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Dilaksanakannya penelitian ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pelaksanaan 

pembelajaran remedial di SMA Negeri 1 Kotagajah tidak terlaksana sebagaimana 

mestinya, sehingga mengakibatkan hasil belajar fisika rendah dan ketika diberikan 

tes remedial tetap rendah. Tetap rendahnya hasil belajar fisika ini disebabkan oleh 

kurang tepatnya pembelajaran remedial yang digunakan oleh guru dalam 

memberikan pembelajaran. Pembelajaran remedial oleh tutor sebaya dan 

pembelajaran remedial dengan penugasan merupakan salah satu metode dalam 

menerapkan rembelajaran remedial bagi siswa yang belum tuntas dalam 

belajarnya. Metode tesebut dapat dijadikan sebagai pilihan dalam melaksanakan 

pembelajaran remedial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

pembelajaran remedial oleh tutor sebaya terhadap hasil belajar fisika siswa, 

mengetahui pengaruh penerapan pembelajaran remedial dengan penugasan 

terhadap hasil belajar fisika siswa dan untuk mengetahui perbedaan hasil belajar 

fisika siswa setelah diterapkan pembelajaran remedial oleh tutor sebaya dengan 

penugasan. Metode penelitian yang digunakan adalah quasi eksperiment. Dalam 
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penelian ini menggunakan dua kelas eksperimen sehingga desain penelitian yang 

digunakan adalah the static group pretest-posttest design. Sampel dalam 

penelitian ini dipillih menggunakan teknik purposive sampling, dipilih sebanyak 

dua kelas dari populasi siswa kelas XI MIA SMA Negeri 1 Kotagajah semester 

ganjil tahun pelajaran 2016/2017 yaitu kelas XI MIA 1 dan XI MIA 2 sebagai 

sampel. Hasil pengolahan data hasil belajar fisika siswa pada kelas eksperimen 

tutor sebaya atau kelas yang diterapkan pembelajaran remedial oleh tutor sebaya 

diperoleh nilai N-gain 0,585 dengan kategori sedang, sedangkan pada kelas 

eksperimen penugasan atau kelas yang diterapkan pembelajaran remedial dengan 

penugasan diperoleh nilai N-gain 0,192 dengan kategori rendah. Dari perolehan 

nilai N-gain untuk masing-masing kelas eksperimen tersebut, terlihat adanya 

perbedaan antara kedua kelas eksperimen. Penerapan pembelajaran remedial oleh 

tutor sebaya lebih baik terhadap hasil belajar fisika siswa dibandingkan penerapan 

pembelajaran remedial dengan penugasan. Berdasarkan pengujian hipotesesis 

menggunakan Independent Sample T Test diperoleh kesimpulan bahwa ada 

pengaruh pembelajaran remedial oleh tutor sebaya terhadap hasil belajar fisika 

siswa, ada pengaruh pembelajaran remedial dengan penugasan terhadap hasil 

belajar fisika siswa dan terdapat perbedaan hasil belajar fisika siswa setelah 

diterapkan pembelajaran remedial oleh tutor sebaya dengan penugasan. 
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