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ABSTRAK 

Sejak tahun 2013, MTsN 42 Jakarta telah menerapkan kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013, guru 

diperkenalkan berbagai macam model pembelajaran kooperatif yang dapat diterapkan saat 

mengajar di dalam kelas. Metode tutor sebaya merupakan salah satu dari berbagai model 

pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas. Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa pada materi SPLDV di kelas IX-2 MTs Negeri 42 Jakarta melalui 

metode tutor sebaya. Indikator keberhasilan penelitian ini adalah apabila terjadi peningkatan hasil 

belajar setelah menerapkan metode tutor sebaya dengan ketuntasan klasikal di atas 85% dengan 

KKM di MTsN 42 Jakarta adalah 67. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata 

hasil belajar pada pra siklus I adalah 48,17 dengan ketuntasan sebesar 23,33%. Setelah dilakukan 

pada siklus I data yang diperoleh menunjukkan peningkatan nilai rata-rata hasil belajar 70,43 

dengan ketuntasan sebesar 66,67%, untuk rata-rata hasil belajar pada siklus II juga mengalami 

peningkatan yaitu 76,30 dengan ketuntasan sebesar 86,67%. Aktivitas siswa pada pembelajaran 

secara klasikal pada siklus I sebesar 43,33%. Sedangkan pada siklus II sebesar 80%, dengan 

demikian terjadi peningkatan aktivitas siswa dari siklus I ke siklus II sebesar 36,67%.  

Kata Kunci: hasil belajar, tutor sebaya, SPLDV 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan, maka pada tahun 2013 

Pemerintah mengeluarkan kurikulum baru yang disebut kurikulum 2013 yang menggantikan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Walaupun sejak 2013 Indonesia sudah 

proses mengganti kurikulumnya secara bertahap menjadi kurikulum 2013, namun hasil yang 

di dapat dari Programme for International Student Assassement (PISA) 2015 menempatkan 

Indonesia pada peringkat 63 dari 69 negara yang dievaluasi, tidak berbeda jauh dengan 

hasil tes dan survey PISA terdahulu pada tahun 2012 yang juga berada pada kelompok 

penguasaan materi yang rendah.  

Melihat indikator utama berupa rata-rata skor pencapaian siswa Indonesia di bidang 

matematika masih rendah, ini merupakan tantangan bagi para pendidik untuk meningkatkan 

performa siswanya. Karena matematika merupakan mata pelajaran yang banyak di gunakan 

dalam segala aspek kehidupan.  

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang diajarkan di jenjang Pendidikan 

menengah yang bagi sebagian besar siswa dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit. Hal 

ini disebabkan karena matematika bersifat abstrak, yaitu tidak berwujud dalam bentuk 

konkret atau nyata. Selain itu, matematika juga memerlukan logika dalam penyelesaiannya. 
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Sedangkan tahap perkembangan siswa pada saat usia sekolah menengah belum sempurna 

dalam mengabstraksi objek-objek matematika. 

Hasil belajar siswa tidak terlepas dari proses pembelajaran di kelas sehari-hari. 

Bagaimana guru mengajar, metode atau startegi apa yang diterapkan guru saat mengajar, 

media apa yang digunakan di kelas sangat berperan dalam menentukan hasil belajar siswa. 

Pada kurikulum 2013, guru diperkenalkan dengan berbagai macam model-model 

pembelajaran yang dapat diterapkan saat mengajar di dalam kelas. Pada umumnya model 

pembelajaran yang dikenalkan ke guru merupakan model-model pembelajaran kooperatif. 

Namun dari sekian banyak model pembelajaran tersebut, seorang guru harus dapat 

menentukan mana model yang cocok dan tepat diterapkan di kelas yang akan dia ajar, yang 

tentu saja disesuaikan dengan kondisi siswa pada kelas tersebut. Sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan dan hasil belajar siswa. 

Karena perlu adanya pembelajaran dengan pendekatan tertentu yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa, maka pada penelitian ini diterapkan metode tutor sebaya. 

Pada metode ini, guru memanfaatkan siswa yang memiliki hasil belajar lebih tinggi 

dibandingkan siswa lainnya untuk membantu mereka yang nilainya masih di bawah KKM. 

Karena biasanya siswa sungkan untuk bertanya kepada guru, maka dengan metode ini 

diharapkan siswa akan lebih leluasa dalam bertanya kepada temannya mengenai materi 

pelajaran yang belum mereka pahami. Sehingga diharapkan hasil belajar mereka dapat 

meningkat setelah diterapkannya metode ini. 

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan, peneliti memilih judul penelitian 

“Upaya meningkatkan hasil belajar matematika pada pokok bahasan SPLDV melalui Tutor 

sebaya di kelas IX MTs Negeri 42 Jakarta” 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Belajar 

Belajar merupakan kegiatan yang dialami dan dilakukan setiap individu, mulai sejak 

ia dilahirkan, tumbuh dan berkembang hingga sesaat sebelu, ia meninggal dunia. Karena 

hidup manusia tidak terlepas dari belajar, maka timbullah istilah life long education atau 

pembelajaran seumur hidup. 

Menurut psikologi behavioristik, Belajar merupakan suatu kontrol instrument yang 

berasal dari lingkungan (Imron, 1996:5). Jadi belajar juga dipengaruhi atau di kontrol oleh 

instrument-instrumen yang berasal dari luar diri individu yang belajar. 

Untuk lebih memahami pengertian atau hakikat belajar yang benar, maka perlu 

diperhatikan beberapa teori yang dikemukakan oleh pakar Pendidikan yang mendefinisikan 

mengenai hakikat belajar. Teori Gestalt menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses aktif 

seperti gerakan-gerakan badan, tetapi juga merupakan aktivitas mental seperti berpikir, 

mengingat dan lain sebagainya (Mustaqim, 1991:61). Sedangkan Hudojo mengemukakan 

bahwa belajar adalah suatu proses untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman, 

mampu mengubah tingkah laku manusia dan tingkah laku ini menjadi tetap tidak akan 

berubah lagi dengan modifikasi yang sama (Hudojo, 1981:2). Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu (KBBI, 2005:17). 
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Dari teori-teori yang telah dikemukakan mengenai definisi belajar, dapat diambil 

kesimpulan bahwa belajar adalah proses untuk memperoleh ilmu melalui berpikir, mengingat 

dan lain sebagainya yang mampu mengubah tingkah laku manusia menjadi tetap tidak 

berubah lagi dengan modifikasi yang sama. 

Pengertian Hasil Belajar 

Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan karena memiliki suatu tujuan. Salah satu 

tujuannya adalah berupa hasil belajar. Nana Sudjana mendefinisikan hasil belajar siswa pada 

hakikatnya adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih 

luas mencakup bidang kognitif, afektif dan psikomotor (Sudjana, 2009:3). Sama halnya 

dengan Nana Sudjana, H.M. Surya menyatakan hasil belajar ditandai dengan perubahan 

tingkah laku secara keseluruhan. Belajar yang hanya menghasilkan satu atau dua aspek 

tingkah laku saja disebut belajar sebagian atau bukan belajar lengkap (Aslamiah, 2015:2). 

Dari teori-teori mengenai hasil belajar yang diungkapkan oleh para pakar, dapat 

disimpulkan bahwa hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan 

kegiatan belajar. Kemampuan ini mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotor, karena 

dalam sistem Pendidikan nasional kita menggunakan klasifikasi hasil belajar dari Benjamin 

Bloom. 

Pengertian Matematika 

Istilah matematika berasal dari Bahasa Yunani, mathein dan mathenem yang berarti 

mempelajari. Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur yang 

abstrak. Hudojo mengemukakan bahwa matematika adalah berkenaan dengan ide-ide atau 

konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis dan penalarannya deduktif (Hudojo, 

1981:3). 

Sedangkan Rusfendi mengemukakan bahwa matematika merupakan suatu ilmu 

yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau struktur-struktur abstrak yang 

berhubungan diantara hal itu. Untuk dapat memahami struktur-struktur serta hubungan-

hubungannya yang diperlukan pemahaman tentang konsep-konsep yang terdapat dalam 

matematika itu. Lebih lanjut Rusfendi menyebutkan bahwa belajar matematika adalah 

belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur yang terdapat dalam bahasan yang 

dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur 

tersebut. Selain menghubungkan konsep, matematika juga melakukan penelaahan pola atau 

bentuk. Adapun hubungan-hubungan pola dalam matematika dapat membentuk rumus, 

teorema atau dalil matematika (Julaecha, 2005:11). 

Dari berbagai pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan matematika adalah ilmu 

pengetahuan yang memuat ide-ide, konsep-konsep abstrak yang tersusun secara hierarkis 

dan terpola menjadi rumus, teorema dan dalil yang dapat digunakan untuk pemecahan 

masaah dalam pelajaran matematika. 

Pembelajaran Kooperatif 

Slavin mengemukakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah berbagai macam 

metode pembelajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang 

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda untuk saling membantu satu sama lainnya dalam 

mempelajari materi pelajaran (Slavin, 2009:4). Dalam kelas kooperatif, siswa diharapkan 
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dapat saling membantu, saling mendiskusikan dan berargumentasi, untuk mengasah 

pengetahuan yang mereka kuasai saat itu dan menutup kesenjangan dalam pemahaman 

masing-masing. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota saling bekerja sama 

dan membantu memahami suatu bahan pelajaran artinya bahan belum selesai jika salah 

satu teman dalam sekelompok belum menguasai bahan pembelajaran  

Sedangkan Erman Suherman, dkk menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu kelompok siswa yang bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan 

sebuah masalah, menyelesaikan tugas atau mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan 

bersama. Siswa dalam kelompok tidak menyelesaikan masalah secara sendiri-sendiri dan 

tidak juga menyelesaikan hanya salah satu orang di antara mereka (Suherman dkk, 

2003:260). 

Pembelajaran kooperatif pada dasarnya merupakan model pembelajaran yang 

sistematis dengan mengelompokkan siswa untuk melakukan pembelajaran yang efektif agar 

siswa dapat memaksimalkan kegiatan belajar, dimana keberhasilan individu diorientasikan 

dalam keberhasilan kelompok. Dalam hal ini siswa bekerjasama belajar dalam kelompok 

serta bertanggungjawab pula terhadap kegiatan belajar siswa lain dalam kelompoknya untuk 

melakukan usaha yang sama, bekerja seperti yang ia lakukan.  

Pengertian Tutor Sebaya 

Surya mengemukakan tutor sebaya adalah seorang atau beberapa orang siswa yang 

ditunjuk dan ditugaskan untuk membantu siswa tertentu yang mengalami kesulitan 

memahami materi dalam belajar (Surya, 1985:2). Bantuan yang diberikan oleh teman 

sebaya pada umumnya dapat memberikan hasil leih baik. Hal ini terjadi karena hubungan 

antar siswa terasa lebih dekat dibandingkan hubungan antara siswa dan guru.  

Menurut Ahmadi dan Widodo tutor adalah siswa yang sebaya yang ditunjuk atau 

ditugaskan membantu temannya yang mengalami kesulitan belajar karena hubungan guru 

dan siswa (Rahmawati, 2014:9). Sedangkan sebaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

berarti sama umurnya. 

Suherman mengemukakan bahwa pembelajaran tutor sebaya merupakan 

pembelajaran yang terpusat pada siswa, dalam hal ini siswa belajar dari siswa yang lain 

yang memiliki status umur, kematangan/harga diri yang tidak jauh berbeda dari darinya 

sendiri (Musyayadah, 2012:6). Sehingga anak tidak merasa begiu terpaksa untuk menerima 

ide-ide dan sikap dari gurunya yang tidak lain adalah teman sebayanya itu sendiri. Dalam 

pembelajaran tutor sebaya, teman sebaya yang lebih pandai memberikan bantuan belajar 

kepada teman-teman sekelasnya. Bantuan belajar yang diberikan oleh teman sebaya dapat 

menghilangkan rasa canggung, karena dengan sesama teman biasanya mereka tidak ada 

rasa enggan, malu dan lain sebagainya, sehingga jika ada kesulitan biasanya mereka 

langsung dapat menyanakannya kepada tutor sebaya tersebut. Selain itu, Bahasa teman 

biasanya lebih mudah dipahami oleh siswa dibandingkan dengan bahasa guru. 

Untuk menentukan apakah seorang siswa dapat menjadi tutor sebaya, guru dapat 

memantau perkembangan setiap siswa sejak awal mereka masuk sekolah. Dari pemantauan 

itu biasanya akan terlihat siswa mana saja yang lebih unggul dibandingkan siswa lainya 

untuk mata pelajaran tertentu, khususnya mata pelajaran matematika.  
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Jadi inti dari metode tutor sebaya ini adalah pembelajaran yang pelaksanaannya 

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.Siswa di dalam proses belajar mengajar diarahkan agar dapat berperan menjadi 

guru dan menjelaskan materi yang sedang dipelajari kepada teman-temannya dalam satu 

kelompok. Teknis pelaksanaan strategi ini diatur oleh guru sesuai rencana pembelajran yang 

tertulis pada RPP guru. 

Materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

Apabila terdapat dua persamaan linear dua variable yang berbentuk 

 dan  dapat diselesaikan dengan diantaranya dengan 

metode substitusi dan metode eliminasi. Substitusi artinya mengganti. Jadi inti dari metode 

ini adalah mengganti variabel yang satu dengan variabel yang lain. Contoh: tentukan 

penyelesaian dari SPLDV berikut! 

 

 

Untuk mencari nilai y, gantikan variabel x dalam persamaan berbentuk variabel y. 

Dari persamaan (2) diperoleh:  

Maka substitusikan  ke persamaan (1) 

(1)  

 

 

 

 

 

 

Untuk mencari nilai x, gantikan variabel y ke dalam persamaan bebentuk variabel x. 

Dari persamaan (1) diperoleh: 

(1)  

Selanjutnya substitusikan  ke persamaan (2) 

(2)  
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Jadi himpunan penyelesaiannya adalah  

Eliminasi artinya menghilangkan, jadi inti dari metode ini adalah menghilangkan 

salah satu variabel. Contoh: Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV berikut! 

 

 

Jawab: Untuk menghilangkan variabel  maka pada kedua persamaan kita samakan 

koefisiennya dari variabel  

Eliminasi  

 

 

 

 

Untuk menghilangkan variabel y, maka kedua persamaan kita samakan koefisiennya 

dari variabel y. Eliminasi  

 

 

 

 

Jadi himpunan penyelesaiannya adalah  

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan Penelitian tindakan kelas (PTK) dan dilaksanakan selama 3 

bulan sejak Januari 2016 sampai Maret 2016. Penelitian dilaksanakan di MTs Negeri 42 

Jakarta dengan alamat Komplek Departemen Dalam Negeri Curug RT 12 RW 08 Pondok 

Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur. Subjek penelitian tindakan kelas yang akan dilaksanakan 

adalah peserta didik kelas IX-2 di MTs Negeri 42 Jakarta sebanyak 30 orang. Objek 

penelitian tindakan kelas adalah yang terkait dengan subjek dan tindakan yang akan 

dilakukan yaitu: hasil belajar matematika dan metode tutor sebaya. Penelitian tindakan kelas 

ini dilakukan dalam 2 siklus. Setiap siklus merupakan suatu alur proses kegiatan yang 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi.  

Berhasil atau tidaknya suatu penelitian tindakan kelas ini memiliki indikator. 

Depdikbud menentapkan bahwa pembelajaran dalam kelas dikatakan tuntas jika dalam kelas 

tersebut terdapat ≥ 85% siswa yang telah tuntas belajarnya. Sehingga, penelitian tindakan 

kelas ini dikatakan berhasil jika 85% siswa mencapai ketuntasan berdasarkan KKM 67. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil observasi di MTs Negeri 42 Jakarta ada 36 siswa di kelas IX-2. 

dari nilai ulangan matematika, siswa yang memperoleh nilai matematika di bawah kriteria 

Ketuntasan Minima (KKM) ada 23 siswa atau 76,67% siswa, sedangkan siswa yng sudah 

mencapai KKM ada 7 siwa atau 23,33% siswa. Besarnya KKM di MTs Negeri 42 Jakarta 

adalah 67. Dengan kondisi tersebut, guru perlu mencoba melakukan pembelajaran yang 

berbeda dengan menerapkan model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok belajar 

dengan materi SPLDV. 

Sesuai hasil pra siklus di atas, maka diadakan tindakan kelas siklus I pada 

pembelajaran matematika materi SPLDV di kelas IX-2 MTs Negeri 42 Jakarta. Siklus ini 

dilakukan dalam beberapa tahapan, sebagai berikut: (a) Perencanaan, (b) Tindakan, (c) 

Observasi, (d) Refleksi.  

Berikut ini hasil belajar siswa pada siklus I 

Hasil Belajar Siswa Siklus I 

Keterangan Pra Siklus Siklus I 

Rata-rata Kelas 48,17 70,43 

Tuntas 7 20 

Persentase 23,33% 66,67% 

Tidak Tuntas 23 10 

Persentase 76,67% 33,33% 

 

 Dari nilai diatas, ketuntasan belajar dari materi yang diajarkan dengan KKM 67 ada 

20 siswa (66,67%) mengalami kenaikan dari hasil pra siklus yaitu 7 siswa atau (23,33%) 

yang tuntas. Sedangkan yang tidak tuntas masih tersisa 10 orang atau (33,33%) 

dibandingkan hasil pra siklus yang tidak tuntas terdapat 23 siswa atau (76,67%). Siswa yang 

aktif kerja kelompok dan siswa aktif dalam mengomentari hasil kerja temannya, dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Keaktifan Siswa Siklus I 

Kategori Banyak Siswa Persentase 

Aktif Sekali 5 16,67% 

Aktif 8 26,67% 

Cukup 13 43,33% 

Kurang 4 13,33% 

Jumlah 30 100% 

 

 Dari tabel keaktifan siswa pada siklus I, menunjukkan bahwa siswa masih kurang 

antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, proses pembelajaran masih 

belum memenuhi harapan peneliti, sehingga peneliti harus merencanakan tahap selanjutnya 

dalam rangka mengadakan perbaikan-perbaikan. 

Analisis hasil post tes menunjukkan bahwa dari 30 siswa terdapat 20 siswa yang 

dinyatakan telah tuntas belajar artinya memperoleh skor di atas 67, sedangkan 10 siswa 

belum tuntas belajar (memperoleh skor di bawah 67). Dari data tersebut, diketahui 

ketuntasan belajar secara klasikal belum tercapai yaitu sebesar 67%, sehingga untuk siswa 

yang dinyatakan belum tuntas belajar diperlukan perhatian khusus berupa bimbingan dari 

peneliti pada tindakan selanjutnya. Dari refleksi di atas diperoleh beberapa solusi terhadap 

permasalahan proses pembelajaran. Hasil refleksi kemudian dijadikan sebagai rumusan 
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untuk diterapkan pada siklus II sebagai upaya perbaikan terhadap hasil belajar matematika 

siswa. 

Sesuai hasil Siklus I, maka perbaikan pembelajaran matematika materi SPLDV di 

kelas IX-2 MTs Negeri 42 Jakarta dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: (a) 

Perencanaan, (b) Tindakan, (c) Observasi, (d) Refleksi. 

Hasil nilai post test pada Siklus II disajikan pada tabel berikut 

Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Keterangan Pra Siklus Siklus I Siklus II 

Rata-rata Kelas 48,17 70,43 76,30 

Tuntas 7 20 26 

Persentase 23,33% 66,67% 86,67% 

Tidak Tuntas 23 10 4 

Persentase 76,67% 33,33% 13,33% 

 

Diagram Batang Hasil Belajar Siswa Kelas IX-2 

 

Dari nilai diatas, ketuntasan belajar dari materi yang diajarkan dengan KKM 67 ada 

26 siswa (86,67%) mengalami kenaikan dari hasil siklus I yaitu 20 siswa atau (66,67%) 

yang tuntas. Sedangkan yang tidak tuntas masih tersisa 4 orang atau (13,33%) 

dibandingkan hasil siklus I yang tidak tuntas terdapat 10 siswa atau (33,33%). 

Setelah diamati bagaimana tingkat partisipasi dan keaktifan siswa, dalam hal aktif 

mendengarkan dengan seksama saat guru menjelaskan, aktif bertanya, aktif dalam diskusi 

kelompok dan aktif dalam berpendapat atau berkomentar tentang hasil pekerjaan temannya, 

maka diperoleh data sebagai berikut: 

Keaktifan Siswa Siklus II 

Kategori Siklus I Siklus II 

Siswa Persentase Siswa Persentase 

Aktif Sekali 5 16,67% 11 36,67% 

Aktif 8 26,67% 13 43,33% 

Cukup Aktif 13 43,33% 4 13,33% 

Kurang Aktif 4 13,33% 2 6,67% 

Jumlah 30 100% 30 100% 
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Dari tabel diatas, menunjukkan siswa antusias dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Hal itu dilihat dari meningkatnya jumlah siswa dengan kategori aktif sekali 

dan aktif sebesar 80% dibandingkan dengan siklus I yang sebesar 43,34%. Hal tersebut 

dikarenakan pada siklus II ini mereka sudah menunjukkan keseriusan dalam kerja kelompok. 

Sedangkan masih terdapat 2 orang yang kurang aktif dikarenakan kedua orang ini selalu 

harus diingatkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Belum ada inisiatif dari keduanya 

untuk belajar secara mandiri maupun berkelompok. Jika guru lengah, maka kedua siswa itu 

hanya akan menunggu dengan pasif saja. 

Dari hasil penilaian pada siklus II ini menunjukkan guru telah dapat menerapkan 

metode tutor sebaya kepada siswa dengan baik, guru sudah dapat mengelola, membimbing, 

memotivasi siswa dengan baik, sehingga menjadikan siswa serius dan aktif belajar di kelas. 

Begitu juga dengan hasil belajar siswa sudah mencapai kekuntasan sebesar 86,67% 

melebihi ketuntasan klasikal yang ditetapkan Depdikbud yaitu 85%. Dengan KKM di MTs 

Negeri 42 Jakarta adalah 67. Sedangkan keaktifan siswa pada kategori Aktif sekali dan aktif 

mencapai 80% atau 24 orang.  

Inidikator keberhasilan pada penelitian ini adalah, jika hasil belajarnya mencapai 

85% ketuntasan klasikal. Karena tindakan pada siklus II telah menghasilkan ketuntasan 

belajar di kelas mencapai 86,67%, maka peneliti menghentikan penelitian ini. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan hal-hal berikut: (1) 

Penggunaan metode tutor sebaya dalam kegiatan belajar mengajar matematika materi 

SPLDV siswa kelas IX-2 MTs Negeri 42 Jakartamampu meningkatkan hasil belajar 

matematika siswa. (2) Peningkatan hasil belajar siswa kelas IX-2 MTs Negeri 42 Jakarta 

materi SPLDV dapat dilihat dari hasil pra siklus, siswa yang tuntas hanya 7 orang (23,33%) 

dengan nilai rata-rata 48,17. Setelah menggunakan metode tutor sebaya pada siklus I siswa 

yang tuntas menjadi 20 orang (66,67%) dengan nilai rata-rata 70,43. Lalu diperbaiki 

kembali di siklus II dengan capaian siswa tuntas mencapai 26 orang (86,67%) dengan nilai 

rata-rata 76,30. Proses keaktifan siswa pun mengalami peningkatan. Pada siklus I siswa 

dengan kategori aktif sekali dan aktif ada 13 siswa (43,33%) dan mengalami kenaikan pada 

siklus II yaitu menjadi 24 siswa (80%).  

SARAN 

Setelah melaksanakan penelitian tindakan kelas ini, ada beberapa saran yang ingin 

peneliti sampaikan antara lain:  

1) Model pembelajaran Tutor Sebaya hanyalah salah satu dari bermacam model 

pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan pada pembahasan materi SPLDV. Guru 

dapat menggunakan model pembelajaran Tutor Sebaya ini ataupun model pembelajaran 

kooperatif lain untuk lebih mengoptimalkan hasil yang ingin dicapai.  

2) Dalam pengelompokkan walaupun guru telah memetakan kemampuan siswa agar 

tercipta kelompok dengan kemampuan heterogen, namun faktor kedekatan psikologis 

antar anggota kelompok juga harus dipertimbangkan. Kenyamanan siswa dalam 

berinteraksi mempengaruhi kerjasama antar anggota kelompok.  

3) Harus ada keterbukaan antara guru sebagai peneliti dan pengamat. Kekurangan proses 
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pembelajaran dievaluasi bersama dan dicari jalan keluarnya untuk perbaikan selanjutnya.  

4) Diharapkan guru selalu mencari inovasi pembelajaran agar siswa tidak jenuh dalam 

mengikuti KBM.  

5) Siwa diharapkan lebih aktif dalam setiap proses pembelajaran dalam kelas dan dapat 

menjalin kerja sama yang baik dengan anggota kelompoknya.  

6) Guru di lingkungan MTs Negeri 42 Jakarta diharapkan ikut menerapkan metode tutor 

sebaya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas.  

7) Guru perlu membuat perencanaan yang matang sebelum mengajar di kelas.  

8) Kepala Sekolah agar melengkapi sarana dan prasarana bagi peningkatan mutu 

pembelajaran. 
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