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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika materi sistem persamaan 

linear dua variabel melalui model tutor sebaya. Setting penelitian ini adalah SMP Negeri 2 Nguter. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Nguter semester 1 Tahun Pelajaran 

2011/2012 yang berjumlah 32 siswa, 17 laki-laki dan 15 perempuan. Metode penelitian 

menggunakan Penelitian Tindakan Kelas. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 

dokumentasi, dan tes. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan meliputi: reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian adalah bahwa model tutor 

sebaya dapat meningkatkan n prestasi belajar matematika materisistem persamaan linear dua 

variabel siswa kelas VIII-A semester 1 SMP Negeri 2 Nguter Tahun Pelajaran 2011/2012.  

Kata Kunci: prestasi belajar, matematika, model tutor sebaya 

ABSTRACT 

This study aims to improve mathematics learning achievement in the material of a two-variable 

linear equation system through peer tutoring models. The setting of this research is SMP Negeri 2 

Nguter. The research subjects were students of class VIII-A of SMP Negeri 2 Nguter in semester 1 

of the 2011/2012 academic year, which consisted of 32 students, 17 boys and 15 girls. The 

research method uses Classroom Action Research. Data was collected through observation, 

documentation, and tests. Data analysis was carried out in three stages including: data reduction, 

data presentation and drawing conclusions or verification. The result of the research is that the peer 

tutoring model can improve the mathematics learning achievement of the two-variable linear 

equation system of students in class VIII-A semester 1 of SMP Negeri 2 Nguter in the 2011/2012 

academic year.  

Keywords: learning achievement, mathematics, peer tutor model 

 

Pendahuluan 

Masih ada keluhan tentang prestasi belajar siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Nguter 

untuk mata pelajaran matematika pada materi sistem persamaan linier dua variabel. Pada 

semester 1 tahun pelajaran 2011/2012, nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) mata 

pelajaran matematika pada kelas VIII-A SMP Negeri 2 Nguter adalah 60. Pada semester 1 

tahun pelajaran 2011/2012, hasil ulangan harian mata pelajaran matematika pada materi 

sistem persamaan linier dua variable (SPLDV) kelas VIII-A SMP Negeri 2 Nguter 

menunjukkan rata-rata 52 dengan 7 siswa (20. 6%) tuntas dan 27 siswa (79. 4%) tidak 

tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa masih rendah.  
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Banyak faktor yang mempengaruhi hasil prestasi belajar (nilai) yang diperoleh siswa 

dalam kegiatan pembelajaran. Pada umumnya, keadaan pengajaran di lapangan masih 

sebagai berikut: (1) jumlah siswa pada suatu kelas besar, (2) kekurangan guru mata 

pelajaran tersebut, (3) kekurangan sarana belajar, (4) siswa kurang mendapatkan 

kesempatan memperoleh umpan balik atas proses belajar yang telah dilakukannya. (Syafi’ie 

dkk. 1997: 5. 20).  

Alasan tentang rendahnya hasil pengajaran matematika karena: kondisi kelas yang 

kurang baik, teks book yang dipergunakan kurang memenuhi syarat, metode yang dipakai 

kurang serasi dan guru yang mengajarkan kurang terlatih dan belum dipersiapkan dengan 

baik. Upaya yang meningkatkan hasil pengajaran matematika tentunya berkaitan dengan 

pembenahan hal-hal tersebut.  

Akan tetapi, banyak orang beranggapan bahwa rendahnya hasil pengajaran 

matematika karena metode yang digunakan kurang tepat. “Besar kemungkinan kurang 

baiknya hasil pengajaran matematika selama ini disebabkan oleh lemahnya metode dan 

teknik yang dipakai” (Oka dalam Halim, 1980: 58). Walaupun tentunya metode bukan 

mutlak merupakan penyebab rendahnya hasil pengajaran matematika sebuah metode yang 

baik pasti akan merupakan sarana penunjang untuk mencapai hasil yang lebih baik (Oka 

dalam Halim, 1980: 58).  

Model Tutor sebaya dikenal dengan pembelajaran teman sebaya atau antar peserta 

didik, hal ini bisa terjadi ketika peserta didik yang lebih mampu menyelesaikan pekerjaannya 

sendiri dan kemudian membantu peserta didik lain yang kurang mampu. Tutor Sebaya 

merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk membantu memenuhi kebutuhan peserta 

didik. Ini merupakan pendekatan kooperatif bukan kompetitif. Rasa saling menghargai dan 

mengerti dibina di antara peserta didik yang bekerja bersama. Model ini paling efektif 

diterapkan dengan model belajar kelompok yang mana tiap kelompoknya beranggotakan 

siswa yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dengan siswa yang paling pandai atau 

memiliki pemahaman paling tinggi tiap kelompoknya dijadikan sebagai tutor atau 

pembimbing bagi teman-temannya. Tutor Sebaya akan merasa bangga atas perannya dan 

juga belajar dari pengalamannya. Hal ini membantu memperkuat apa yang telah dipelajari 

dan diperolehnya atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ketika mereka belajar 

dengan “Tutor Sebaya”, peserta didik juga mengembangkan kemampuan yang lebih baik 

untuk mendengarkan, berkonsentrasi, dan memahami apa yang dipelajari dengan cara yang 

bermakna. Penjelasan Tutor Sebaya kepada temannya lebih memungkinkan untuk mudah 

dipahami karena memiliki pola piker yang masih relative sama dan bahasa yang lebih akrab.  

Pemilihan tutor merupakan langkah pertama yang harus diperhatikan oleh guru atau 

pengajar. Ada beberapa kriteria yang seharusnya dimiliki oleh seorang tutor dalam 

pemblajaran tutor sebaya ini yaitu: 1) Memiliki hubungan emosional yang baik, bersahabat 

dan menunjang situasi tutorial 2) Diterima dan disetujui oleh siswa lain. 3) Menguasai bahan 

atau materi 4) Memiliki kemampuan menyampaikan informasi atau berkomunikasi dengan 

baik. 5) Memiliki kreativitas untuk membimbing atau member bantuan.  

Adapun penerapan model tutor sebaya dalam penyampaian materi pembelajaran, 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) Sejumlah siswa yang dipandang pandai disuruh 

mempelajari materi yang akan diajarkan terlebih dulu dan guru membimbing dan membantu 

mereka sampai mereka memiliki penguasaan yang baik tentang materi yang dipelajari. 2) 
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Guru memberi penjelasan umum, materi diajarkan secara klasikal. 3)Guru membagi kelas 

menjadi kelompok-kelompok kecil, misalnya satu kelompok terdiri atas 5 orang siswa. 4) 

Guru menyebar siswa yang pandai tersebut ke setiap kelompok untuk memberikan bantuan 

memahami materi pembelajaran (satu kelompok satu siswa tutor). 5) Guru membimbing dan 

membantu memecahkan permasalahan siswa yang perlu mendapat bantuan khusus. 6) Guru 

membantu memecahkan permasalahan-permasalahan kelompok yang tidak dapat 

dipecahkan oleh siswa tutor. 7)Guru mengadakan evaluasi.  

Pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan cara memilih 

pendekatan atau model pembelajaran tertentu diharapkan dapat menarik kreativitas belajar 

siswa untuk mengikuti pembelajaran, kegiatan pembelajaran lebih menarik dan keterlibatan 

siswa dalam pembelajaran, dapat lebih ditingkatkan sehingga dapat meningkatkan prestasi 

belajarnya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah, “Apakah 

melalui penerapan model tutor teman sebaya dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

kelas VIII-A SMP Negeri 2 Nguter tahun pelajaran 2011/2012?” 

Metode Penelitian 

Penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian ini dilaksanakan di SMP 

Negeri 2 Nguter. Tahap-tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan selama kurang lebih enam 

bulan yaitu sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2011. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Nguter tahun pelajaran 2011/2012, banyaknya siswa 

adalah 17 laki-laki dan 15 perempuan dan objek penelitian ini adalah prestasi belajar mata 

pelajaran matematika dan penerapan tutor sebaya dalam pembelajaran. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Data kondisi awal yang berupa nilai harian. 2) 

Data Siklus 1 yang berupa nilai prestasi belajar pada akhir siklus 1. 3) Data Siklus 2 yang 

berupa nilai prestasi belajar pada akhir siklus 2. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah: observasi, dokumentasi, dan tes. Validasi data prestasi belajar siswa kelas VIII-A 

baik data prestasi belajar siswa setelah pelaksanaan siklus I maupun data prestasi belajar 

siswa setelah pelaksanaan siklus II diperoleh dengan teknik tes. Supaya data yang diperoleh 

valid perlu dilakukan validasi isi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan meliputi: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.  

Indikator kerja tindakan terhadap peningkatan dan prestasi belajar siswa kelas VIII-

A SMP Negeri 2 Nguter tahun pelajaran 2011/2012 dapat dilihat dengan cara berikut: 

Indikator kerja dapat dilihat secara umum dengan membandingkan tingkat keberhasilan dari 

satu siklus ke siklus berikutnya. Keberhasilan tindakan pada siklus 1 diketahui dengan cara 

membandingkan dengan kondisi awal siswa dan keberhasilan tindakan pada siklus 2 

diketahui dengan cara membandingkan dengan siklus 1. Sedangkan indikator kerja tindakan 

dapat dilihat dari kriteria yang telah ditentukan peneliti,dengan kriteria apabila siswa kelas 

VIII-A menunjukkkan hal-hal berikut: a) Peningkatan kreativitas belajar siswa dari kondisi 

awal ke siklus 1 dan dari siklus 1 ke siklus 2. b)Peningkatan prestasi belajar dari kondisi awal 

ke siklus 1 dan dari siklus 1 ke siklus 2, yaitu 80% siswa memperoleh nilai 60 dan rata-rata 

kelas mencapai 60.  
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Hasil Penelitian 

Deskripsi data hasil penelitian yang telah dilakukan di kelas VIII-A SMP Negeri 2 

Nguter adalah sebagai berikut. Dalam observasi awal dan pre test, kegiatan belajar 

mengajar kelas VIII-A pada pelajaran matematika masih menggunakan metode 

pembelajaran konvensional, yaitu metode ceramah, tanya jawab. Adapun tujuan di adakan 

observasi awal dan pre test adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi kelasselam 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode konvensional.  

Kemudian peneliti merencanakan observasi survai berikutnya untuk mengetahui 

kebenarannya. Hasil observasi dapat di ketahui bahwa prestasi pelajaran siswa nilai pada 

pre test nampak prestasi belajar nilai rata-rata 51,8 nampak bahwa dengan menerapkan 

metode konvensional (ceramah, dan tanya jawab) terlalu menoton sehingga menghasilkan 

prestasi yang kurang memuaskan.  

Melihat kondisi tersebut di atas, guru mulai berfikir bagaimana agar kondisi tersebut 

dapat teratasi. Guru mulai mengidentifikasikan permasalahan yang ada dalam proses 

pembelajaran. Guru mengambil langkah dengan mengadakan diskusi dengan teman sejawat 

serta kepala sekolah untuk memecahkan permasalahan tersebut. Akhirnya dapat ditemukan 

sebuah gagasan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu diadakannya penelitian 

tindakan kelas terhadap siswa guna meningkatkan prestasi belajar matematika pada kelas 

VIII-A di SMP Negeri 2 Nguter.  

Tabel 1. Hasil Pretes 

 

No Uraian Hasil Pretes 

1. Nilai terendah 45 

2. Nilai tertinggi 70 

3. Nilai rerata 51. 8 

4. Rentang nilai 25 

5. Ketuntasan 20. 6% (7 siswa) 

 

Tindakan kelas siklus I terlihat cukup baik tapi masih kurang efektif, siswa masih 

pasif, karena sebagian besar siswa dan tutornya masih belum paham apa yang mestinya di 

lakukan. Dan siswa yang mempresentasi masih di tunjuk oleh guru dan mereka masih malu 

ketika guru guru menyuruh maju untuk mempresentasi. Jawaban mereka hasilkan pada 

waktu diskusi masih terpaku pada buku panduan (tekstual) dan jawabannya masih singkat. 

Berdasarkan observasi siklus I yang telah di laksanakan, dapat di ketahui bahwa penerapan 

tutor sebaya dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang semula rata-rata pada pre test 

sebesar 51,8 menjadi meningkat 58,1.  

Tabel 2. Hasil Tes Siklus 1 

No Uraian Hasil Pretes 

1. Nilai terendah 50 

2. Nilai tertinggi 75 

3. Nilai rerata 58. 1 

4. Rentang nilai 25 

 Ketuntasan 50% (17 siswa) 

 

Tabel 3. Perkembangan Nilai Rata - Rata Kelas Sebelum Tindakan/Prasiklus ke Siklus I 

No Hasil Siswa Prasiklus Siklus I 

 Nilai Rata – Rata Kelas 51,8 58,1 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa kelas VIII-A SMP 

Negeri 2 Nguter tahun pelajaran 2011/2012 pada pelaksanaan tindakan siklus I mengalami 

peningkatan. Nilai rata – rata kelas Sebelum dilakukan tindakan atau prasiklus 51,8, setelah 

tindakan siklus I yaitu 58,1 sehingga meningkat 6,3.  

Hasil observasi siklus I ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa 

namun belum begitu memuaskan, hal ini di sebabkan karena siswa belum terbiasa belajar 

kelompok dengan adanya tutor. Kegiatan diskusi pada siklus I seorang tutor masih kurang 

dapat memberikan sumbangan pemikiran sehingga jawaban siswa yang di hasilkan belum 

memuaskan.  

Tindakan kelas siklus II ini hanya mengadakan perbaikan-perbaikan agar mendapat 

hasil yang maksimal. Adapun perbaika-perbaikan yang di lakukan adalah peneliti 

memberikan pengertian tentang tutor sebaya dan membiasakan dengan pendekatan ini, 

karena sebelum di lakukan penelitian oleh peneliti, pembelajaran matematika selalu 

menggunakan stategi konvensional denga metode ceramah dan tanya jawab. Perbaikan-

perbaikan yang perlu di lakukan adalah meningkatkan semangat belajarnya dan 

pemahamanya terhadap materi pelajaran, memberikan arahan kepada tutor dan siswa 

secara induvidu maupun kelompok dan mengelola secara efesien. Pada siklus II 

dilaksanakan, siswa terlihat semakin terbiasa dengan metode tutor sebaya, jawaban dan 

pernyataan yang mereka berikan semakain rinci, dimana peran tutor sebaya benar-benar 

ada setiap kelompok juga memanfaatkan tutor yang ada, hal itu di lihat dari setiap anak 

yang kurang pahami mereka tidak malu mengakui ketidak tahuan mereka, yang biasanya 

malu bertanya dia bertanya.  

Dari hasil post test pada siklus II dapat di ketahui bahwa penerapan metode tutor 

sebaya terdapat peningkatan prestasi belajar siswa yang semula nilai rata-rata pada siklus I 

58,1 dan pada siklus II sebesar 64,6 dan perubahan kondisi belajar pun tampak lebih baik 

hal tersebut dapat di lihat siswa lebih aktif dan bersemangat dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan menggunakan metode tutor sebaya.  

Tabel 4. Hasil Tes Siklus 2 

No Uraian Hasil Pretes 

1. Nilai terendah 55 

2. Nilai tertinggi 75 

3. Nilai rerata 64. 6 

4. Rentang nilai 20 

5. Ketuntasan 88. 2% (30 siswa) 

 

Tabel 5. Perkembangan Nilai Rata - Rata Kelas Siklus I ke Siklus 2 

No Hasil Siswa Siklus I Siklus II 

 Nilai Rata – Rata Kelas 58,1 64,6 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa kelas VIII-A SMP 

Negeri 2 Nguter tahun pelajaran 2011/2012 pada pelaksanaan tindakan siklus II mengalami 

peningkatan. Nilai rata – rata kelas siklus I 58,1, setelah tindakan siklus II yaitu 64,6 

sehingga meningkat 6,5. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa proses 

pembelajaran sampai dengan pada siklus II berjalan dengan baik dan telah memenuhi 

indikator kinerja yang diharapkan.  
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Nilai rata-rata siswa sejak sebelum diadakan penelitian hingga setelah diadakan 

penenelitian sampai dengan siklus II, dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 6. Perkembangan Nilai Rata – Rata Kelas Sebelum Tindakan/Prasiklus, Siklus I dan 

Siklus II 

No Hasil Siswa Prasiklus Siklus I Siklus II 

 Nilai Rata – Rata Kelas 51,8 58,1 64,6 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa kelas VIII-A SMP 

Negeri 2 Nguter tahun pelajaran 2011/2012, di setiap pelaksanaan tindakan, baik siklus I 

dan siklus II mengalami peningkatan.  

Pembahasan 

Hasil penelitian pada kondisi awal pelaksanaan siklus II diperoleh data yang dapat 

ditabulasikan sebagai berikut: 

Tabel 7. Pembahasan Tindakan dari Kondisi Awal ke Siklus 2 

No Kondisi Awal Siklus 1 Siklus 2/Kondisi Akhir 

1 Dalam pembelajaran pada awal semester 
dengan menggunakan metode ceramah  

Dalam pembelajaran 
menggunakan strategi 
pembelajaran tutor sebaya 

dengan diskusi dan presentasi.  

Dalam pembelajaran 
menggunakan strategi 
pembelajaran tutor  

 
Tabel 8. Pembahasan Nilai Keterampilan Siswa dari Kondisi Awal ke Siklus 2 

No Kondisi Awal Siklus 1 
Siklus 2/ 

Kondisi Akhir 
Refleksi dari Kondisi Awal ke 

Kondisi Akhir 

1 Nilai ulangan harian 
dengan nilai terendah 
45 dan nilai tertinggi 

70 serta nilai 
reratanya 51. 8. 
Ketuntasan 20. 6% 

Nilai ulangan harian 
pada siklus 1 dengan 
nilai terendah 50 dan 

nilai tertinggi 75 
serta nilai reratanya 
58. 1. Ketuntasan 

50%.  

Nilai ulangan harian 
pada siklus 2 
dengan nilai 

terendah 55 dan 
nilai tertinggi 75 
serta nilai reratanya 

64. 6. Ketuntasan 
88. 2% 

Dari kondisi awal ke kondisi akhir 
terjadi peningkatan kemampuan 
dari rata-rata 51. 8 menjadi nilai 

rata- rata 64. 6. Ketuntasan 
meningkat dari kondisi awal 20. 
6% menjadi 88. 2% pada kondisi 

akhir siklus II.  

 

 

Gambar 1. Grafik Peningkatan Prestasi Belajar Kondisi Awal sampai Siklus II 

Melalui penggunaan model tutor teman sebaya dapat meningkatkan prestasi belajar 

mata pelajaran matematika bagi siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Nguter Tahun 2011/2012 
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dari kondisi awal rata-rata 51. 8 ke kondisi akhir rata-rata 64. 6. Ketuntasan meningkat dari 

kondisi awal 20. 6% menjadi 88. 2% pada kondisi akhir siklus II.  

Simpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan penerapan model tutor sebaya dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa kelas VIII-A SMP Negeri 2 Nguter tahun pelajaran 

2011/2012. Data empiris menyatakan penggunaan model tutor teman sebaya dapat 

meningkatkan prestasi belajar mata pelajaran matematika bagi siswa kelas VIII-A SMP 

Negeri 2 Nguter Tahun 2011/2012 dari kondisi awal rata-rata 51. 8 ke kondisi akhir rata-rata 

64. 6. Ketuntasan meningkat dari kondisi awal 20. 6% menjadi 88. 2% pada kondisi akhir 

siklus II.  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Nguter ini sudah 

berjalan dengan cukup baik dan hasil yang baik pula. Namun masih banyak hal yang perlu 

diperbaiki. Oleh karena itu, peneliti memberikan beberapa saran. (1) Kepada guru: guru 

hendaknya selalu berusaha mencari alternatif cara-cara yang dapat menjadikan 

pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan siswa, baik melalui penggunaan metode, 

media sehingga mutu pembelajaran dapat ditingkatkan. (2) Untuk sekolah: yang memiliki 

kondisi hampir sama dengan sekolah penulis kiranya pembelajaran dengan model 

pembelajaran tutor teman sebaya dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan, tentu 

saja dengan melakukan modifikasi yang sesuai. (3) Kepada Depdiknas: hendaknya hasil 

penelitian ini dapat disosialisasikan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi dunia 

pendidikan.  
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