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Abstrak 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menguji : (1) pengaruh  

penggunaan model pembelajaran Problem Based Instruction Berbasis Tutor 

Teman Sebaya terhadap prestasi belajar matematika, (2) pengaruh kemampuan 

awal siswa terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara model 

pembelajaran Problem Based Instruction Berbasis Tutor Teman Sebaya dan 

kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika. Populasi pada 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 4 Sambi 

tahun ajaran 2012/2013. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 

dua kelas, yaitu kelas VIII B sebagai kelas eksperimen yang dikenai model 

Problem Based Instruction Berbasis Tutor Teman Sebaya dan kelas VIII A 

sebagai kelas kontrol dan dikenai model pembelajaran Konvensional. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan cluster random sampling. Metode 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi (nilai mid matematika 

semester genap) untuk mengetahui kemampuan awal dan metode test untuk 

menegetahui prestasi belajar. Teknik analisis data menggunakan uji analisis 

variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat 

analisis menggunakan metode Lilliefors untuk uji normalitas dan metode Bartlett 

untuk uji homogenitas. Sebagai tindak lanjut dari analisis variansi dilakukan uji 

lanjut pasca anava dengan metode Scheffe. Dari hasil analisis data dengan taraf 

signifikasi 5% diperoleh hasil : (1) ada pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Problem Based Instruction Berbasis Tutor Teman Sebaya terhadap 

prestasi belajar matematika dengan nilai FA = 8,73 (2) ada pengaruh kemampuan 

awal siswa terhadap prestasi belajar matematika dengan nilai   FB = 6,60,  (3) 

tidak ada interaksi antara model pembelajaran Problem Based Instruction 

Berbasis Tutor Teman Sebaya dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi 

belajar matematika siswa dengan nilai FAB = 1,18.  

Kata kunci : problem based instruction, kemampuan awal, tutor teman sebaya, 

prestasi belajar  
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi seperti sekarang ini pendidikan memegang peran yang 

sangat penting dalam mencetak generasi-generasi penerus bangsa. Seperti yang 

tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20, Pasal 3 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi :  “Pendidikan berfungsi 

menegembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan  

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahklak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.  

Pemerintah juga memegang peran penting dalam mengembangkan 

pendidikan di Indonesia, seperti mengembangkan kurikulum, melengkapi sarana 

dan prasarana pendidikan, peningkatan keprofesionalan guru dan mengembangan 

inovasi pendidikan. Namun, pada kenyataannya masih belum berhasil 

meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia,  khususnya pada mata pelajaran 

matematika. 

Matematika  adalah adalah pengetahuan deduktif, artinya menerima 

generalisasi yang didasarkan atas pembuktian secara deduktif dan tidak menerima 

generalisasi yang didasarkan kepada observasi (Purwoto, 2003:12).  Namun, 

banyak siswa yang menghindari matematika, karena matematika sering dianggap 

sulit, menakutkan, membuat pusing, sehingga akan berdampak pada prestasi 

belajar siswa.   

Tingkat keberhasilan pada pendidikan biasanya diukur dari prestasi belajar 

siswa. Perbedaan prestasi pada masing-masing siswa disebabkan oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar menurut Hamdani 

(2011:  139 -146) yakni faktor internal yaitu faktor yang berasal dari siswa. 

Antara lain kecerdasan, faktor jasmaniah, sikap, minat, bakat, dan motivasi. Dan 

faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar siswa. Faktor eksternal antara 

lain faktor lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah. Sedangkan 
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faktor yang tidak kalah penting  yaitu peran dari pendidik dalam memilih dan 

menerapkan model pembelajaran. 

Salah satu alternatif yang dapat digunakan oleh guru yaitu dengan 

menerapkan model pembelajaran Problem Based Instruction. Menurut Arends 

(Trianto, 2007: 68) model pembelajaran Problem Based Instruction atau 

pengajaran  berbasis masalah merupakan suatu pendekatan pembeajaran, dimana 

siswa mengerjakan permasalaan yang otentik dan menyusun pengetahuan mereka 

sendiri, mengembangkan inkuiri dan keterampilan berfikir tingkat tinggi, 

mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Dengan model pembelajaran 

Problem Based Instruction siswa ikut terlibat dalam menemukan pengetahuan 

sehingga mereka akan paham dengan sendirinya, serta mereka akan mempunyai 

kesan sendiri terhadap pembelajaran. Hal ini sejalan menurut pendapat (Hardy, 

2012) tutor sebaya adalah seseorang atau beberapa orang yang dipercaya oleh 

guru melalui beberapa aspek penilaian mampu membimbing teman sebayanya 

dalam kegiatan belajar mengajar ditingkat kelas yang sama. Manfaat yang dapat 

diperoleh siswa dapat saling bertukar pendapat dengan temannya sehingga 

diharapkan prestasi belajarnya akan meningkat. 

Dengan mengetahui kemampuan awal siswa guru dapat memilih dan 

menerapkan model pembelajaran yang tepat bagi siswa. Kemampuan awal siswa 

merupakan syarat awal yang harus dimiliki siswa sebelum memasuki materi 

pembelajaran baru. Masing-masing siswa memiliki kemampuan awal yang 

berbeda-beda, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Dimungkinkan siswa yang 

mempunyai kemampuan awal yang baik akan memepermudah dalam penyerapan 

materi pada pelajaran selanjutnya, sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar. 

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis dan menguji : (1) pengaruh  

penggunaan model pembelajaran Problem Based Instruction Berbasis Tutor 

Teman Sebaya terhadap prestasi belajar siswa, (2) pengaruh kemampuan awal 

siswa  terhadap prestasi belajar matematika, (3) interaksi antara model 

pembelajaran Problem Based Instruction Berbasis Tutor Teman Sebaya dan 

kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 4 Sambi tahun ajaran 

2012/2013 semester genap. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Pada 

penelitian ini menggunakan dua kelas yaitu kelas eksperimen yang dalam  

pembelajarannya dikenai model pembelajaran Problem Based Instruction berbasis 

tutor teman sebaya dan kelas kontrol yang dalam pembelajarannya dikenai model 

pembelajaran Konvensional.  

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 4 Sambi tahun ajaran 2012/2013. Sedangkan sampel pada 

penelitian ini terdiri dari dua kelas dari tiga kelas, kelas VIII B sebagai kelas 

eksperimen  dengan jumlah siswa 27 orang dan kelas VIII A sebagai kelas kontrol 

dengan jumlah siswa 27 orang. Teknik pengambilan sampling yang digunakan 

yaitu dengan Cluster Random Sampling. Sampling adalah penarikan sampel 

(Sutama, 2012: 108). Sebelum dikenai perlakuan kedua kelas harus dipastikan 

dahulu keadaan seimbang atau tidak. Data yang dipergunakan untuk uji 

keseimbangan adalah nilai rapor matematika semester ganjil. Sedangkan uji 

keseimbangan menggunakan uji t.  

Variabel bebas (independent) pada penelitian ini adalah model pembelajaran 

dan kemampuan awal. Sedangkan variabel terikatnya (dependent) adalah prestasi 

belajar siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes untuk 

mengetahui prestasi belajar siswa dan metode dokumentasi (nilai mid semester 

genap) untuk mengetahui kemampuan awal siswa.  

Instrumen penelitian yang digunakan yaitu tes prestasi belajar matematika 

siswa. Sebelum instrumen tes digunakan terlebih dahulu diuji cobakan untuk 

mengetahui apakah instrumen tersebut valid dan reliabel atau tidak. Uji coba tes 

dilakukan pada kelas VIII C dengan jumlah siswa 25 orang. Uji validitas 

menggunakan rumus korelasi Product Moment dan uji reliabilitas menggunakan 

rumus KR.20.  

 Teknik analisis data menggunakan uji analisis variansi dua jalan dengan sel 

tak sama. Sebelum data diteliti maka data harus di uji prasyarat analisis yaitu uji 

normalitas dengan menggunakan metode Lilliefors dan uji homogenitas 
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menggunakan metode Bartlett. Uji komparasi ganda dengan menggunakan 

metode Scheffe..  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil perhitungan analisis data dengan menggunakan analisis variasi dua 

jalur dengan sel tak sama disajikan dalam tabel sebagai berikut :  

Tabel 1. Rangkuman ANAVA Dua Jalan dengan Sel Tak Sama 

 

Sumber JK Dk RK Fobs Fα Keputusan Uji 

Model Pemb. (A) 

Kemp. Awal (B) 

Interaksi (AB) 

Galat (G) 

1132,8552 

1713,9187 

 308,865 

6229,24 

1 

2 

2 

48 

1132,8552 

856,95935 

129,7758 

- 

8,73 

6,60 

1,18 

- 

4,043 

3,191 

3,191 

- 

H0A ditolak 

H0B ditolak 

H0AB diterima 

Total 9384,8789 53 - - -  

 

 

Tabel 2. Rerata Prestasi Belajar Siswa dan Kemampuan Awal Siswa 

 

Model 

Pembelajaran 

Kemampuan Awal 

Tinggi  Sedang  Rendah  
Rataan 

Marginal 

PBI Berbasis Tutor 

Teman Sebaya  
83,500 66,067 65,167 71,578 

Konvensional  66,714 60,636 58,333 61,894 

Rataan Marginal 75,107 63,35 61,75  

 

 

1. Hipotesis Pertama 

Dari hasil ANAVA dua jalan dengan sel tak sama dan dengan  taraf 

signifikasi 5% diperoleh nilai FA = 8,73  dan Ftabel = 4,043 karena FA > Ftabel  

maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh penggunaan model Problem Based 

Instruction berbasis tutor teman sebaya terhadap prestasi belajar matematika 

siswa pada pokok bahasan bangun ruang sisi datar limas dan prisma tegak. 

Dapat dilihat pada tabel 2, kelas eksperimen nilai rata-rata marginal siswa 

yang diberi perlakuan dengan model Problem Based Instruction berbasis 

tutor teman sebaya sebesar 71,578 sedangkan pada kelas kontrol nilai rata-

rata siswa yang diberi perlakuan dengan model konvensional sebesar 61,894. 
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Karena nilai rata-rata siswa yang diberi perlakuan Problem Based Instruction 

berbasis tutor teman sebaya lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata siswa 

yang diberi perlakuan model pembelajaran konvensional, maka diperoleh 

kesimpulan bahwa model pembelajaran Problem Based Instruction berbasis 

tutor teman sebaya lebih baik dibandingkan model pembelajaran 

Konvensional. 

Kondisi ini didukung kenyataan di lapangan selama proses 

pembelajaran kelas eksperimen dengan menggunakan model pembelajaran 

Problem Based Instruction berbasis tutor teman sebaya pada pokok bahasan 

bangun ruang sisi datar limas dan prisma tegak siswa lebih bersemngat, aktif 

dan tertarik karena dalam pembelajaran materi dikaitkan dengan 

permasalahan yang ada pada kehidupan nyata. Kondisi tersebut didukung 

oleh pendapat Agus Suprijono (2011:72) bahwa hasil dari pembelajaran 

berbasis masalah, peserta didik memiliki keterampilan dalam penyelidikan, 

mengatasi masalah, serta dapat menjadi pembelajar yang mandiri. Ditambah 

lagi dalam proses pembelajaran siswa belajar secara berkelompok. Dimana 

disetiap kelompok ditunjuk seseorang tutor dan bertugas membimbing 

anggota kelompok yang mengalami kesulitan. Sehingga siswa akan lebih 

mudah memahami materi yang dipelajarinya. Hal ini sejalan menurut 

Suherman (2003 : 277) bahwa tutor sebaya adalah sumber belajar selain guru, 

yaitu teman sebaya yang lebih pandai memberikan bentuan belajar kepada 

teman-teman sekelasnya di sekolah.  

Sedangkan saat pembelajaran matematika pada kelas kontrol dengan 

menggunakan model konvensional siswa cenderunng merasa bosan. Hal ini 

dikarenakan selama proses pembelajaran guru lebih aktif dan banyak 

berceramah dalam menyampaikan materi sehingga siswa cenderung pasif.  

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran Problem Based Instruction berbasis tutor teman sebaya lebih 

baik dibandingkan dengan model pembelajaran konvensional. 
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2. Hipotesis Kedua  

Dari hasil ANAVA dua jalan dengan sel tak sama dan dengan  taraf 

signifikasi 5% diperoleh nilai FB = 6,60  dan Ftabel = 3,191 karena  FB > Ftabel 

maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh kemampuan awal siswa terhadap 

prestasi belajar matematika. Karena Ho ditolak maka perlu dilakukan uji 

komparasi ganda. Uji komparasi ganda  dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan rerata pretasi belajar antara siswa yang memiliki 

kemampuan awal tinggi, sedang, dan rendah Uji komparasi ganda dengan 

menggunakan metode Scheffe. Rangkuman hasil uji komparasi gamnda antar 

kolom dengan menggunakan metode Scheffe disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 3. Rangkuman Hasil Uji Komparasi Ganda Antar Kolom 

Ho Fobs Ftabel Keputusan uji 

 T  =  S 9,23 6,382 Ho ditolak 

 T =  R 9,57 6,382 Ho ditolak 

 S =  R 0,187 6,382 Ho diterima 

 

Berdasarkan Tabel 3. di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Hasil dari komparasi ganda antara prestasi belajar siswa dengan kelompok 

kemampuan awal tinggi dan sedang diperoleh FT-S > Ftabel atau 9,23 > 

6,382 maka Ho ditolak. Artinya terdapat perbedaan rerata prestasi belajar 

antara siswa yang mempunyai kemampuan awal tinggi dengan kelompok 

siswa yang memupunyai kemampuan awal sedang  

b. Hasil dari komparasi ganda antara prestasi belajar siswa dengan kelompok 

kemampuan awal tinggi dan rendah diperoleh FT-R > Ftabel atau 9,57 > 

6,382  maka Ho ditolak. Artinya terdapat perbedaan rerata prestasi belajar 

antara kelompok siswa yang memupunyai kemampuan awal tinggi dengan 

kelompok siswa yang memupunyai kemampuan awal rendah.  

c. Hasil dari komparasi ganda antara prestasi belajar siswa dengan kelompok 

kemampuan awal sedang dan rendah diperoleh FS-R <  Ftabel atau 0,187 < 

6,382  maka Ho diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rerata prestasi 

belajar antara kelompok siswa yang memupunyai kemampuan awal sedang 

dengan kelompok siswa yang memupunyai kemampuan awal rendah.  
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Hal ini sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan siswa yang 

memiliki kemampuan awal tinggi cenderung lebih serius dan aktif bertanya 

jika mengalami kesulitan dalam pembelajaran dibandingkan siswa yang 

memiliki kemampuan awal sedang dan rendah. Sedangkan siswa yang 

memiliki kemampuan awal sedang cukup tertarik saja pada pembelajaran dan 

kurang mempunyai motivasi atau semangat dan juga  terkadang mereka ramai 

sendiri dengan temannya. Hal ini mengakibatkan prestasi belajarnya 

cenderung sama dengan siswa yang mempunyai kemampuan awal rendah. 

Dengan adanya perbedaan kemampuan awal siswa berpengaruh pada prestasi 

belajar.  

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Lukman 

Harun (2013) yang menyimpulkan banhwa prestasi  belajar  matematika 

siswa kemampuan  awal  tinggi lebih  baik  daripada  siswa  yang sedang  dan  

rendah  serta prestasi  belajar  matematika  siswa  kemampuan  awal  sedang  

lebih  baik  daripada  siswa yang  rendah  pada  materi  segi  empat. 

Berdasarkan uraian ananlisis di atas dapat disimpulkan bahwa 

perbedaan kemampuan awal siswa menghasilkan prestasi belajar yang 

berbeda. Siswa dengan kemampuan awal tinggi mempunyai presatsi belajar 

yang lebih baik daripada siswa dengan kemampuan awal sedang dan rendah, 

sedangkan siswa dengan kemampuan awal sedang dan rendah mempunyai 

prestasi belajar yang sama. 

 

3. Hipotesis Ketiga  

Berdasarkan hasil perhitungan uji ANAVA dua jalan dengan sel tak 

sama diperoleh FAB = 1,18 dengan Ftabel = 3,191 karena FAB < Ftabel atau       

1,18 < 3,191 maka Ho diterima. Artinya tidak ada interkasi antara model 

pembelajaran dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. Dengan demikian antara model pembelajaran dengan 

kemampuan awal siswa tidak terjadi interaksi sistematis yang dapat 

mempengaruhi prestasi belajar matematika. Hal ini didukung oleh grafik 

profil pengaruh variabel model pembelajaran sebagai berikut : 
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Gambar 1.  Grafik Profil Pengaruh Variabel Model Pembelajaran 

Dari tabel 2 di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai pada kelas 

eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai pada kelas 

kontrol, baik pada siswa yang mempunyai kemapuan awal tinggi, sedang 

maupun rendah. Hal ini sejalan dengan tidak adanya interaksi antara model 

pembelajaran dengan kemampuan awal siswa. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

tersebut, ada atau tidaknya interaksi. Dapat dilihat pada gambar 1 di atas 

variabel-variabel bebasnya. Pada variabel bebas pertama yaitu model 

pembelajaran dan variabel bebas kedua yaitu kemampuan awal siswa tidak 

berpotongan, maka model pembelajaran dan kemampuan awal siswa 

cenderung tidak ada interaksi antara keduanya. Dengan demikian terbukti 

bahwa tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran Problem Based 

Instruction berbasis tutor teman sebaya kemampuan awal terhadap prestasi 

belajar matematika siswa. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di atas, pada taraf 

signifikasi 5% dapat disimpulkan : (1) Ada pengaruh penggunaan model 

pembelajaran Problem Based Instruction Berbasis Tutor Teman Sebaya terhadap 

prestasi belajar matematika siswa. (2) Ada pengaruh kemampuan awal siswa 

terhadap prestasi belajar matematika. Siswa yang memiliki kemampuan awal 

tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa yang 
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memiliki kemampuan awal sedang dan rendah. Sedangkan siswa yang memiliki 

kemampuan awal sedang mempunyai prestasi belajar yang sama dengan siswa 

yang memiliki kemampuan awal rendah. (3) Tidak ada interaksi antara 

penggunaan model pembelajaran Problem Based Instruction Berbasis Tutor 

Teman Sebaya dan kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar matematika 

siswa.  
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