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ABSTRAK 

PTK ini dilandasi permasalahan masih rendahnya aktivitas dan hasil belajar mata pelajaran IPA di 

kelas VIII.J SMP Negeri 3 Adiwerna. Hal tersebut dikarenakan pembelajaran yang masih 

cenderung berpusat pada guru sehingga pengetahuan yang didapat siswa berasal hanya dari guru 

bukan dibangun sendiri secara bertahap oleh siswa. Model Pembelajaran Kooperatif Tutor 

Sebaya/peer-teaching merupakan salah satu pendekatan pelajar yang menuntut seorang peserta 

didik mampu mengajar pada peserta didik lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tutor sebaya 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa pada materi konsep usaha dan pesawat 

sederhana. Penelitian ini menggunakan dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II. Tiap siklus terdiri atas 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Rata-rata hasil observasi aktivitas siswa dalam 

kelompok 57% siswa aktif pada siklus I, menjadi 66% pada siklus II. Aktivitas belajar siswa hasil 

observasi guru tercatat 62% siswa aktif pada siklus I, menjadi 80% pada siklus II. Rata-rata hasil 

tes 76,09 pada siklus I meningkat menjadi 86,66 pada siklus II. Ketuntasan belajar klasikal siklus I 

sebesar 62,50% meningkat menjadi 87,50% pada siklus II. Peningkatan ini membuktikan ada 

keberhasilan pembelajaran konsep usaha dan pesawat sederhana melalui pembelajaran kooperatif 

tutor sebaya.  

Kata kunci: Aktivitas, Hasil Belajar, Pembelajaran Tutor Sebaya 

 

PENDAHULUAN 

Pada hakekatnya Pembelajaran IPA atau Sains adalah upaya sistematis untuk 

menciptakan, membangun, dan mengorganisasikan pengetahuan tentang gejala alam. 

Upaya ini berawal dari sifat dasar manusia yang penuh dengan rasa keingintahuannya. Rasa 

keingintahuannya ini kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dalam rangka mencari 

penjelasan yang paling sederhana namun konsisten untuk menjelaskan dan memprediksi 

gejala-gejala alam. 

Berdasarkan pengalaman peneliti saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas 

VIII.J yang merupakan kelas paling akhir, masih banyak siswa yang kurang aktif dalam 

pembelajaran IPA dan kurang termotivasi dalam mengikuti pembelajaran yang berakibat 

masih rendahnya nilai IPA apalagi pada masalah-masalah yang penyelesaiannnya 

menggunakan rumus-rumus.  

Salah satu masalah dalam pembelajaran IPA di SMP Negeri 3 Adiwerna pada tahun 

pelajaran 2019/2020 dialami oleh siswa kelas VIII.J pada kompetensi dasar usaha dan 

pesawat sederhana. Data dari hasil ulangan harian materi sebelumnya diperoleh hasil yaitu 
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sebanyak 15 siswa dari 32 siswa atau 46,87% telah mencapai KKM dan 17 siswa atau 

53,13% belum mencapai KKM yang ditetapkan sebesar 76.  

Dari latar belakang di atas, masalah yang muncul pada pembelajaran IPA di kelas 

VIII.J diantaranya: (1) Aktifitas siswa dalam pembelajaran IPA masih rendah, (2) Hasil 

belajar mata pelajaran IPA masih rendah, (3) Kejenuhan siswa karena guru menggunakan 

metode yang monoton, (4) Tidak ada respon dari siswa pada saat diberi pertanyaan.  

Berdasarkan uraian pada pendahuluan maka dapat dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut: (1) Bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran melalui model 

pembelajaran kooperatif tutor sebaya untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada 

materi konsep usaha dan pesawat sederhana?, (2) Bagaimana proses pelaksanaan 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tutor sebaya untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa pada materi konsep usaha dan pesawat sederhana?, (3) Seberapa besar 

peningkatan aktivitas belajar siswa pada pembelajaran melalui model pembelajaran 

kooperatif tutor sebaya? (4) Seberapa besar perubahan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tutor sebaya? 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Mengetahui bagaiman 

proses pelaksanaan pembelajaran melalui model pembelajaran kooperatif tutor sebaya 

untuk meningkatkan aktivitas belajar siswa pada materi konsep usaha dan pesawat 

sederhana. (2) Mengetahui bagaiman proses pelaksanaan pembelajaran melalui model 

pembelajaran kooperatif tutor sebaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi 

konsep usaha dan pesawat sederhana. (3) Mengetahui seberapa besar peningkatan aktivitas 

belajar siswa pada pembelajaran konsep usaha dan pesawat sederhana melalui model 

pembelajaran kooperatif tutor sebaya. (4) Mengetahui seberapa besar perubahan hasil 

belajar siswa pada pembelajaran konsep usaha dan pesawat sederhana melalui model 

pembelajaran kooperatif tutor sebaya. 

KAJIAN PUSTAKA 

Peningkatan Aktivitas Belajar Siswa  

Sriyono dalam Supinah (2009,2) menyatakan bahwa aktivitas adalah segala kegiatan 

yang dilaksanakan baik secara jasmani atau rohani. Aktivitas siswa selama proses belajar 

mengajar merupakan salah satu indikator adanya keinginan siswa untuk belajar. Aktivitas 

siswa merupakan kegiatan atau perilaku yang terjadi selama proses belajar mengajar. 

Kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan yang mengarah pada proses belajar seperti 

bertanya, mengajukan pendapat, mengerjakan tugas-tugas, dapat menjawab pertanyaan 

guru dan bisa bekerja sama dengan siswa lain, serta bertanggung jawab terhadap tugas 

yang diberikan. 

Data aktivitas belajar siswa diperoleh dari pengamatan atau observasi yang 

dilakukan oleh guru atau guru kolaborator dan pengamatan yang dilakukan oleh teman-

teman dalam satu kelompok belajar. Data yang diperoleh berupa data-data kualitatif yang 

berbentuk angka dan dideskripsikan dalam keteranganyang jelas secara bertingkat yang 

dapat menjelaskan gambaran secara jelas aktivitas siswa dalam pembelajaran. 
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Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Hilgard dan Browner dalam Hamalik (2009,45) mendefinisikan bahwa belajar adalah 

perubahan dalam perbuatan melalui aktivitas, praktek dan pengalaman. Pada prinsipnya 

belajar merupakan proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antaa siswa 

dengan sumber-sumber atau obyek belajar baik secara sengaja dirancang atau tanpa 

sengaja.  

Pengertian hasil belajar tidak dapat dipisahkan dari apa yang terjadi dari kegiatan 

belajar baik di kelas, di sekolah maupun di luar sekolah. Hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh pembelajar setelah mengalami aktivitas belajar. 

Kemendikbud (2017,17) menyatakan bahwa Penilaian hasil belajar dalam kurikulum 

2013 mencakup aspek sikap, pengetahuan dan ketrampilan. Penilaian dilakukan terhadap 

penguasaan tingkat kompetensi sebagai capaian pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, 

penilaian hasil belajar menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, 

penugasan perorangan atau kelompok. Penilaian sikap dilaksanakan melalui 

observasi/pengamatan oleh guru mata pelajaran, jurnal, penilaian diri dan penilaian antar 

teman.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

Terdapat asumsi dasar bahwa proses pengajaran yang optimal akan memungkinkan 

hasil belajar yang optimal pula. Hasil belajar yang dicapai peserta didik dipengaruhi dua 

factor utama, yakni: (1) Faktor internal meliputi: Faktor fisiologis, Faktor psikologis, (2) 

Faktor lingkungan, dan (3) Faktor instrumental.  

Hasil Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 

Ilmu Pengetahun Alam (IPA) adalah pelajaran berhubungan dengan cara mencari 

tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan 

pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja tetapi juga 

merupakan suatu proses penemuan. Pendidikan IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi 

peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, peserta prospek 

pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga 

hasil belajar IPA adalah perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai akibat seorang individu 

mengalami proses belajar IPA.  

Model Pembelajaran Kooperatif Tutor Sebaya  

Slavin (2015, 8) menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran 

dengan siswa duduk bersama dalam satu kelompok yang beranggotakan empat orang untuk 

menuasai materi yang disampaikan guru. Ide yang melatarbelakangi bentuk pembelajaran 

kooperatif semacam ini diantaranya adalah perbedaan kecepatan siswa dalam memahami 

materi dalam belajar dan keinginan para siswa yang menginginkan agar kelompoknya 

berhasil.  

Ada beberapa model pembelajaran kooperatif diantaranya Student Teams 

Achievement Division (STAD), Team Game Tournament (TGT), Team Assisted 

Individualization (TAI), Cooperative Integrated Reading and Competition (CIRC), Group 

Investigation (GI), Jigsawe, Peer Tutorial (Tutor Sebaya), dan lain-lain. Setiap pembelajaran 
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kooperatif mempunyai sintaks (langkah-langkah pembelajaran) masing-masing yang 

mempunyai ciri masing-masing metode pembelajaran kooperatif tersebut.  

Model Pembelajaran Tutor Sebaya 

Pembelajaran dengan tutor sebaya termasuk dalam pembelajaran berkelompok 

(Cooperative Learning). Tutor Sebaya mengandung makna yang sama dengan peer 

teaching. 

Silberman (2009) menjelaskan bahwa peer-teaching merupakan salah satu 

pendekatan pelajar yang menuntut seorang peserta didik mampu mengajar pada peserta 

didik lainnya. Dengan pendekatan peer-teaching siswa dituntut untuk aktif berdiskusi 

dengan sesama temannya atau mengerjakan tugas-tugas kelompok yang diberikan oleh 

guru, baik tugas itu dikerjakan di rumah maupun disekolah. Menurut Silberman Tutor sebaya 

merupakan salah satu dari strategi pembelajaran yang berbasis active learning. Abdullah 

(2016, 200) menyatakan bahwa Peer Tutoring atau Tutor Teman Sejawat adalah metode 

belajar mengajar dengan bantuan seorang peserta didik yang kompeten untuk mengajar 

peserta didik lainnya. Metode ini menuntut peserta didik untuk aktif berdiskusi dengan 

sesama temannya atau mengerjakan tugas kelompok dengan bimbingan atau arahan teman 

yang kompeten, baik tugas di sekolah maupun yang dikerjakan di rumah.  

Pesawat Sederhana  

Alat pembuka tutup botol, gunting rumput, komputer, dan mobil merupakan contoh 

pesawat. Selain digunakan untuk memperbesar gaya, manusia juga menggunakan pesawat 

untuk mengubah energi, memindahkan energi, memperbesar kecepatan, dan mengubah 

arah benda. 

Pesawat ada dua macam, yaitu pesawat sederhana dan pesawat rumit. Pesawat 

sederhana merupakan peralatan yang dibuat sangat praktis dan mudah digunakan. 

Pembuka tutup botol, gunting, resleting, dan tang merupakan beberapa contoh pesawat 

sederhana. Pesawat rumit terdiri atas beberapa pesawat sederhana. Contoh pesawat rumit 

antara lain komputer, mobil, dan sepeda. Macam-macam pesawat sederhana yaitu tuas, 

katrol, bidang miring dan roda berporos.  

Kerangka Berpikir  

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) ini menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:  

Kerangka berpikir peneliti tentang penelitian ini bahwa rendahnya tingkat partisipasi 

aktif siswa dalam belajar dan rendahnya hasil belajar adalah akibat dari rendahnya keaktifan 

siswa dalam pembelajaran. Pembelajaran IPA yang hanya diajarkan dengan monolog 

cenderung merupakan pembelajaran yang berpusat pada guru kurang menghasilkan 

pemahaman konsep materi pelajaran oleh siswa. 

Berdasarkan teori-teori yang tertulis di kajian teoritis, maka aktifitas dan hasil 

belajar konsep usaha dan pesawat sederhana pada siswa kelas VIII.J SMP Negeri 3 

Adiwerna semester 1 tahun pelajaran 2019/2020 akan dapat ditingkatkan melalui model 

pembelajaran kooperatif tutor sebaya. Pembelajaran kelompok tutor sebaya dalam 

pembelajaran akan menambah keberanian siswa untuk bertanya kepada temannya tentang 

materi yang belum dipahaminya. Siswa dalam kelompok dapat berbagi pemahaman dengan 

temannya. Siswa akan lebih aktif berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sehingga 
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diharapkan pemahaman tentang materi yang sedang ia pelajari sehingga akan 

meningkatkan hasil belajar konsep usaha dan pesawat sederhana. 

METODE PENELITIAN 

Obyek Tindakan 

Obyek tindakan dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran 

kooperatif Tutor Sebaya sebagai upaya meningkatkan aktivitas dan hasil belajar konsep 

usaha dan pesawat sederhana pada siswa kelas VIII.J SMP Negeri 3 Adiwerna Kabupaten 

Tegal Semester 1 Tahun Pelajaran 2019/2020.  

Subjek Tindakan  

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII.J di SMP Negeri 3 Adiwerna Kabupaten 

Tegal pada semester ganjil tahun pelajaran 2019/2020. Jumlah siswa 32 siswa, yaitu 19 

siswa perempuan dan 13 siswa laki-laki. 

Metode Pengumpulan Data 

Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu data tes dan data non tes. 

Data Non Tes 

Data non tes diperoleh dari hasil observasi/pengamatan aktifitas belajar siswa dan 

data hasil pengambilan foto kegiatan pembelajaran selama penelitian. 

Data Tes 

Data tes digunakan adalah data hasil tes tulis untuk tentang nilai hasil belajar 

konsep usaha dan pesawat sederhana diperoleh dari tes yang dilakukan pada akhir kegiatan 

pelajaran pada setiap siklus penelitian. Instrumen tes menggunakan soal uraian dengan 

jumlah soal ditentukan pada tahap perencanaan penelitian dengan dilengkapi norma 

penskoran masing-masing soal. Nilai akhir sebagai hasil belajar dihitung dengan menjumlah 

seluruh skor hasil jawaban benar yang ditulis siswa. 

Instrument Pengumpulan Data 

Instrument pengumpulan data merupakan alat untuk mengumpulkan data yang 

digunakan untuk mengetahui hasil proses pembelajaran. Dalam penelitian ini terdapat dua 

macam instrumen, yaitu instrument tes dan non tes. Instrumen tes digunakan untuk 

mengukur hasil belajar siswa dalam pembelajaran tutor sebaya pada konsep usaha dan 

pesawat sederhana sedangkan Instrumen non tes digunakan untuk mengukur keaktivan 

siswa dalam pembelajaran. 

Teknik Penguunpulan Data  

Pengumpulan data tes dilakukan data tes dilakukan dengan tes post tes yang 

dilakukan pada akhir pertemuan setiap siklus pembelajaran dengan menggunakan waktu 30 

menit. Naskah soal post tes dan pedoman penskorannya telah dibuat pada waktu 

perencanaan kegiatan. Jumlah soal menyesuaikan waktu pertemuan dengan penskoran nilai 

jawaban siswa. Penskoran nilai jawaban siswa dengan memperhatikan langkah-langkah 

penyelesaian soal. Hasil penilaian tes post tes dicatat pada tiap-tiap pertemuan di siklus I 

dan II, dan selanjutnya dianalisis dan direncanakan tindak lanjutnya. 
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Teknik Pengumpulan Data Non tes  

Teknik pengumpulan data nontes digunakan untuk mengetahui perilaku siswa 

selama mengikuti pembelajaran. Teknik nontes diantaranya pengumpulan data aktivitas 

siswa dalam kelompok aktivitas siswa di kelas, dan dokumen foto saat pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran.  

Sosiometri merupakan istrumen yang digunakan untuk mengetahui hubungan siswa 

dalam kelompoknya dilakukan pada pertemuan terakhir setiap siklus I dan II. Selain catatan 

harian, siswa pun diminta mengisi lembar sosiometri pada akhir pembelajaran. Pengisian 

lembar aktivitas siswa oleh siswa sendiri dianggap lebih valid karena siswa yang melakukan 

sendiri kegiatan diskusi kelompoknya sedangkan guru peneliti dan guru kolaborator hanya 

mengamati dari luar kelompoknya. 

Analisis Data  

Dalam penelitian tindakan kelas ini terdapat dua jenis data yang dikumpulkan 

peneliti, data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam kelompok oleh siswa sebagai penilaian 

antar teman, pengamatan aktivitas belajar siswa oleh guru dan data hasil belajar siswa dari 

nilai post tes di akhir pembelajaran di setiap siklus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

dengan teknik analisis sebagai berikut:  

Data Hasil Observasi Aktivitas Belajar Siswa 

Data kualitatif hasil isian angket aktivitas siswa dalam kelompok atau sosiometri 

dalam pembelajaran konsep usaha dan pesawat sederhana dikonversikan ke data ordinal 

yang mengenal urutan, dihitung per siswa untuk mengetahui besarnya aktifitas setiap siswa 

terhadap kegiatan pembelajaran dan dinyatakan dalam persentase. Data angket aktifitas 

siswa direkap menurut komponen aktivitasnya terhadap kegiatan pembelajaran dalam 

besaran persentase. Data keseluruhan angket aktivitas siswa dihitung rata-ratanya pada 

setiap siklus untuk mengetahui besarnya rata-rata aktivitas seluruh siswa terhadap kegiatan 

pembelajaran dan dinyatakan dalam besaran persentase, dan digunakan untuk bahan 

perbandingan tingkat aktivitas siswa antara siklus I dan II.  

Data Hasil Belajar Siswa 

Hasil belajar pengetahuan siswa diukur dengan instrument tes dan dilakukan diakhir 

siklus I dan akhir siklus II serta hasilnya dianalisis. Hasil tes dihitung secara presentase 

dengan langkah-langkah: menilai hasil test dengan dasar kunci jawaban dan pedoman 

penskoran, merekap hasilnya ditabel yang berisi nilai seluruh siswa, menghitung nilai rata-

rata, menentukan banyaknya siswa yang memperoleh nilai-nilai tertentu. dan menghitung 

ketuntasan belajar.  

Indikator Keberhasilan Penelitian 

Indikator kinerja dalam penelitian ini ada dua aspek, yaitu indikator kuantitatif dari 

tes hasil belajar dan indicator kualitatif dari hasil pengamatan aktivitas siswa. Kedua 

indicator dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Indikator Kualitatif 

Indikator kualitataif dari hasil pengamatan aktivitas siswa dikatakan berhasil untuk 

pembelajaran konsep usaha dan pesawat sederhana melalui pembelajaran kooperatif tutor 
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sebaya jika ada perubahan perilaku kearah positif dari siklus I ke siklus II. Perubahan 

perilaku positif tersebut terbagi menjadi dua karakter, yaitu (1) keaktifan siswa dalam 

kelompok, (2) keaktifan siswa di kelas. Kedua karakter tersebut dijabarkan dalam instrumen 

nontes untuk mengetahui perubahan perilaku positif dan negatif siswa selama mengikuti 

pebelajaran konsep usaha dan pesawat sederhana melalui pembelajaran tutor sebaya. 

Indikator Kuantitatif  

Indikator kuantitatif dari hasil tes belajar pada penelitian ini, yaitu penelitin 

dikatakan berhasil apabila telah mencapai nilai rata-rata klasikal lebih atau sama dengan 76, 

serta ketercapaian target kriteria ketuntasn minimal (KKM) sebesar 76 dengan jumlah siswa 

75% dari jumlah keseluruhan siswa yang diteliti. 

Prosedur Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (PTK) dan dilaksanakan dalam 2 

siklus, yaitu tindakan dalam siklus I dan II. Masing-masing siklus terdiri atas 4 tahap, yaitu 

perencanaan (plan), tindakan (do), pengamatan/Observasi (see), dan refleksi (reflection). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini dideskripsikan tentang gambaran selintas 

tentang setting penelitian, uraian penelitian secara umum/ keseluruhan, penjelasan per 

siklus, proses menganalisis data serta pembahasan dan pengambilan kesimpulan akhir dari 

penelitian ini. 

Gambaran Selintas Kondisi Awal 

Pada kondisi awal, peneliti melakukan kegiatan pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Alama (IPA) menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan penugasan. Masih banyak 

siswa yang kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran IPA dan kurang termotivasi dalam 

belajar.  

Hasil belajar IPA kelas VIII.J tampak dari hasil hasil ulangan harian materi Gerak 

dan Gaya yang diperoleh hasilnya yaitu hanya 46,87% atau 15 siswa dari 32 siswa sudah 

tuntas belajar. Sementara 53,13% atau 17 siswa belum mencapai KKM. 

Hasil belajar siswa kelas VIII.J pada kondisi awal dapat di lihat rekapnya pada 

laporan berikut: bahwa rata-4ata nilai hasil belajar siswa pada pembelajaran IPA materi 

Gerak dan Gaya mencapai 72,06 dan tetapi baru ada 15 siswa yang sudah tuntas atau 

46,87% dari jumlah siswa. Sementara banyak siswa yang belum tuntas belajar ada 17 siswa 

atau 53,13% dari jumlah siswa. 

Uraian Penelitian Secara Umum/Keseluruhan 

Pembelajaran konsep usaha dan pesawat sederhana melalui model pembelajaran 

kooperatif tutor sebaya terdapat peningkatan hasil aktivitas belajar siswa dalam kelompok 

sebesar 57% pada siklus I menjadi 66% pada siklus II. Pada pendokumenan data aktivitas 

belajar siswa di kelas hasil pengamatan guru terdapat peningkatan pula sebesar 62% pada 

siklus I menjadi 80% pada siklus II Hasil peningkatan aktivitas ini menunjukan keberhasilan 

pencapaian tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui seberapa besar peningkatan aktivitas 

belajar siswa pada pembelajaran konsep usaha dan pesawat sederhana melalui model 

pembelajaran kooperatif tutor sebaya pada siswa. 
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Sedangkan hasil belajar siswa yang tampak dari nilai hasil pelaksanaan post tes di 

akhir setiap pembelajaran siklus I dan akhir pembelajaran siklus II. Nilai akhir pembelajaran 

siklus I diperoleh ketuntasan sebesar 62,50% dari 32 siswa dan meningkat menjadi tuntas 

84,38% di akhir pembelajaran siklus II. Hal ini berarti ada peningkatan ketuntasan belajar 

siswa kelas VIII.J sebesar 21,88% dan data ini menunjukan bahwa penelitian ini telah 

mencapai tujuannya yaitu mengetahui seberapa besar perubahan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran konsep usaha dan pesawat sederhana melalui model pembelajaran kooperatif 

tutor sebaya pada siswa kelas VIII.J semester 1 SMP Negeri 3 Adiwerna tahun pelajaran 

2019/2020. 

Hasil Pengamatan Aktifitas Belajar Siswa. 

Hasil Pengamatan Aktifitas Belajar Siswa dalam kelompok Tingkat keaktifan belajar 

siswa dalam kelompok tutor sebaya pada pembelajaran konsep usaha dan pesawat 

sederhana siklus I diperoleh rata-rata hasil sebagai berikut: bahwa dari beberapa komponen 

aktivitas siswa yang diamati masih dalam rata-rata 57% an dan dalam kategori cukup dan 

belum ada aktivitas yang berada pada kategori tinggi ataupun tinggi sekali. Hasil 

Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa di kelas oleh guru.  

Tingkat keaktifan belajar siswa dalam kelompok tutor sebaya pada pembelajaran 

konsep usaha dan pesawat sederhana siklus I diperoleh rata-rata hasil sebagai berikut:  

Dari laporan memperlihatkan bahwa rata-rata hasil pengamatan aktivitas belajar 

siswa oleh guru baru menunjukkan angka 62% dalam kategori tinggi. Walaupun hal ini 

sudah menunjukan adanya ketertarikan siswa untuk aktif dalam pembelajaran, tetapi 

melihat tiap komponen aktivitas rata-rata masih dalam kategori cukup. 

Hasil Belajar Siswa dalam Post Tes di Akhir Siklus I 

Nilai hasil belajar dalam post tes di akhir siklus I diperoleh hasil seperti tercantum 

dalam laporan berikut: 

Laporan pengamatan menunjukkan bahwa ada 1 siswa yang nilainya antara 93-100, 

ada 12 siswa yang nilainya antara 84-92 dan 7 siswa nilainya antara 76-83. Sementara 

masih ada 12 siswa atau 38% siswa yang nilainya belum memenuhi KKM (76). Sedangkan 

20 siswa atau 62% siswa nilainya sudah memenuhi KKM. Walaupun rata-rata nilai post tes 

di akhir siklus I sudah menunjukkan 76,09, tetapi persentase ketuntasan belajar klasikal 

masih rendah yaitu 62,50%. 

Refleksi Hasil Tindakan  

Berdasarkan data hasil pengamatan aktivitas siswa dalam kelompok, pengamatan 

aktivitas siswa oleh guru dan data hasil belajar siswa di akhir siklus I maka guru peneliti 

melakukan refleksi. Dari hasil refleksi diperoleh gambaran bahwa aktivitas belajar siswa 

dalam kelompok masih baru mencapai rata-rata 57% aktif dan masih dalam kategori cukup. 

Data aktivitas belajar siswa di kelas yang di amatai oleh guru peneliti menunjukkan rata-rata 

62%. Selanjutnya data hasil belajar siswa pada akhir pembelajaran siklus I menunjukkan 

menunjukkan bahwa rata-rata nilai sebesar 76,09 akan tetapi baru 62% siswa nilainya 

sudah memenuhi KKM, Sedangkan 38% siswa yang nilainya belum memenuhi KKM. 
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Deskripsi Hasil Siklus II 

Hasil Pengamatan Aktifitas Belajar Siswa. 

Hasil Pengamatan Aktifitas Belajar Siswa dalam kelompok Tingkat keaktifan belajar 

siswa dalam kelompok tutor sebaya pada pembelajaran konsep usaha dan pesawat 

sederhana siklus II diperoleh rata-rata hasil sebagai berikut: bahwa dari beberapa 

komponen aktivitas siswa rata-ratanya 66% an dan dalam kategori cukup dan belum ada 

aktivitas yang berada pada kategori tinggi ataupun tinggi sekali.  

Hasil Pengamatan Aktivitas Belajar Siswa di kelas oleh guru.  

Tingkat keaktifan belajar siswa yang diamati oleh guru pada pembelajaran konsep 

usaha dan pesawat sederhana siklus II diperoleh rata-rata hasil sebagai berikut: Dari 

laporan pengamatan memperlihatkan bahwa beberapa perilaku aktivitas belajar siswa 

memiliki rata-rata 80% dalam kategori tinggi sekali. Masih ada komponen aktivitas yang 

termasuk kategori tinggi yaitu siswa membuat catatan dengan rapi dan sikap yang baik dan 

komponen yang menunjukkan aktivitas paling tinggi yaitu siswa merespon positif (senang) 

terhadap penggunaan model tutor sebaya sebesar 90%. 

Refleksi Tindakan Siklus II 

Dari hasil refleksi diperoleh gambaran bahwa aktivitas belajar siswa dalam kelompok 

sudah mencapai rata-rata 66% aktif dan masih dalam kategori cukup. Data aktivitas belajar 

siswa di kelas yang di amatai oleh guru peneliti menunjukkan rata-rata sebesar 80% dan 

sudah dalam kategori tinggi sekali. Selanjutnya data hasil belajar siswa pada akhir 

pembelajaran siklus II menunjukkan 87,50% siswa yang nilainya sudah memenuhi KKM 

(76). Sedangkan 4 siswa atau 12,50% siswa nilainya belum memenuhi KKM. Rata-rata nilai 

post tes pada akhir pembelajaran siklus II menunjukkan 86,66. 

PENUTUP 

Simpulan  

1. Proses pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tutor sebaya dapat meningkatkan 

aktivitas belajar siswa pada materi usaha dan pesawat sederhana dengan melaksanakan 

langkah-langkah pembelajarannya. Hal ini karena terjadi peningkatan aktivitas bertanya 

dalam satu kelompok, siswa membantu menjawab pertanyaan teman yang mengalami 

kesulitan, siswa memperhatikan presentasi temannya dengan sungguh-sungguh dan 

siswa berani berkomentar tentang pendapat temannya.  

2. Proses pelaksanaan model pembelajaran kooperatif tutor sebaya dapat meningkatkan 

hasil belajar siswa pada materi usaha dan pesawat sedrhana dengan melaksanakan 

langkah-langkah pembelajarannya. Perlu tindakan guru dalam pelaksaan pembelajaran 

pada siklus II agar pelaksanaan tutor sebaya berjalan lebih efektif.  

3. Aktivitas belajar siswa dalam kelompok terjadi peningkatan rata-rata persentase aktivitas 

dari 57% pada siklus I, menjadi 66% pada siklus II. Sedangkan aktivitas belajar siswa 

hasil observasi guru terjadi peningkatan rata-rata persentase dari 62% pada siklus I, 

menjadi 80% pada siklus II  

4. Hasil belajar siswa terjadi peningkatan nilai rata-rata dari 76,09 pada siklus I dalam 

kategori cukup meningkat menjadi 86,66 pada siklus II dalam kategori baik dan 
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ketuntasan belajar siswa dari siklus I sebesar 62,50% meningkat 25,00% menjadi 

87,50% 

Saran 

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan simpulan hasil penelitian sebagai 

berikut:  

1. Guru IPA khususnya dalam pembelajaran konsep Usaha dan Pesawat Sederhana 

sebaiknya menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tutor sebaya; 

2. Guru IPA hendaklah selalu memotivasi belajar siswa dengan menggunakan berbagai 

variasi model pembelajaran: 

3. Para peneliti pembelajaran IPA hendaknya dapat melakukan penelitian lebih lanjut agar 

diperoleh berbagai alternatif baru untuk mengatasi masalah dalam pembelajaran IPA 
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