebelumnya dan kemudian dikonsultasikan dengan guru mata 

pelajaran yang bersangkutan, sehingga didapatkan siswa-siswa yang 

dianggap berkompeten untuk dapat menjadi tutor-tutor sebaya. Dalam 
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penelitian ini terdapat delapan tutor yang telah ditunjuk. Daftar nama 

tutor-tutor sebaya dapat dilihat pada tabel 5 seperti berikut. 

 Tabel 5. Daftar Nama Tutor-tutor Sebaya 

NO. NAMA 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Andri Utomo 

Antika Novita Sari 

Juang Rachman Aji 

Novita Anjar Sari 

Nuraini Pramudiasari 

Putri Pramita Dewanti 

Sitaresmi Suryani Retno 

Tito Ismail 

 

Sebelum dilaksanakannya pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran Tutor Sebaya, para tutor tersebut diberikan pelatihan 

tutorial, sehingga mereka tahu dengan tugas mereka sebagai tutor. 

Pelatihan ini diadakan sebanyak dua kali pertemuan dan dilakukan di luar 

jam pelajaran sekolah (sepulang sekolah), yaitu pada tanggal 26 

September 2005 dan tanggal 28 September 2005. 

Pada awal pembelajaran, guru menjelaskan secara umum tentang 

materi yang akan dipelajari pada hari itu, kemudian untuk lebih 

menguatkan pemahaman siswa, guru memberikan lembar kerja siswa 

yang berisi tentang soal-soal yang berhubungan dengan materi yang baru 

saja disampaikan. Para tutor membantu teman-temannya yang mengalami 
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kesulitan dalam mengerjakan lembar kerja siswa tersebut, tetapi jika tutor 

tersebut juga mengalami kesulitan maka dapat meminta bantuan kepada 

guru, sehingga guru dapat memberikan bimbingan dan arahan kepada 

siswa agar mereka dapat memahami materi yang telah diajarkan.  

Untuk mempermudah para tutor dalam membantu teman-temannya, 

kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang tiap kelompoknya 

terdiri atas 5-6 orang siswa. Pembagian kelompok ini dilakukan oleh 

peneliti dibantu dengan guru yang bersangkutan, sehingga kelompok-

kelompok yang terbentuk merupakan kelompok-kelompok yang 

heterogen. Kemudian masaing-masing kelompok tersebut diberi nama 

sesuai dengan nama-nama tokoh yang berhubungan dengan mata 

pelajaran matematika, sehingga siswa dapat merasa familier dan lebih 

mengenal para tokoh-tokoh tersebut. Daftar nama-nama kelompok 

berserta anggotanya dapat dilihat pada lampiran. 

Masing-masing tutor disebar pada tiap-tiap kelompok, sehingga 

dalam suatu kelompok masing-masing terdapat seorang tutor sebaya 

untuk membantu dan membimbing kelompok tersebut dalam memahami 

materi yang diberikan. Selama proses pembelajaran dengan menggunakan 

model pembelajaran tutor sebaya berlangsung, guru berkeliling kelas 

untuk memantau kegiatan tutorial dan apabila terlihat ada kesulitan guru 

memberikan bimbingan. Selain itu selama pemantauan proses saling 
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membantu tersebut guru memberikan pujian pada kedua belah pihak, agar 

anak yang membantu (tutor sebaya) maupun yang dibantu merasa senang. 

Tiap-tiap kelompok mengirimkan salah satu wakilnya (selain tutor 

sebayanya) untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan 

kelas, kemudian kelompok lainnya menanggapi dan membahasnya 

bersama-sama. Diakhir pelajaran guru memberikan tanya jawab dan 

kemudian bersama-sama dengan siswa menyimpulkan tentang materi 

yang telah dipelajari pada saat itu. Untuk mengukur antusias siswa 

terhadap model pembelajaran tutor sebaya, diakhir pelajaran siswa 

diberikan angket refleksi diri.  

Untuk lebih jelasnya, proses pembelajaran pada kelompok 

eksperimen dapat digambarkan dalam tebel 6 berikut ini. 

 

 Tabel 6. Proses Pembelajaran pada Kelompok Eksperimen 

No. Hari / tanggal Kegiatan 

1. Kamis 

29 September 

2005 

1. Apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan 

menginformasikan model pembelajaran yang 

akan digunakan. 

3. Guru memberikan penjelasan umum tentang 

materi yang akan dibahas hari ini, yaitu 

mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. 

4. Kelas dibagi menjadi kelompok-kelompok 

kecil. 

 



 52

5. Tutor-tutor sebaya disebar pada tiap-tiap 

kelompok secara merata. 

6. Guru membagikan lembar kerja siswa. 

7. Tiap tutor membimbing masing-masing 

kelompoknya untuk menyelesaikan LKS yang 

telah  diberikan. 

8. Tiap kelompok mengirimkan salah satu 

wakilnya (selain tutor sebayanya) untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

di depan kelas, kemudian ditanggapi kelompok 

lain dan dibahas bersama-sama. 

9. Siswa bersama guru menyimpulkan tentang 

materi yang telah dipelajari. 

10. Guru memberikan tugas rumah 

11. Guru memberikan angket refleksi diri siswa. 

2. Sabtu 

1 Oktober 

2005 

1. Apersepsi 

2. Membahas bersama tugas rumah siswa. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan disampaikan. 

4. Guru memberikan penjelasan umum tentang 

materi selanjutnya yaitu mengenai cara 

menentukan gradien garis lurus dalam berbagai 

bentuk. 

5. Kelas dikondisikan seperti pada pertemuan 

sebelumnya, siswa dikelompokkan sesuai 

dengan kelompoknya masing-masing sesuai 

dengan kelompok yang telah ditentukan pada 

pertemuan sebelumnya. 
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6. Tutor-tutor sebaya disebar pada tiap-tiap 

kelompok secara merata seperti pada 

pertemuan sebelumnya. 

7. Guru membagikan lembar kerja siswa. 

8. Tiap tutor membimbing masing-masing 

kelompoknya untuk menyelesaikan LKS yang 

telah  diberikan. 

9. Tiap kelompok mengirimkan salah satu 

wakilnya (selain tutor sebayanya) untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

di depan kelas, kemudian ditanggapi kelompok 

lain dan dibahas bersama-sama. 

10. Siswa bersama guru menyimpulkan tentang 

materi yang telah dipelajari. 

11. Guru memberikan tugas rumah 

12. Guru memberikan angket refleksi diri siswa. 

3. Rabu 

5 Oktober 

2005 

1. Apersepsi 

2. Membahas bersama tugas rumah siswa. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan disampaikan. 

4. Guru memberikan penjelasan umum tentang 

materi selanjutnya yaitu mengenai cara 

menentukan persamaan garis lurus. 

5. Kelas dikondisikan seperti pada pertemuan 

sebelumnya, siswa dikelompokkan sesuai 

dengan kelompoknya masing-masing sesuai 

dengan kelompok yang telah ditentukan pada 

pertemuan sebelumnya. 
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6. Tutor-tutor sebaya disebar pada tiap-tiap 

kelompok secara merata seperti pada 

pertemuan sebelumnya. 

7. Guru membagikan lembar kerja siswa. 

8. Tiap tutor membimbing masing-masing 

kelompoknya untuk menyelesaikan LKS yang 

telah  diberikan. 

9. Tiap kelompok mengirimkan salah satu 

wakilnya (selain tutor sebayanya) untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya 

di depan kelas, kemudian ditanggapi kelompok 

lain dan dibahas bersama-sama. 

10. Siswa bersama guru menyimpulkan tentang 

materi yang telah dipelajari. 

11. Guru memberikan tugas rumah 

12. Guru memberikan angket refleksi diri siswa. 

4. Sabtu 

8 Oktober 

2005 

Tes akhir materi pokok bahasan persamaan garis 

lurus 

 

b. Proses Pembelajaran pada Kelompok Kontrol 

Pada awal pembelajaran, guru memberikan apersepsi untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi yang akan 

diajarkan, yaitu tentang pokok bahasan Persamaan Garis Lurus. Guru 

menerangkan dan menyampaikan materi pelajaran di depan kelas dengan 

menggunakan model pembelajaran konvensional, di sini siswa 
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mendengarkan apa yang disampaikan guru dan mencatat hal-hal penting 

di buku catatan mereka masing-masing. Selanjutnya guru memberikan 

contoh soal dan mengadakan tanya jawab kepada siswa tentang materi 

yang baru saja disampaikan. Guru memberikan latihan soal atau tugas 

rumah untuk dikerjakan oleh tiap-tiap siswa. Guru bersama siswa 

mengevaluasi atau membahas soal tersebut dan membuat kesimpulan 

bersama-sama. Pembelajaran ini dapat dilakukan pada setiap pertemuan 

sesuai dengan materi yang tercantum pada Rencana Pembelajaran. Untuk 

lebih jelasnya proses pembelajaran pada kelompok kontrol dapat 

digambarkan dalam tabel 7 berikut ini. 

 

 Tabel 7. Proses Pembelajaran pada Kelompok Kontrol 

No. Hari / tanggal Kegiatan 

1. Selasa 

4 Obtober 

2005 

1. Apersepsi 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan disampaikan. 

3. Guru memberikan penjelasan umum tentang 

materi yang akan dibahas hari ini, yaitu 

mengenai sifat-sifat persamaan garis lurus. 

4. Siswa diberi contoh soal dan latihan-latihan, 

kemudian membahasnya bersama. 

5. Siswa bersama guru menyimpulkan tentang 

materi yang telah dipelajari. 

6. Guru memberikan tugas rumah. 
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2. Kamis 

6 Oktober 

2005 

1. Apersepsi 

2. Membahas bersama tugas rumah siswa. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan disampaikan. 

4. Guru memberikan penjelasan umum tentang 

materi selanjutnya, yaitu mengenai cara 

menentukan gradien garis lurus dalam berbagai 

bentuk. 

5. Siswa diberi contoh soal dan latihan-latihan, 

kemudian membahasnya bersama. 

6. Siswa bersama guru menyimpulkan tentang 

materi yang telah dipelajari. 

7. Guru memberikan tugas rumah. 

3. Sabtu 

8 Oktober 

2005 

1. Apersepsi 

2. Membahas bersama tugas rumah siswa. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan disampaikan. 

4. Guru memberikan penjelasan umum tentang 

materi selanjutnya, yaitu mengenai cara 

menentukan persamaan garis lurus. 

5. Siswa diberi contoh soal dan latihan-latihan, 

kemudian membahasnya bersama. 

6. Siswa bersama guru menyimpulkan tentang 

materi yang telah dipelajari. 

7. Guru memberikan tugas rumah. 

4. Selasa 

11 Oktober 

2005 

Tes akhir materi pokok bahasan persamaan garis 

lurus 
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2. Hasil Belajar 

Rata-rata hasil belajar dari kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol dapat dilihat pada tabel 8 berikut. 

Tabel 8. Deskriptif Hasil Belajar Kelompok Eksperimen dan Kontrol 
 

Kelompok N Mean s2 s Maksimum Minimum

Eksperimen 43 72,8 79,0742 8,89 92 52 

Kontrol 43 68,7 98,9945 9,95 88 44 

Berdasarkan tabel tersebut, tampak bahwa rata-rata hasil belajar 

kelompok eksperimen mencapai 72,8 dengan standar deviasi 8,89, nilai 

terendah 52 dan tertinggi 92. Hal ini menunjukkan bahwa nilai siswa relatif 

menyebar, namun jika dilihat dari rata-ratanya hasil belajar kelompok 

eksperimen ini dalam kategori cukup baik. Rata-rata hasil belajar pada 

kelompok kontrol mencapai 68,7 dengan standar deviasi 9,95, nilai terendah 

44 dan tertinggi 88. Dilihat dari hasil belajar pada kelompok kontrol ini juga 

dapat dikatakan relatif menyabar. 

3. Hasil Uji Normalitas 

Syarat pengujian hipotesis menggunakan statsitik parametrik adalah 

berdistribusi normal, oleh karena itu sebelum data ini diuji hipotesisnya 

menggunakan statsitik t, sebelumnya dilakukan dulu uji normalitas data. 

Dalam penelitian ini uji kenormalan data menggunakan chi square, jika 

diperoleh nilai χ2
hitung > χ2

tabel, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebar 
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tidak secara normal. Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 9. Data Hasil Uji Normalitas 
 

Kelompok χ2
hitung dk χ2

tabel Keterangan 

Eksperimen 1,3833 3 7,81 Normal 

Kontrol 1,5423 3 7,81 Normal 

 

Terlihat dari tabel tersebut bahwa nilai χ2
hitung untuk  data hasil belajar 

kelompok eksperimen sebesar 1,3833 < χ2
tabel (7,81), yang berarti data 

tersebut berdistribusi normal. Demikian juga untuk data hasil belajar 

kelompok kontrol diperoleh nilai χ2
hitung = 1,5423 < χ2

tabel (7,81), yang berarti 

data tersebut juga berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis ini, maka 

untuk pengujian hipotesis selanjutnya digunakan uji t. 

4. Hasil Perbedaan Hasil Belajar antara Kelompok Eksperimen dan 

Kelompok Kontrol 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t dengan 

jenis independent samples test. Hasil pengujian tersebut dapat dilihat pada 

tabel 9 berikut.  

Tabel 9. Uji Hipotesis 
 

Kelompok n Mean s2 Fhitung Ftabel thitung ttabel

Eksperimen 43 72,8 79,0742

Kontrol 43 68,7 98,9945
1,252 1,85 2,034 1,66 
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Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh F hitung  sebesar 1,252 < Ftabel 

(1,85), yang berarti secara nyata varians dari dua kelompok tidak berbeda 

nyata, sehingga pengujian hipotesis menggunakan uji t dengan equal 

variances assumed. Berdasarkan hasil uji t diperoleh thitung  2,034 > ttabel 

(1,66), sehingga hipotesis alternatif diterima atau menolak hipotesis nihil.  

 
Hal ini berarti bahwa secara signifikan rata-rata hasil belajar kelompok 

eksperimen lebih besar daripada rata-rata hasil belajar kelompok kontrol.  

5. Uji Ketuntasan Hasil Belajar 

Hasil uji ketuntasan belajar baik kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol menggunakan uji rata-rata atau one sample test dengan t value 65 

sebagai batas nilai ketuntasan belajar. Hasil uji ketuntasan belajar dapat dilihat 

pada tabel 10. 

Tabel 10. Hasil Uji Ketuntasan Belajar 
 

Kelompok n Mean μo thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen 43 72,8 65 5,75 1,68 Ha diterima 

Kontrol 43 68,7 65 2,41 1,68 Ha diterima 
 

Keterangan: 

Ho : μ < 65 (belum tuntas) 

Ha : μ ≥ 65 (tuntas belajar) 

 
Berdasarkan  hasil analisis tersebut diperoleh nilai thitung untuk hasil 

belajar kelompok eksperimen sebesar 5,75 > 1,68, yang berarti secara nyata 

rata-rata hasil belajar ini lebih dari 65, atau mencapai ketuntasan belajar. Nilai 
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thitung untuk kelompok kontrol sebesar 2,41 > 1,68, yang berarti secara nyata 

rata-rata hasil belajar > 65, atau telah mencapai ketuntasan belajar. 

6. Estimasi Rata-rata 

Estimasi rata-rata dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

prediksi rata-rata yang mungkin dicapai apabila dilakukan pembelajaran 

seperti pada kelompok eksperimen atau menggunakan kelompok kontrol pada 

populasi. Berdasarkan tabel estimasi tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-

rata hasil belajar siswa pada kelompok eksperimen apabila diberikan model 

pembelajaran tutor sebaya akan berkisar 70,1 – 75,5, sedangkan pada 

kelompok kontrol estimasi rata-ratanya berkisar antara 65,6 – 71,7. 

7. Hasil Observasi Pengelolaan Pembelajaran oleh Guru 

Berdasarkan hasil observasi pengelolaan pembelajaran oleh guru pada 

kelas eksperimen selama pembelajaran diperoleh data sebagai berikut. 

a. Pada pembelajaran I (Kamis, 29 September 2005) persentase kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran adalah sebesar 60 %.  

b. Pada pembelajaran II (Sabtu, 1 Oktober 2005) persentase kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran adalah sebesar 71,67 %. Terlihat 

bahwa dalam pembelajaran II ini terdapat peningkatan sebesar 11,67 %.  

c. Sedangkan pada pembelajaran III (Rabu, 5 Oktober 2005) persentase 

kemampuan gurunya adalah 83,33 %, meningkat sebesar 11,66 % dari 

pembelajaran sebelumnya.  
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Terlihat bahwa kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

setiap pembelajaran mengalami peningkatan. Untuk selengkapnya 

perkembangan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dapat dilihat 

pada lampiran 39 sampai dengan 41. 

8. Hasil Angket Refleksi Siswa Terhadap Pembelajaran 

Berdasarkan hasil angket refleksi siswa terhadap model pembelajaran 

Tutor Sebaya diperoleh data perubahan sikap dan tanggapan siswa sebagai 

berikut. 

a. Pada awal pembelajaran (pembelajaran I) hasil angket refleksi 

menunjukan bahwa banyaknya siswa yang menyatakan tidak senang 

terhadap penampilan guru dalam mengajar matematika pada saat itu 

adalah sebanyak 7 siswa atau 16,3 % dari jumlah siswa kelas VIIID dan 

di akhir pembelajaran yaitu pembelajaran III, banyaknya siswa yang 

menyatakan tidak senang menjadi sebanyak 3 orang siswa atau sebanyak 

7% dari jumlah siswa yang ada. Sedang siswa yang menyatakan sangat 

senang pembelajaran I adalah sebanyak 6 siswa (14 %) dan pada 

pembelajaran III menjadi meningkat sebanyak 8 orang siswa (18,6 %). 

b. Pada awal pembelajaran I hasil angket refleksi menunjukan bahwa banyak 

siswa yang menyatakan tidak jelas atas penyampaian materi yang 

diberikan adalah sebanyak 10 orang siswa (23,3 %) dan di akhir 

pembelajaran yaitu pada pembelajaran III, yang menyatakan tidak jelas 

menjadi sebanyak 6 orang siswa (14 %). Sedang siswa yang menyatakan 
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sangat atas penyampaian materi pada pembelajaran I adalah sebanyak 7 

orang siswa (16,3 %) dan pada pembelajaran III meningkat menjadi 

sebanyak 9 orang siswa (20,9 %). 

c. Pada pembelajaran I hasil angket refleksi menunjukan bahwa banyak 

siswa yang menyatakan bahwa pembelajaran pada saat itu membuatnya 

menjadi berani bertanya adalah 15 orang siswa (34,9 %) dan pada 

pembelajaran III meningkat menjadi  sebanyak 20 orang siswa (46,5 %). 

Sedang siswa yang menyatakan biasa saja pada pembelajaran I adalah 

sebanyak 6 orang siswa (14 %) dan pada pembelajaran III menurun 

menjadi sebanyak 3 orang siswa (7 %). 

d. Pada pembelajaran I hasil angket refleksi menunjukan bahwa banyak 

siswa yang menyatakan tidak senang atas suasana pembelajaran deng 

menggunakan model pembelajaran tutor sebaya adalah sebanyak 7 orang 

siswa (16,3 %) dan pada pembelajaran III menurun menjadi sebanyak 3 

orang siswa (7 %). Sedang siswa yang menyatakan sangat senang dengan 

penggunaan model pembelajaran tutor sebaya pada pembelajaran I adalah 

sebanyak 11 orang siswa (25,6 %) dan pada pembelajaran III meningkat 

menjadi sebanyak 15 orang siswa (34,9 %). 

e. Pada pembelajaran I hasil angket refleksi menunjukan bahwa banyak 

siswa yang menjadi bingung dengan penggunaan model pembelajaran 

tutor sebaya adalah 6 orang siswa (14 %) dan di akhir pembelajaran yaitu 

pada pembelajaran III menurun menjadi sebanyak 4 orang siswa (9,3 %). 
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Sedang siswa yang menyatakan sangat jelas dengan penggunaan model 

pembelajaran tutor sebaya pada pembelajaran I adalah sebanyak 16 orang 

siswa (37,2 %) dan pada pembelajaran III tetap sebanyak 16 orang siswa 

(37,2 %). 

f. Pada pembelajaran I hasil angket refleksi menunjukan bahwa banyak 

siswa yang merasa tidak senang terhadap pembelajaran yang dilakukan 

dengan kerja kelompok adalah 5 orang siswa (11,6 %) dan di akhir 

pembelajaran yaitu pada pembelajaran III turun menjadi  sebanyak 3 

orang siswa (7 %). Sedang siswa yang menyatakan sangat senang 

terhadap pembelajaran yang dilakukan dengan kerja kelompok pada 

pembelajaran I adalah sebanyak 15 orang siswa (34,9 %) dan pada 

pembelajaran V naik menjadi sebanyak 17 orang siswa (39,5 %). 

g. Pada pembelajaran I hasil angket refleksi menunjukan bahwa banyak 

siswa yang menyatakan tidak senang dengan penyajian hasil karya 

kelompok adalah 11 orang siswa (25,6 %) dan di akhir pembelajaran yaitu 

pada pembelajaran III menjadi  sebanyak 6 orang siswa (14 %). Sedang 

siswa yang menyatakan sangat senang terhadap penyajian kerja 

kelompoknya pada pembelajaran I adalah 8 orang siswa (18,6 %) dan 

pada pembelajaran III naik menjadi sebanyak 11 orang siswa (25,6 %). 

h. Pada pembelajaran I hasil angket refleksi menunjukan bahwa banyak 

siswa yang merasa sulit atas masalah yang harus diselesaikan sebagai 

evaluasi pembelajaran adalah 9 orang siswa (20,9 %) dan pada 
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pembelajaran III turun menjadi  sebanyak 5 orang siswa (11,6 %). Sedang 

siswa yang menyatakan termotivasi untuk terus belajar dengan adanya 

masalah yang harus diselesaikan sebagai evaluasi pembelajaran pada 

pembelajaran I adalah sebanyak 10 orang siswa (23,3 %) dan pada 

pembelajaran III naik menjadi sebanyak 12 orang siswa (27,9 %). 

Perhitungan selengkapnya mengenai hasil angket refleksi siswa 

terhadap model pembelajaran Tutor Sebaya dapat dilihat pada lampiran 42 

sampai dengan 44. 

B.  Pembahasan 

Setelah dilakukan pembelajaran pada kelompok ekperimen menggunakan 

model pembelajaran tutor sebaya dan kelompok kontrol dengan menggunakan 

model pembelajaran konvensional, terlihat bahwa hasil belajar kedua kelompok 

tersebut berbeda secara nyata. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t sebesar 2,034 > 

ttabel (1,66), yang berarti Ho ditolak. Dengan kata lain rata-rata hasil belajar 

dengan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya lebih baik daripada rata-

rata hasil belajar dengan menggunakan model pembelajaran konvensional. Hasil 

belajar siswa pada kelompok eksperimen mencapai ketuntasan belajar (lebih dari 

65), ditunjukkan dari uji t sebesar 5,75 > ttabel (1,68) dan pada kelompok kontrol 

diperoleh thitung sebesar 2,41 > ttabel (1,68) yang berarti terjadi ketuntasan belajar. 

Terjadinya perbedaan hasil belajar ini salah satunya karena adanya penggunaan 

model pembelajaran tutor sebaya pada kelompok eksperimen.  
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Pembelajaran tutor sebaya ini merupakan salah satu cara agar siswa lebih 

berani lagi untuk aktif bertanya tentang apa saja yang belum mereka pahami. 

Melalui tutor sebaya yang tak lain adalah temannya sendiri, maka siswa tidak 

akan merasa malu untuk bertanya kepada tutornya tersebut yaitu kepada 

temannya sendiri, karena dengan teman sebaya tidak akan ada rasa enggan, 

rendah diri, canggung, dan sebagainya, sehingga diharapkan siswa yang kurang 

paham tidak segan-segan untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan yang 

dihadapinya. Selain itu bahasa teman sebaya lebih mudah dipahami sehingga 

akan lebih mempermudah siswa dalam proses pamahamannya. 

Pembelajaran yang dilakukan mengembangkan pula sistem diskusi antara 

siswa, sehingga secara langsung mampu mengembangkan sistem gotong royong 

atau kerja sama antara siswa.  Kondisi ini dapat berdampak positif terhadap hasil 

belajar siswa, sebab dalam model pembelajaran tutor sebaya ini, siswa mendapat 

bantuan dari teman sebayanya sehingga mereka akan merasa nyaman mendapat 

bantuan dari teman lainnya daripada oleh gurunya. Keberhasilan yang dicapai 

juga tercipta karena hubungan antarpersonil yang saling mendukung, saling 

membantu dan peduli. Siswa yang lemah  mendapat masukan dari siswa yang 

relatif kuat (tutor sebayanya), sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajarnya. 

Motivasi inilah yang akan menimbulkan dampak yang positif terhadap hasil 

belajar siswa. 

Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran tutor sebaya ini 

memberikan kontribusi hasil belajar yang lebih baik sebab dalam anggota 
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kelompok tersebut terjadi diskusi dalam membahas masalah sehingga terjadi 

interaksi tatap muka dan ketrampilan dalam menjalin hubungan interpersonal. 

Dengan model ini siswa akan berkembang kemampuan kognitif maupun 

kemampuan vokasionalnya. Kemampuan kognitif dapat berkembang karena ada 

tuntutan untuk menyelesaikan masalah, dan dengan adanya tutor sebaya yang 

memberikan informasi kepada sesama anggota kelompoknya pada saat diskusi 

dalam satu kelas, sehingga akan mengembangkan kemampuan bicara 

(vokasional), baik bagi para tutor sebaya maupun bagi teman-teman lainnya, 

karena dalam tiap kelompok akan terjadi komunikasi yang melibatkan setiap 

anggota dalam tiap kelompok, sehingga dapat meningkatkan kecakapan 

komunikasi siswa.  Dengan adanya kerjasama itulah maka siswa akan  dapat 

mengembangkan ketrampilan dalam menjalin hubungan interpersonal.  

Pelaksanaan treatmen pada kelompok eksperimen pada awalnya 

mengalami sedikit hambatan. Pembelajaran yang baru bagi guru dan siswa 

memerlukan waktu untuk penyesuaian. Kegaduhan yang terjadi pada waktu 

pengelompokan cukup menyita waktu pembelajaran yang hanya berlangsung 

selama 2 x 45 menit. Siswa masih merasa canggung dalam pembelajaran. Ada 

beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam tahap penularan. Sehingga materi 

yang diserap siswa kurang maksimal. 

Hambatan-hambatan yang terjadi perlahan-lahan dapat berkurang karena  

siswa merasa tertarik dengan pembelajaran Tutor Sebaya ini. Siswa merasa 

senang bekerja dalam kelompok dan menyelesaikan tugas-tugas secara kelompok. 
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Perpindahan siswa pada waktu pengelompokan tidak lagi menimbulkan 

kegaduhan yang berarti karena siswa sudah mulai terbiasa dengan tanggung 

jawab masing-masing. 

Berdasarkan hasil observasi mengenai aktivitas siswa selama pembelajaran 

berlangsung dari pembelajaran I sampai dengan pembelajaran III menunjukan 

bahwa persentase aktivitas siswa meningkat pada setiap pembelajaran. Hal ini 

menunjukan bahwa dengan penggunaan model pembelajaran Tutor Sebaya 

aktivitas siswa menjadi lebih baik. Tahapan pembelajaran yang diterapkan 

menuntut siswa untuk selalu melakukan kegiatan, berinteraksi satu sama lain dan 

mengembangkan kemampuan komunikasi. Pada pembelajaran I aktivitas siswa 

masih kurang baik, siswa lebih banyak yang bingung dengan tugas, tanggung 

jawab, dan model pembelajaran yang diterapan. Hal itu berakibat penyerapan 

materi pembelajaran oleh siswa kurang maksimal.  

Persentase peingkatan aktivitas siswa terus bertambah, ini didukung 

karena siswa mulai terbiasa dengan pembelajaran yang diterapkan. Berdasarkan 

hasil angket refleksi siswa terhadap pembelajaran juga menunjukan perubahan 

sikap siswa terhadap pembelajaran yang semakin positif. Tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran yang semakin baik dibuktikan dengan aktivitas siswa yang 

terus meningkat pula. 

Peningkatan aktivitas siswa ini juga diikuti oleh peningkatan kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran. Kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran mengalami peningkatan pada setiap pembelajaran. Kekurangan, 
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hambatan, dan kendala pada setiap pembelajaran terus ditindak lanjuti, karena itu 

guru perlu terus memperbaiki kemapuan dalam mengelola kelas dan memperbaiki 

kesalahan dan kekurangan pada pembelajaran sebelumnya. 

Berdasarkan analisis hasil penelitian kita ketahui bahwa hasil belajar 

siswa kelas eksperimen lebih baik dari kelas kontrol. Begitu juga tanggapan siswa 

terhadap pembelajaran pada kelas eksperimen terus meningkat secara positif, 

tangapan siswa terus membaik. Hal itu didukung dengan aktivitas siswa pada 

pembelajaran di kelas eksperimen yang terus mengalami peningkatan. 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran pun semakin meningkat pada 

setiap pembelajaran. Secara umum terjadinya perbedaan hasil belajar 

dimungkinkan karena dalam model pembelajaran Tutor Sebaya dikembangkan 

ketrampilan siswa dalam bekerja sama, hubungan antara pribadi yang positif dari 

latar belakang yang berbeda, menerapkan bimbingan antar teman, dan tercipta 

lingkungan yang menghargai nilai-nilai ilmiah yang dapat membangun motivasi 

belajar pada siswa dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap hasil belajarnya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembelajaran dengan 

Model pembelajaran Tutor Sebaya efektif diterapkan pada pokok bahasan 

persamaan garis lurus pada siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang Tahun 

Pelajaran 2005/2006. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan bahwa hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII SMP Negeri 36 Semarang Tahun Pelajaran 

2005/2006 pada pokok bahasan persamaan garis lurus dengan menggunakan 

model pembelajaran Tutor Sebaya lebih efektif dibandingkan dengan 

pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran konvensional dalam hal 

meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji t dengan 

diperoleh thitung= 2,034 > ttabel (1,66) yang berarti Ho ditolak. Rata-rata hasil 

belajar hasil belajar pada kelompok eksperimen sebesar 72,8 dan pada kelompok 

kontrol sebesar 68,7. Adanya perbedaan hasil belajar ini disebabkan karena pada 

pembelajaran tutor sebaya lebih menekankan pada kerjasama, diksusi, presentasi 

yang aktif sehingga berpegaruh terhadap hasil belajar siswa.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan: 

1. Guru diharapkan dapat mengembangkan kreatifitas dalam pembuatan soal 

diskusi sehingga keaktifan siswa dapat lebih ditingkatkan. Selain itu guru 

dapat lebih memotivasi siswa untuk lebih aktif sehingga terjalin komunikasi 

yang baik antara siswa dengan siswa ataupun antara guru dengan siswa. 
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2. Model pembelajaran Tutor Sebaya perlu terus dikembangkan dan diterapkan 

pada pokok bahasan yang lain sehingga dapat meningkatkan keaktifan siswa 

dan dapat memaksimalkan hasil pembelajaran. 

3. Perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian ini. 
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