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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh metode 

pembelajaran tutor sebaya terhadap prestasi belajar matematika pada materi koordinat 

kartesius siswa kelas VIII MTs Nahdlatul Mujahiddin NW Jempong tahun pelajaran 

2018/2019. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian eksperimen kuasi dengan 

desain penelitian posttest-only control design. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

siswa kelas VIII MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong. Sampel diambil menggunakan 

teknik sampel acak diperoleh kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dan kelas VIII A 

sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-test 

berupa soal pilihan ganda pada materi koordinat kartesius. Hasil dari post-test menunjukkan 

bahwa rata-rata nilai kelas ekperimen sebesar 70,91 sedangkan kelas kontrol sebesar 59,09. 

Metode pembelajaran tutor sebaya memiliki effect size dengan kategori sedang terhadap 

prestasi belajar matematika pada materi koordinat kartesius. Hal ini berarti ada pengaruh 

metode pembelajaran tutor sebaya terhadap prestasi belajar matematika siswa pada materi 

koordinat kartesius kelas VIII MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong tahun pelajaran 

2018/2019. 

Kata Kunci : Metode Pembelajaran Tutor Sebaya, Koordinat Kartesius, Prestasi Belajar 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the effect of peer tutor learning method on 

mathematic learning achievement cartesius coordinat materials at 8th grade in MTs Nahdlatul 

Mujahidin NW Jempong on academic year 2018/2019. The type of this research was a quasi-

experimental research with posttest-only control design. The population in this research were 

all 8th grade students at MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong. The sample was random 

sampling technique that obtained class 8th C as an experimental class and class 8th A as a control 

class. The instrument used in this study is a post-test with the form of multiple choice questions 

on the material of Cartesian coordinate. The results of the post-test showed that the average 

value of the experimental class was 70.91 while the control class was 59.09. The peer tutoring 

learning method has an effect size with a medium category on mathematics learning 

achievement in the Cartesian coordinate material. This means that there is an effect of peer 

tutor learning methods on students mathematics learning achievement in cartesian coordinate 

material at 8th grade in MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong academic year 2018/2019. 

Keywords : Peer Tutor Learning Method, Cartesian Coordinate, Learning Achievement 
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I. PENDAHULUAN 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 dalam 

Sagala [1], menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi, pendidikan tidak hanya 

mewujudkan suasana belajar tetapi juga proses pembelajaran.  

Menurut Sagala [1], proses pembelajaran di pandang sebagai aspek 

pendidikan. Dikarenakan dalam proses pembelajaran siswa memperoleh hasil belajar 

yang merupakan hasil dari interaksi belajar. Guru diharapkan mampu 

mengembangkan profesionalismenya secara maksimal dalam membelajarkan siswa 

sesuai dengan fungsi sebagai fasilitator. Slameto [2] mengatakan metode 

pembelajaran adalah suatu cara yang harus dilalui dalam mengajar dan berpengaruh 

dalam proses belajar karena metode pembelajaran yang kurang baik akan 

mempengaruhi belajar siswa yang tidak baik. Penerapan metode pembelajaran yang 

tepat pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang 

memungkinkan siswa dapat belajar secara aktif dan menyenangkan sehingga siswa 

dapat meraih prestasi belajar yang optimal.  

Berdasarkan observasi di MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong pada 

semester genap tahun pelajaran 2017/2018, diperoleh bahwa metode pembelajaran 

yang biasa digunakan adalah ceramah dan latihan. Sesuai pendapat Pitadjeng [3], 

sangat tidak tepat jika guru hanya memakai metode ceramah dengan pendekatan 

konvensional yaitu guru menjelaskan, memberikan contoh-contoh dan memberikan 

latihan. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, terutama rendahnya prestasi 

belajar siswa dalam ketuntasan klasikal. Melalui data nilai yang dimiliki guru 

matematika kelas VII di MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong. Hal ini dapat di 

lihat dari data nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal Ulangan Akhir Semester (UAS) 

di kelas VII A, VII B, dan VII C pada tabel 1.1 : 
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Tabel 1.1 Nilai Rata-Rata Dan Ketuntasan Klasikal Ulangan Akhir Semester Genap Pada Mata 

Pelajaran Matematika Kelas VII MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong  Pada Tahun Pelajaran 

2017/2018 

No Kelas Banyak Siswa 
Nilai Rata-Rata 

Kelas 

Ketuntasan 

Klasikal 

1 VII A 22 71,91 54,55 % 

2 VII B 20 72,25 55,00 % 

3 VII C 22 72,16 59,09 % 

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa masing-masing kelas VII A, VII B 

dan VII C belum ada yang memenuhi kriteria ketuntasan klasikal ≥ 85%. Kelas VII A 

menempati posisi ketuntasan klasikal terendah yaitu 54,55%. Prestasi belajar siswa 

yang rendah diduga karena terdapat permasalahan pemilihan metode pembelajaran, 

sulitnya guru menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan kemampuan guru 

yang kurang dalam mengelola kelas. Guru hanya menerapkan metode mengajar 

klasikal yaitu guru sebagai pusat informasi yang menyebabkan kurang optimalnya 

proses pembelajaran. Cara mengajar seperti ini serupa dengan metode ceramah dan 

metode latihan dikarenakan hanya guru yang memberikan penjelasan materi 

bukannya siswa yang aktif dalam memahami sendiri materi tersebut. Ketika guru 

memberikan kesempatan mengemukakan pendapat untuk berdiskusi atau bertanya 

kepada guru namun siswa tidak memanfaatkan dengan baik. Siswa cenderung ribut 

dan bertanya kepada temannya yang memiliki kemampuan yang lebih. 

Melihat kenyataan tersebut di atas, beberapa siswa lebih berani bertanya 

kepada teman sekelasnya dibanding kepada guru dan ketika guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk bertanya namun tidak dimanfaatkan secara baik. 

Siswa yang memiliki kemampuan tinggi kurang merespon pertanyaan yang diberikan 

oleh temannya karena bertanya ketika jam pelajaran berlangsung.  Hal ini 

menyebabkan perlu respon siswa yang memiliki kemampuan tinggi untuk 

memberikan jawaban yang benar dan membantu teman-temannya dalam memahami 

materi yang diajarkan. Oleh karena itu, siswa dengan kemampuan tinggi dapat 

menjadi tutor sebaya kepada teman-temannya. Apabila ada tutor yang menemukan 

kesulitan dalam menyampaikan materi terkait koordinat kartesius, maka disinilah 

peran seorang guru sebagai pembimbing. 

Karakteristik siswa kelas VIII MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong dan 

materi pelajaran koordinat kartesius dapat diterapkan dengan menggunakan metode 

pembelajaran tutor sebaya. Serta metode pembelajaran tutor sebaya juga sebelumnya 
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tidak pernah diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran di MTs Nahdlatul 

Mujahidin NW Jempong. Oleh karena itu, peneliti terdorong untuk mengadakan 

penelitian tentang “Pengaruh Metode Pembelajaran Tutor Sebaya Terhadap Prestasi 

Belajar Matematika Siswa Pada Materi Koordinat Kartesius Kelas VIII MTs 

Nahdlatul Mujahidin NW Jempong Tahun Pelajaran 2018/2019.” 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Quasi eksperimen. 

Desain penelitian ini menggunakan post-test only control design. Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong 

tahun pelajaran 2018/2019. Sampel dalam penelitian ini yaitu 22 siswa kelas VIII C 

sebagai kelas eksperimen dan 22 siswa VIII A sebagai kelas kontrol dengan teknik 

sampel acak karena populasi bersifat homogen. Untuk mengetahui kesamaan 

kemampuan sampel digunakan uji t berpasangan dengan perasyarat data harus normal 

dan telah di uji homogenitasnya. Selanjutnya untuk instrumen yang digunakan yaitu 

instrumen evaluasi, instrumen pembelajaran dan instrumen observasi. Pada penelitian 

ini, kelas VIII C sebagai kelas eksperimen dengan menggunakan metode 

pembelajaran tutor sebaya dan kelas VIII A sebagai kelas kontrol dengan 

menggunakan metode pembelajaran ekspositori.  

Dalam proses pembelajaran dilakukan 3 kali pertemuan untuk pendalaman 

materi koordinat kartesius dengan tutor sebaya di luar jam pelajaran dan 4 kali 

pertemuan di masing-masing kelas, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Untuk proses pembelajaran di kelas terdiri dari 3 kali pertemuan untuk proses 

pembelajaran dan 1 kali pertemuan dilakukan post-test untuk mengetahui prestasi 

belajar siswa, baik prestasi belajar siswa kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

Sebelum  post-test tersebut diberikan kepada kelas eksperimen maupun kelas kontrol, 

soal post-test tersebut dilakukan uji validitas dengan korelasi point biserial dan 

reliabilitas butir soal digunakan pengujian reliabilitas dengan rumus KR 20 (Kuder 

Richardson) untuk mengetahui kelayakan dan kekonsistenan soal  post-test  yang  

diberikan  ke  kelas  eksperimen  dan  kelas  kontrol. 

Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak 

pengaruh dan seberapa besar pengaruh metode pembelajaran pengaruh metode 

pembelajaran tutor sebaya terhadap prestasi belajar matematika siswa pada materi 

koordinat kartesius kelas VIII MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong tahun 

pelajaran 2018/2019 adalah dengan rumus uji t dan effect size Cohen’s. Sebelum 
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menentukan uji t digunakan perasyarat data harus normal dengan menggunakan rumus 

uji Chi-Kuadrat (𝑋2) dan telah di uji homogenitasnya dengan rumus Uji Bartlet. 

III. HASIL PENELITIAN 

3.1.Uji Normalitas 

Uji normalitas data ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data nilai 

rata-rata UAS semester genap tahun pelajaran 2017/2018 kelas eksperimen dan 

kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Hasil analisis data dapat dilihat pada 

tabel 3.1 berikut ini. 

Tabel 3.1 Hasil uji normalitas data nilai rata-rata UAS semester genap kelas eksperimen 

dan kelas kontrol 

Kelas  𝒳2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝒳2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Kesimpulan Keterangan 

Kontrol 7,02 
11,07 

H0 diterima Berdistribusi normal 

Eksperimen 1,75 H0 diterima Berdistribusi normal 

3.2.Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data nilai rata-rata 

UAS semester genap kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang 

sama atau tidak (Homogen atau tidak). Berdasarkan perhitungan uji Bartlett 

diperoleh nilai χ2
hitung = 0,27 dengan χ2

tabel = 5,99. Karena χ2
hitung < χ2

tabel 

maka H0 diterima yang berarti data nilai rata-rata UAS semester genap kelas 

eksperimen dan kelas kontrol memiliki varian yang homogen. 

3.3.Uji t Berpasangan 

Setelah melakukan uji normalitas dan uji homogenitas, selanjutnya 

peneliti melakukan uji t berpasangan pada sampel penelitian untuk mengetahui 

apakah kedua kelas yang telah dipilih memiliki kemampuan awal yang sama atau 

tidak. Hasil  analisis datanya dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini. 

Tabel 3.2 Hasil Uji t Berpasangan terhadap nilai UAS semester genap pada kelas sampel 

Jumlah siswa �̅� 𝑆𝐵 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Kesimpulan 

44 
0,25 6,372 0,260 2,017 H0 diterima 

Dari hasil perhitungan dengan uji dua pihak diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,926 

dengan 𝑑𝑘 = 𝑛 − 1 = 44 − 1 = 43 dan taraf signifikansi (sig) = 0,05 maka 

didapatkan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,017 𝑠ehingga 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,260 ≤ 2,017. 

Berdasarkan kriteria pengujian dari analisis uji t berpasangan yaitu H0 diterima. 
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Sehingga dapat dikatakan bahwa data  memiliki tingkat kesetaraan yang sama 

pada nilai rata-rata UAS semester genap pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

Dengan kata lain tidak terdapat perbedaan signifikan dari kemampuan awal siswa 

kelas VII A dan VII C. 

3.4.Uji Normalitas 

 Uji normalitas data ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data nilai 

post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal atau tidak. Hasil 

analisis data dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3 Hasil uji normalitas data prestasi belajar matematika siswa  

Kelas  𝒳2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝒳2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  Kesimpulan Keterangan 

Kontrol 2,75 

11,07 

H0 diterima 
Berdistribusi 

normal 

Eksperimen 3,95 H0 diterima 
Berdistribusi 

normal 

  

 Dari tabel 4.4 diketahui bahwa data dari nilai post-test matematika pada 

materi koordinat kartesius kelas eksperimen dan kelas kontrol setelah diberikan 

perlakuan berdistribusi normal. 

3.5.Uji Homogenitas 

Berdasarkan perhitungan uji Bartlett diperoleh nilai χ2
hitung = 0,13 

dengan χ2
tabel = 3,84. Karena χ2

hitung < χ2
tabel maka H0 diterima yang berarti 

data nilai post-test matematika pada materi koordinat kartesius kelas eksperimen 

dan kelas kontrol memiliki varian yang homogen. 

3.6.Uji t Dua Sampel Independen 

Dari hasil uji yang telah dilakukan diketahui bahwa data berdistribusi 

normal dan memiliki varian yang homogen. Oleh karena itu, maka dilakukan uji 

hipotesis menggunakan rumus uji 𝑡 separated varian  dengan derajat kebebasan 

(𝑑𝑘) = 𝑛1 + 𝑛2 − 2. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 3.4 berikut: 

Tabel 3.4 Hasil uji 𝑡 data prestasi belajar matematika siswa  

Kelas Nilai rata-rata (�̅�) 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Kesimpulan  

Eksperimen 70,91 
2,27 2,02 𝐻1 diterima 

Kontrol 59,09 
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Dari hasil perhitungan diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,27 jika dibandingkan 

dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,02 dengan taraf signifikansi 5%  maka diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

Maka 𝐻0 ditolak dan 𝐻1 diterima. Hal ini berarti ada pengaruh metode 

pembelajaran tutor sebaya terhadap prestasi belajar matematika pada materi 

koordinat kartesius siswa kelas VIII MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong 

tahun pelajaran 2018/2019. 

3.7.Effect size 

Analisis untuk Effect Size dapat dilihat pada lampiran 15. Diperoleh effect 

size sebesar 0,7 dengan kriteria pengaruh sedang. Hal ini berarti metode 

pembelajaran tutor sebaya memiliki pengaruh yang sedang terhadap prestasi 

belajar matematika pada materi koordinat kartesius siswa kelas VIII MTs 

Nahdlatul Mujahidin NW Jempong tahun pelajaran 2018/2019. 

IV. PEMBAHASAN 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh metode 

pembelajaran tutor sebaya terhadap prestasi belajar matematika siswa pada materi 

koordinat kartesius kelas VIII MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong tahun 

pelajaran 2018/2019. Hal ini didasari oleh beberapa analisis statistik yang telah 

dilakukan sehingga terlihat adanya perbedaan pencapaian prestasi belajar matematika 

siswa kelas sampel. Siswa kelas eksperimen memperoleh nilai rata-rata 70,91 

sedangkan siswa kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata 59,09. Dari hasil 

perhitungan statistik diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,27 ≥  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,01 pada taraf 

signifikansi 5%. Artinya ada perbedaan signifikan antara kedua kelas disebabkan oleh 

penggunaan metode pembelajaran yang berbeda, kelas eksperimen menggunakan 

metode pembelajaran tutor sebaya sedangkan kelas kontrol menggunakan metode 

pembelajaran ekspositori. Metode pembelajaran tutor sebaya memiliki besar pengaruh 

yang sedang dengan rumus perhitungan Cohen’s sebesar 0,7. 

Prestasi belajar kelas eksperimen lebih baik disebabkan penerapan metode 

pembelajaran tutor sebaya memiliki beberapa kelebihan, diantaranya dilihat dari siswa 

yang menjadi tutor memiliki kemampuan yang lebih tinggi sehingga tutor sebaya 

dapat mengajarkan materi kepada siswa lainnya. Sesuai dengan pendapat Djamarah 

dan Zain [4], metode tutor sebaya dilakukan dengan cara memanfaatkan kemampuan 
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siswa yang memiliki daya serap yang tinggi, siswa tersebut mengajarkan materi atau 

latihan kepada teman-temannya yang belum paham.  

Selanjutnya timbulnya keinginan pada diri tutor untuk belajar lebih baik lagi 

agar dapat membantu dalam mengajarkan materi kepada anggota kelompoknya, sebab 

tutor memiliki rasa percaya diri, bertanggung jawab dan bangga karena dapat 

membantu anggota kelompoknya yang masih memiliki pemahaman kurang atau 

prestasi belajar yang kurang. Sesuai dengan salah satu kelebihan yang dipaparkan oleh 

Suryo dan Amin dalam Supriadi [5] yang menyebutkan bahwa metode tutor sebaya 

dapat meningkatkan rasa bertanggung jawab dan percaya diri tutor itu sendiri. 

Penjelasan dari tutor sebaya dengan bahasa yang lebih mudah mereka pahami 

membuat interaksi antara siswa dan tutor sebaya menjadi lebih dekat dan terjadi 

timbal balik antar siswa dalam kelompok pembelajaran dengan metode tutor sebaya. 

Hal ini pun sesuai dengan pendapat Jarvis dalam Mulyatiningsih [6], metode 

pembelajaran tutor sebaya merupakan kegiatan belajar yang berpusat pada siswa yang 

diharapkan dapat terjadinya timbal balik antara teman sebaya.  

Penggunaan metode pembelajaran yang baru diterapkan dapat membuat 

siswa tidak bosan dengan metode pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru.  

Siswa tidak bosan dengan materi yang diajarkan melalui metode pembelajaran tutor 

sebaya menyebabkan meningkatnya motivasi belajar. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Slameto [2], guru yang berani mencoba metode-metode pembelajaran 

yang baru, dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan meningkatkan motivasi 

siswa untuk belajar. Sedangkan kelas kontrol yang diberikan metode pembelajaran 

ekspositori mendapatkan penjelasan materi yang didominasi oleh guru. Walaupun 

demikian siswa pada kelas kontrol juga aktif dalam menjawab pertanyaan, namun 

siswa yang aktif menjawab adalah siswa yang memiliki kemampuan tinggi sedangkan 

siswa lainnya hanya terdiam dan menerima pembelajaran.  

Proses pembelajaran di kelas eksperimen dengan menggunakan metode 

pembelajaran tutor sebaya lebih aktif dibandingkan metode pembelajaran ekspositori 

yang digunakan pada kelas kontrol. Proses pembelajaran dikatakan lebih aktif karena 

adanya kerja sama dalam kelompok yang telah terbentuk antara siswa dan tutor 

sebaya.  Tutor sebaya menjelaskan kepada siswa mengenai materi dengan bahasa yang 

mudah dipahami antara siswa dan tutor serta berdiskusi bersama dalam mengerjakan 

LLS yang diberikan. Sehingga interaksi antar siswa dan tutor ataupun siswa dengan 

siswa lainya terjalin dengan baik. Hal ini sesuai dengan salah satu kelebihan metode 
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pembelajaran tutor sebaya yang dikemukakan oleh Djamarah dan Zain [4] yaitu 

kegiatan tutorial tersebut akan mempermudah interaksi antar siswa sehingga 

mempertebal perasaan sosial.  

Kegiatan belajar di kelas eksperimen dengan metode pembelajaran tutor 

sebaya berjalan dengan baik karena sebelumnya peneliti telah mejelaskan apa yang 

dimaksud metode pembelajaran tutor sebaya ke kelas eksperimen pada pertemuan 

pertama dan para tutor sebaya saat melaksanakan pengayaan. Hal ini dilakukan agar 

proses pembelajaran dapat terlaksana sesuai langkah-langkah pada Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Jika metode pembelajaran berjalan dengan baik 

maka proses pembelajaran juga berjalan dengan baik. Dan untuk tutor sebaya di kelas 

eksperimen diberikan 3 kali pendalaman materi atau pengayaan di luar jam pelajaran 

sebelum masuk pada materi pembahasan untuk mengajarkan siswa lainnya atau 

anggota kelompoknya. Sehingga tutor sebaya tersebut dapat memperkuat konsep 

sesuai dengan salah satu kelebihan metode pembelajaran tutor sebaya yang 

dikemukakan oleh Djamarah dan Zain [4] yaitu siswa yang menjadi tutor, kegiatan 

tutor sebaya ini akan memperkuat konsep yang sedang dibahas. 

Terdapat permasalahan dalam proses pembelajaran tutor sebaya yaitu ada 

siswa yang dibantu sering kali belajar kurang serius karena hanya berhadapan atau 

diajarkan oleh tutor sebaya yang merupakan kawannya sehingga siswa tersebut tidak 

memperhatikan tutornya dengan baik. Untuk mengatasi permasalahan ini peneliti 

memberikan perhatian yang menyeluruh untuk mengawasi siswa dan senantiasa 

berkeliling sambil membimbing tutor dan siswa agar tercipta pembelajaran yang 

serius.  

Keberhasilan pembelajaran dengan metode pembelajaran tutor sebaya juga 

tergantung pada tutor sebaya itu sendiri. Dalam pemilihan tutor sebaya, peneliti 

dibantu oleh guru. Tutor sebaya memiliki kemampuan yang tinggi dibandingkan siswa 

lainnya, bertanggung jawab, bersedia menerima pengayaan, dapat berkomunikasi 

dengan baik dan percaya diri. Hal ini disebabkan tutor sebaya harus bertanggung 

jawab dan percaya diri dalam memberikan pemahaman kepada anggota kelompoknya.  

Berdasarkan fakta di atas bahwa prestasi belajar kelas eksperimen 

menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya lebih baik dari pada kelas kontrol 

menggunakan metode pembelajaran ekspositori. Hal ini pun sesuai dengan hasil 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Siti Karto [7] dan Merly Haryani [8] 
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yaitu metode pembelajaran tutor sebaya memiliki pengaruh dalam meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa. 

Dari hasil penelitian, diperoleh nilai rata-rata kelas eksperimen 70,91 dan  

nilai rata-rata kelas kontrol 59,09. Maka terdapat perbedaan yang signifikan antara 

kelas eksperimen yang diberikan metode pembelajaran tutor sebaya dengan kelas 

kontrol yang diberikan metode pembelajaran ekspositori yaitu prestasi belajar siswa 

kelas eksperimen lebih besar dari kelas kontrol. Berdasarkan pembahasan yang sejalan 

dengan teori menunjukkan ada pengaruh dan memiliki pengaruh yang sedang dalam 

penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya terhadap prestasi belajar matematika 

pada materi koordinat kartesius siswa kelas VIII MTs Nahdlatul Mujahidin NW 

Jempong tahun pelajaran 2018/2019. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh metode pembelajaran tutor sebaya terhadap prestasi belajar 

matematika pada materi koordinat kartesius siswa kelas VIII MTs Nahdlatul 

Mujahidin NW Jempong tahun pelajaran 2018/2019. Hal ini dilihat dari nilai rata-rata 

pada kelas eksperimen sebesar 70,91 sedangkan pada kelas kontrol sebesar 59,09 

dengan perbedaan signifikan yaitu  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,27 ≥  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 2,02 dengan taraf 

signifikansi 5%. Dan metode pembelajaran tutor sebaya memiliki kriteria pengaruh 

yang sedang terhadap prestasi belajar matematika pada materi koordinat kartesius 

siswa kelas VIII MTs Nahdlatul Mujahidin NW Jempong tahun pelajaran 2018/2019. 

Adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi siswa, tutor sebaya yang dipilih disarankan dapat berkomunikasi dengan 

baik dan siswa yang diajarkan tutor disarankan dapat mendengarkan penjelasan 

tutornya maka selama proses pembelajaran berlangsung guru melaksanakan 

pengawasan. 

2. Bagi guru, model pembelajaran tutor sebaya dapat digunakan sebagai alternatif 

dalam memberikan variasi dalam proses pembelajaran. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian yang dilakukan dapat dikembangkan dengan 

materi atau mata pelajaran yang berbeda dan lebih memperhatikan alokasi waktu 

tiap langkah pembelajaran utnuk hasil yang lebih optimal. 
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