
 

 

 

 

 

 

II. KAJIAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Keadaan Umum SDN 1 Natar 

 

 

1. Sejarah SDN 1 Natar 

 

 

SD Negeri 1 Natar berdiri pada tahun 1977 dengan nama SD 

Inpres Sarirejo, beralamat di Dusun Sarirejo Desa Natar Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian berdasar SK Gubernur Lampung 

Th 1985 berubah nama menjadi SD Negeri 1 Natar. 

Sejak berdiri hingga sekarang, di SD Negeri 1 Natar telah 

beberapa kali mengalami pergantian pimpinan antara lain : 

Tahun Pelajaran 1977 – 1995   : Drs. Bahiki 

Tahun Pelajaran 1995 – 2005   : Drs. M. Kasim 

Tahun Pelajaran 2005 – 2010   : Suratinem, S.Pd 

Tahun Pelajaran 2010 – sekarang : Hj. Etika Murti, S.Pd. 

 

 

2.  Situasi dan Kondisi Sekolah 

 

 

Gedung SD Negeri 1 Natar yang bertempat di jl Kenanga II Dsn. 

IV Sarirejo Natar Kecamatan Natar lampung Selatan terdiri dari : 

 



8 

 

Ruang Kelas     : 9 Ruang  

Ruang Kepala Sekolah  : 1 Ruang  

Ruang UKS     : 1 ruang 

Ruang Komputer    : 1 ruang 

Ruang Koperasi/Kantin  : 1 ruang 

Ruang Perpustakaan   : 1 ruang 

Ruang TU      : 1 ruang 

 

 

3.  Situasi Pengelolaan Kelas. 

 

 

Jumlah siswa sebanyak 652 siswa yangmeliputi 18 kelas yaitu  

   kelas : 

Kelas I ( satu )    : 102 orang 

Kelas II ( dua )   : 123 orang 

Kelas III ( tiga )   : 113 orang 

Kelas IV ( empat )  : 104 orang 

Kelas V (  lima )   : 108 orang 

Kelas VI ( enam )   : 102 Orang 

Waktu belajar dimulai pukul 07.30 hingga 12.05 (pagi) dan 13.00 hingga 

16.45 (siang) 
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B.  Teori-teori Belajar 

 

 

1. Teori Belajar Behaviorisme 

 

 

Kajian konsep dasar belajar dalam teori Behaviorisme didasarkan 

pada pemikiran bahwa belajar merupakan salah satu jenis prilaku 

(behavior) individu atau peserta didik yang dilakukan secara sadar. 

Individu berprilaku apabila ada rangsangan (stimuli) sehingga dapat 

dikatakan peserta didik di SD/MI akan belajar apabila menerima 

rangsangan dari guru. Semakin tepat dan intensif rangsangan yang 

diberikan guru akan semakin tepat dan intensif pula kegiatan belajar 

yang dilakukan peserta didik. Dalam belajar tersebut kondisi lingkungan 

berperan sebagai perangsang (stimulator) yang harus direspon individu 

dengan sejumlah konsekuensi tertentu. Konsekuensi yang dihadapi 

peserta didik ada yang bersifat positif (misalnya: perasaan puas, gembira, 

pujian dan lain-lain) tetapi ada pula yang bersifat negatif (misalnya : 

perasaan gagal, sedih, teguran dan lain-lain). Konsekuensi positif dan 

negatif tersebut berfungsi sebagai penguat (reinforce) dalam kegiatan 

belajar peserta didik.  

Peserta didik seringkali melakukan perilaku tertentu karena 

meniru apa yang dilihatnya dilakukan orang lain di sekitarnya seperti 

saudara kandungnya, orang tuanya, teman sekolahnya, bahkan gurunya. 

Oleh sebab itu dapat dikatakan, apabila lingkungan sosial dimana peserta 

didik berada sehari-hari merupakan lingkungan yang mengkondisikan 
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secara efektif memungkinkan suasana belajar, maka peserta didik akan 

melakukan kegiatan atau perilaku belajar yang efektif. 

   

 

2. Teori Belajar Kognitivisme 

 

 

Teori belajar kognitivisme  mengacu pada wanaca belajar 

psikologi kognitif yang didasarkan pada kegiatan kognitif dalam belajar. 

Para ahli teori ini berupaya menganalisa secara ilmiah proses mental dan 

struktur ingatan atau cognition dalam aktifitas belajar : 

“Cognition diartikan sebagai aktifitas mengetahui, memperoleh, 

mengorganisasikan dan menggunakan pengetahuan” Trianto, (2007 : 90)  

 

Tekanan utama psikologi kognitif adalah struktur kognitif yaitu 

perbendaharaan pengetahuan pribadi individu yang mencakup ingatan 

jangka panjangnya (long term memory). Psikologi kognitif memandang 

manusia sebagai mahluk yang selalu aktif mencari dan menyeleksi 

informasi untuk diproses. Perhatian utama psikologi kognitif adalah 

upaya memahami proses individu mencari, menyeleksi, 

mengorganisasikan dan menyimpan informasi. Belajar kognitif 

berlangsung berdasarkan schemata atau struktur mental individu yang 

mengorganisasikan hasil pengamatannya. 
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3. Teori Belajar Konstruktivisme 

 

 

Kajian konsep dasar belajar menurut teori Konstruktivisme 

adalah pengetahuan baru dikonstruksi sendiri oleh peserta didik secara 

aktif berdasarkan pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya. 

Pendekatan konstruktivisme dalam proses pembelajaran didasari 

oleh kenyataan bahwa tiap individu memiliki kemampuan untuk 

mengkonstruksi kembali pengalaman atau pengetahuan yang telah 

dimilikinya. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

konstruktivisme merupakan suatu teknik pembelajaran yang melibatkan 

peserta didik untuk membina sendiri secara aktif pengetahuan dengan 

menggunakan pengetahuan yang telah ada dalam diri mereka masing-

masing. Peserta didik akan mengaitkan materi pembelajaran baru dengan 

materi pembelajaran lama yang sudah ada. 

Nik Azia Ni Pa (1999) Syarifah Maimunah (2001) dalam Trianto, 

(2007:92) menjelaskan tentang konstruktivisme dalam belajar seperti 

dikutip berikut ini : 

“Konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen 

terhadap pandangan manusia membina pengetahuan sendiri. Ini 

bermakna bahwa sesuatu pengetahuan yang dipunyai oleh seseorang 

individu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh individu 

tersebut dan bukan sebuah maklumat atau pengajaran yang diterima 

secara pasif dari luar. Pengetahuan tidak boleh dipindahkan daripada 

pemikiran seseorang individu kepada pemikiran individu yang lain, 

sebaliknya setiap insan membentuk pengetahuan sendiri dengan 

menggunakan pengalamannya secara terpilih”. 

Pendapat ini menunjukkan bahwa partisipasi peserta didik 

menjadi syarat utama dalam pembelajaran konstruktivisme. Peranan guru 
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hanya sebagai fasilitator atau pencipta kondisi belajar yang 

memungkinkan peserta didik secara aktif mencari sendiri informasi, 

mengasimilasi, mengadaptasi dan mengkonstruksikannya menjadi 

pengetahuan yang baru berdasarkan pengetahuan yang telah dimilikinya 

masing-masing. Dengan kata lain, dalam pembelajaran konstruktivisme 

peserta didik memegang peran kunci dalam mencapai kesuksesan 

belajarnya, sehingga guru hanya berperan sebagai fasilitator. 

 

 

4. Teori Belajar Humanisme 

 

 

Kajian konsep dasar dalam teori Humanisme didasarkan pada 

pemikiran bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang 

dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia 

memiliki kebutuhan dasar akan kehangatan, penghargaan, penerimaan, 

pengagungan dan cinta dari orang lain. Dalam proses pembelajaran 

kebutuhan-kebutuhan tersebut perlu diperhatikan agar peserta didik tidak 

merasa dikecewakan. Apabila peserta didik merasa upaya pemenuhan 

kebutuhannya terabaikan maka besar kemungkinan di dalam dirinya 

tidak akan tumbuh motivasi berprestasi dalam belajarnya. 

Dari beberapa teori belajar yang disebutkan di atas, maka Penulis 

akan melaksanakan penelitian menggunakan metode tutor sebaya. 
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C.  Hakekat Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran  

 

 

Penerapan metode tutor sebaya dalam kelompok-kelompok kecil 

memerlukan peran aktif dari para siswa sebagai subjek ajar, dengan demikian 

proses pembelajaran akan berlangsung efektif dan bermakna. Partisipasi yang 

dimaksud adalah keterlibatan siswa untuk bertanya, mengajukan pendapat, 

menjawab pertanyaan pada saat pembelajaran berlangsung. 

Terkait dengan aktifitas atau partisipasi siswa dalam pembelajaran, 

bahwa “Guru tidak dibenarkan mengelola tingkah laku siswa dalam kelompok 

secara ketat, dan siswa memiliki ruang dan peluang untuk secara bebas 

mengendalikan aktifitas-aktifitas di dalam kelompoknya“ (Trianto, 2007:96). 

Berdasarkan prinsip student centered peserta didik merupakan pusat 

dari kegiatan belajar. Hal ini dikenal dengan istilah cara belajar siswa aktif, 

terjemahan dari student active training, yang maknanya adalah bahwa “proses 

pembelajaran akan lebih berhasil apabila peserta didik  secara aktif 

melakukan latihan langsung dan relevan dengan tujuan pembelajaran yang 

sudah ditetapkan” (Hamzah. B. Uno, 2007:24). 

“Beberapa Upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam mendorong 

atau memacu partisipasi siswa dalam proses pembelajaran adalah sebagai 

berikut : Pertama, sabar saat menunggu respon, karena seorang siswa untuk 

menyampaikan gagasan perlu waktu. Kedua, pantau partisipasi kelas untuk 

mengetahui apakah siswa tertentu berkembang partisipasinya. Ketiga, beri 

siswa tugas yang memerlukan komunikasi, misalnya beri tugas sebagai tutor 



14 

 

sebaya, atau menjadi ketua suatu kelompok dari sebuah grup diskusi”. 

(M.Subry Sutikno, 2007) dalam Wijaya Kusuma (2010:180). 

 

 

D. Pembelajaran Matematika di SD 

 

 

Dalam Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP) terdapat istilah 

matematika sekolah yang maksudnya adalah untuk memberi penekanan 

bahwa materi yang terdapat dalam GBPP merupakan materi yang diajarkan 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Depdikbud; 1994:46). 

“Secara umum matematika adalah penting bagi kehidupan masyarakat. 

Oleh karena itu, matematika dimasukkan dalam kurikulum sekolah”, 

(Jackson, 1992) dalam Asep Herry Hermawan, (2008:56). 

“Matematika diajarkan di sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan 

jangka panjang (long-term functional needs) bagi peserta didik dan 

masyarakat. Hal ini berarti bahwa seseorang harus mempunyai kesempatan 

yang banyak untuk belajar matematika, kapan dan dimana saja sesuai dengan 

kebutuhan akan matematikanya sendiri”, (Dreeben,1992) dalam Wijaya 

Kusuma, (2010:156). 

Sebaliknya , kaum absolutis berpendapat bahwa “Algoritma 

matematika telah disusun sedemikian rupa dan dilengkapi dengan alat hitung 

yang canggih (seperti kalkulator dan komputer). Oleh karena itu , anak 

maupun masyarakat tidak perlu belajar banyak tentang matematika”. 

(Burke,1992) dalam Wijaya Kusuma (2010:157). 
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Terdapat beberapa alasan mengapa matematika perlu diajarkan di 

sekolah. “Pertama, matematika menyiapkan peserta didik menjadi pemikir 

dan penemu. Kedua, matematika menyiapkan peserta didik menjadi warga 

negara yang hemat, cermat, dan efisien. Selain itu, matematika membantu 

peserta didik untuk mengembangkan karakternya”, (Sujono, 1988) dalam 

Wijaya Kusuma (2010:58). 

Sementara itu “Matematika sangat penting diajarkan di sekolah karena 

matematika merupakan bagian penting dari batang tubuh pembelajaran itu 

sendiri”, (Jackson, 1992) dalam (Asep Herry Hermawan : 58). 

Pemahaman yang lebih umum mengatakan bahwa “ matematika 

diajarkan di sekolah karena dia merupakan kegiatan/aktivitas manusia”, 

(Jackson, 1992) dalam Wijaya Kusuma (2010:158). 

Pandangan yang lebih khusus menegaskan bahwa “tujuan 

pembelajaran matematika di sekolah adalah meningkatkan kemampuan 

berfikir peserta didik. Selain itu , peningkatan sikap kreatifitas dan kritis juga 

dapat dilatih melalui pembelajaran matematika yang sistematis dan sesuai 

dengan pola-pola pembelajarannya”, (stanic, 1992) dalam Wijaya Kusuma, 

(2010:158). 

Matematika di sekolah dasar adaiah sebagai suatu bidang ilmu yang 

merupakan alat pikir, berkomunikasi, alat untuk memecahkan berbagai 

persoalan secara praktis. “Hakikat belajar matematika di dasarkan pada 

pandangan konstruktivisme, yakni anak belajar matematika di hadapkan pada 
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masalah tertentu berdasarkan pengetahuan yang diperoleh ketika belajar dan 

berusaha memecahkannya” (Hamzah B. Uno; 2007:16). 

Bagi para siswa di sekolah, matematika sangat dibutuhkan. Manfaat 

pembelajaran matematika “meningkatkan daya nalar dan melatih diri agar 

mampu berfikir logis, kritis, sistematis dan kreatif”, (G. Polla ; 2000) dalam 

Wijaya Kusuma (2010:214). 

Dari beberapa uraian di atas dapat dikatakan bahwa pembelajaran 

matematika di sekolah , di satu sisi merupakan hal yang penting untuk 

meningkatkan kecerdasaan peserta didik. Namun , di sisi lain terdapat pakar 

yang menilai bahwa pembelajaran matematika di sekolah hanyalah 

merupakan yang bersifat pelengkap dari apa yang telah dikembangkan oleh 

para ilmuan dalam matematika. 

Berkenaan dengan kurikulum KTSP yang lebih menekankan pada 

pencapaian kompetensi siswa , maka pembelajaran matematika diarahkan 

untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar di kelas IV. B  

pada semester genap. 

 

 

E.  Hakekat Belajar dan Pembelajaran 

 

 

Belajar yang sedang dihayati oleh seorang pembelajar (siswa) ada 

hubunganya dengan usaha pembelajaran, yang dilakukan oleh pembelajaran 

terkaitdengan pertumbuhan jasmani yang siap berkembang. Pada sisi lain, 

kegiatan belajar yang juga berupa perkembangan mental tersebut juga di 



17 

 

dorong oleh tindakan pendidikan atau pembelajaran. Dengan kata lain belajar 

ada kaitanya dengan usaha atau rekayasa pembelajaran. “Belajar pada 

prinsipnya adalah proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi 

siswa dengan sumber-sumber atau objek belajar baik secara sengaja dirancang 

atau tanpa sengaja dirancang”. (Suliana,2001) dalam Trianto, 2007:89). 

Kegiatan belajar tersebut dapat dihayati (dialami) oleh orang yang sedang 

belajar. Selain itu kegiatan belajar juga dapat diamati oleh orang lain. 

Dari segi siswa, belajar yang dialaminya sesuai dengan pertumbuhan 

jasmani dan perkembangan mental, akan menghasilkan hasil belajar sabagai 

dampak pengiring, selanjutnya dampak pengiring tersebut akan menghasilkan 

program belajar sendiri sebagai perwujudan emansipasi siswa menuju 

kemandirian. 

Dari segi guru, kegiatan belajar siswa merupakan akibat dari tindakan 

pendidikan atau pembelajaran. “Proses belajar siswa menghasilkan prilaku 

yang dikehendaki, suatu hasil belajar sebagai dampak pengajran.” (Dimyati & 

Mudjiono, 2002) dalam Wijaya Kusuma (2010:211). 

 

 

F.  Model Pembelajaran 

 

 

Cooperative Learning 

 

Filsafat yang mendasari model pembelajaran cooperative learning 

bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kerja sama merupakan kebutuhan 

yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa kerja sama 
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kehidupan manusia akan terganggu, karena manusia tidak dapat hidup tanpa 

bantuan dan kerja sama dengan orang lain. 

Cooperative learning atau sering disebut dengan kooperasi. Adalah 

suatu pendekatan pembelajaran yang berisi serangkaian aktivitas yang 

diorganisasikan,. Pembelajaran tersebut difokuskan pada pertukaran informasi 

tersruktur antar siswa dalam kelompok yang bersifat sosial dan pembelajar 

bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. 

Menurut (Thomson, 1995) dalam Abdul Aziz Wahab (2010:96). Di 

dalam pembelajaran cooperative learning, siswa belajar bersama dengan 

kelompok-kelompok kecil saling membantu satu sama lain. Kelas dibagi 

menjadi beberapa kelompok, setiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 siswa 

dengan kemampuan yang heterogen. Maksud kelompok heterogen adalah 

terdiri dari berbagai macam-macam latar belakang kemampuan siswa, jenis 

kelamin, agama, suku bangsa dan latar belakang sosial budaya. Hal ini sangat 

bermanfaat karena untuk melatih siswa dapat menerima perbedaan pendapat 

dan bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakangnya. Dalam 

pembelajaran cooperative leraning proses belajar tidak harus dari guru ke 

siswa. Melainkan dapat juga siswa saling mengajar sesama siswa lainya. 

Bahkan menurut (Anita Lea, 2002) dalam Abdul Aziz Wahab (2010:30)  

menyatakan bahwa pengajaran oleh rekan sebaya (peer teaching) teryata lebih 

efektif daripada pengajaran dari guru. Hal ini disebabkan latar belakang 

pengalaman (dalam pendidikan sering disebut Skemata) para siswa mirip satu 

sama lainya dibanding dengan skemata guru. 
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Ada lima prinsip untuk mencapai hasil maksimal dari pembelajaran 

model cooperative learning yang harus dikembangkan antara lain : 

- Saling ketergantungan 

- Tanggung jawab perseorangan 

- Tatap muka 

- Komunikasi kelompok 

- Evaluasi proses kelompok 

 

 

G. Hakekat Metode Tutor Sebaya 

 

 

1. Pengertian Metode 

  

 

Kata metode berasal dari bahasa latin yaitu “method” yang berarti 

“jalan”. Dengan demikian metode bersangkut paut dengan pemilihan 

jalan, arah atau pola dalam berbuat sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. 

Sehubungan dengan hal tersebut (Winarna Surachmad, 1976) dalam 

Abdul Aziz Wahab (2010: 76).  mengatakan bahwa “metode adalah cara 

yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan” 

Pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas merupakan sebuah 

proses pembimbingan terhadap peserta didik dengan memperhatikan 

tingkat perkembangan siswa, mengingat kecepatan perkembangan mereka 

masing-masing tidak sama. Proses pembelajaran juga harus menempatkan 

siswa sebagai subyek yang memiliki keunikan dan kekhususan masing-

masing. 
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Heterogenitas kemapuan siswa dalam hal memahami sebuah konsep 

sering menimbulakan masalah, antara lain ada siswa yang sangat cepat 

dan ada siswa yang merasakan kesulitan tetapi mereka segan bahkan takut 

untuk bertanya kepada guru. Kesulitan yang dialami oleh sekelompok 

siswa tersebut dapat diatasi dengan cara menerapkan pembelajaran 

dengan menerapkan metode tutor sebaya. 

 

2. Pengertian Tutor Sebaya 

 

 

Tutor sebaya adalah seorang atau beberapa orang murid yang 

ditunjuk dan ditugaskan untuk membantu murid-murid tertentu yang 

mengalami kesulitan belajar. Bantuan yang diberikan oleh teman sebaya 

pada umumnya dapat menghasilkan  hasil yang lebih baik. “Hubungan 

antar murid terasa lebih dekat dibandingkan hubungan antar murid dengan 

guru”. (Moh. Surya, 1985:213). 

“Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, dianjurkan agar 

pendidik membiasakan diri menggunakan komunikasi banyak arah atau 

komunikasi sebagai transansi, yakni komunikasi yang tidak hanya 

melibatkan interaksi dinamis antara pendidik dengan siswa melainkan 

juga melibatkan interaksi dinamis antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lain”. (M. Subry Sutikno, 2007) dalam Wijaya Kusuma (2010:96). 

“Metode pertemuan adalah model pembelajaran yang ditujukan 

untuk membangun suatu kelompok sosial yang saling menyayangi, saling 
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menghargai, mempunyai disiplin tinggi, dan komitmen berprilaku 

positif”. (Hamzah B. Uno, 2007:112). 

“Metode pembelajran yang sangat ditekankan dalam pembelajaran 

tuntas adalah pembelajaran individual, pembelajaran sejawat 

(perinstruction), dan bekerja dalam kelompok kecil. Berbagai metode 

(multimetode) pembelajaran harus digunakan untuk kelas atau 

kelompok”. (Kunandar, 2007) dalam Wijaya Kusuma (2010:212). 

“Guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam 

kelompok belajar. Siswa dibagi dalam kelompok-kelompok yang 

anggotanya heterogen, yang pandai mengajari yang lemah, yang tahu 

memberi tahu yang belum tahu, yang cepat menangkap mendorong teman 

yang lambat, yang mempunyai gagasan segera memberi usul, dan 

seterusnya”. (Trianto, 2007:104). 

Teori perkembangan piaget memperkuat pendapat diatas, yakni 

“perkembangan kognitif sebagian besar ditentukan oleh manipulasi dan 

interaksi aktif anak dengan lingkungan. Pengetahuan datang dari 

tindakan”. Piaget yakni bahwa “pengalaman-pengalaman fisik dan 

manipulasi lingkungan penting bagi terjadinya perubahan perkembangan. 

Sementara itu bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya, khususnya 

berargumentasi dan berdiskusi membantu memperjelas pemikiran yang 

pada akhirnya memuat pemikiran itu lebih logis” (Trianto, 2007:112). 
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Dari uraian pendapatan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tutor sebaya adalah sebuah proses belajar dengan difasilitasi oleh satu 

orang siswa atau lebih untuk membimbing siswa sebayanya yang 

mengalami kesulitan dalam belajar, sehingga interaksi antar siswa akan 

tumbuh dinamis, penuh kasih sayang, disiplin, dan memiliki komitmen 

belajar yang tinggi. Tutor sebaya dinamakan juga sebagai pembelajaran 

sejawat yang bekerja dalam kelompok-kelompok kecil. 

 

 

3. Kriteria dan Keuntungan Tutor Sebaya 

 

 

Salah satu tempat pilar belajar yang ditetapkan UNESCO adalah 

learning to do (belajar untuk melakukan sesuatu). Learning to do dapat 

terjadi manakala si pembelajar (siswa) difasilitasi untuk 

mengaktualisasikan kompetensi, bakat, dan minat yang dimilikianya.  

“Penerapan metode tutor sebaya dalam pembelajaran akan 

mendukung pilar belajar tersebut di atas, jika siswa yang ditunjuk menjadi 

tutor memenuhi kriteria-kriteria  tertentu. Kriteria tutor sebaya adalah : 

pertama, tutor membantu murid yang kesuliatan berdasarkan petunjuk 

guru. Kedua, murid yang dipilih sebagai tutor hendaknya diperhatikan 

segi kemampuan dalam penguasaan materi dan kemampuan membantu 

orang lain. Ketiga dalam pelaksanaannya, tutor-tutor ini dapat membantu 

temanya baik secara individual maupun secara kelompok sesuai petunjuk 

guru. Keempat tutor dapat berperan sebagai pemimpin dalam kegiatan–
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kegiatan kelompok, dalam hal tertentu ia dapat berperan sebagai 

pengganti guru”. (Moh. Surya”. 1985;215)  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa yang ditunjuk 

sebagai tutor harus memenuhi criteria tertentu, yakni siswa yang memiliki 

keunggulan kompetensi dibandingkan dengan siswa lain di kelasnya. 

Keuntungan metode tutor sebaya adalah : “Pertama adanya 

suasana hubungan yang lebih dekat dan akrap antara murid yang dibantu 

dengan murid sebagai tutor yang membantu. Kedua bagi tutor sendiri 

sebagai kegiatan remedial yang merupakan kesempatan untuk pengayaan 

dalam belajar dan juga dapat menambah motivasi belajar. Ketiga bersifat 

efisien, artinya bisa lebih banyak dibantu, dan keempat dapat 

meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri. (Moh. Surya, 

1985:216) 

Dari pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa metode 

tutor sebaya dapat menimbulkan sebuah penguatan (reinforcement) baik 

bagi siswa yang dibantu maupun siswa yang membantu dalam 

mengkonstitusi pengetahuan atau konsep, karena turor sebaya dibangun 

dengan jalinan kedekatan dan kasih sayang. 

 

 

4. Langkah-langkah Pembelajaran Tutor Sebaya 

 

 

Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan metode tutor sebaya, 

tahap-tahap pelaksanaannya dibagi menjadi tiga, yaitu : 
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a. Tahap Persiapan 

 

 

Meliputi pesiapan siswa   

1. Memilih siswa pandai yang akan dijadikan tutor 

2. Membentuk kelompok heterogen yang terdiri dari 4 orang tiap 

kelompok dan salah seorang tutor yang ditunjuk 

3. Tutor diberi pemahaman penguasaan materi agar mereka percaya 

diri. 

 

 

b. Tahap Pelaksanaan 

 

 

1. Guru memberikan arahan tentang aturan pembelajaran tutor 

sebaya 

2. Guru menyadikan materi 

3. Guru memberikan tugas untuk dikerjakan secara kelompok 

4. Tutor memadu diskusi kelompok membimbing dan memberitahu 

siswa sebayanya yang mengalami kesulitan dalam belajar. 

5. Seorang wakil kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

kelompoknya. 

6. Dengan mengacu pada hasil diskusi siswa, guru bersama siswa 

menyimpulkan materi yang dipelajari. 

7. Siswa mengerjakan soal latihan. 

8. Guru dan siswa membahas soal latihan dan sekaligus member 

nilai. 
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c. Tindakan Lanjutan 

 

 

Guru mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran, jika 

belum berhasil dilanjutkan pada siklus selanjutnya. 

 


