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PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA DAN KEAKTIFAN 

SISWA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN TUTOR SEBAYA  

 

Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah Untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui strategi 

tutor sebaya pada siswa kelas VI SDN Bulakrejo 03 Sukoharjo. Metode penelitian 

ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK)  Penelitian ini dilakukan melalui 

proses kerja kolaborasi antara kepala sekolah, guru matematika, dan peneliti. 

Kegiatan perencanaan awal dimulai dari melakukan tindakan pembelajaran dan 

bagaimana cara melakukan pengamatannya Penelitian ini merupakan tindakan 

kelas. Suatu penelitian yang bersifat praktis, situasional, kondisional, dan 

kontekstual. Hasil dari penelitian adalah jumlah siswa yang mendapat nilai lebih 

dari atau sama dengan 30 sebelum tindakan penelitian sebanyak 9 siswa dari 28 

siswa (32,14%). Pada putaran I hasil belajar siswa meningkat, banyaknya siswa 

yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 30 sebanyak 15 siswa dari 28 

siswa (53,57%). Pada tindakan kelas putaran II banyaknya siswa yang mendapat 

nilai lebih dari sama dengan KKM atau 30  meningkat yaitu 18 siswa dari 28 siswa 

(64,28%). Pada tindakan kelas putaran III hasil belajar siswa meningkat yaitu siswa 

yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 30 sebanyak 21 siswa dari 28 

siswa (75%). 

 

Kata kunci : peningkatan hasil belajar matematika, strategi pembelajaran, tutor 

sebaya 

 

Abstract 

The purpose of this research is to improve student learning outcomes through a 

strategy of tutor were brought up on the kids class vi sdn bulakrejo 03 sukoharjo.A 

method of the research is research the act of a class ( ptk ). The study is done through 

the process of working the collaboration of the school principal, math teacher and 

researchers. Advance planning activities started from the doing of an act of learning 

and how a way of doing their observations the research is the act of class .A research 

the practical , circumstantial , conditionally , and contextual. The results of the 

research is the students got mark more than or equivalent to 30 before the research 

as many as 9 students from 28 students ( 32,14 % ).The first results to increase his 

students many students got mark more than 15 or equal to 30 students from 28 

students ( 53,57 % ).To act the second round of the students got mark more than 

equal to 30 kkm or increases are 18 students from 28 students ( 64,28 % ).In the 

class learned the results of the students got mark increase is more than equal to or 

a total of 21 students from 28 to 30 students ( 2 %). 

 

Keywords: increased learning outcomes math the learning strategy tutor peer. 
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1. PENDAHULUAN  

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumberdaya 

manusia melalui kegiatan pengajaran. Matematika merupakan subyek yang sangat 

penting dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Negara yang mengabaikan 

pendidikan matematika sebagai prioritas utama akan tertinggal dari kemajuan 

segala bidang (terutama sains dan teknologi), dibanding dengan negara lainnya 

yang memberikan tempat bagi matematika sebagai subyek yang sangat penting.  

Berdasarkan penelitian Sumardi (2009) terhadap analisis jawaban hasil 

UASBN dari seluruh SD di kabupaten Sukoharjo tahun 2009 yang dilakukan 

terhadap 12 kecamatan, 462 sekolah dasar dengan 9779 siswa diperoleh hasil 

bahwa siswa SD mengalami kesulitan dalam materi aritmatika, pengukuran, 

geometri, dan pengolahan data. Dengan tingkat kesulitan pada kecamatan 

Sukoharjo adalah untuk materi aritmatika sebesar 50%, untuk materi geometri 

sebesar  50% dan untuk materi pengolahan data sebesar 75%.  

Untuk mengatasi persoalan tentang kesulitan siswa kelas VI SD Negeri 

Bulakrejo 03 Sukoharjo dalam mempelajari matematika dengan masih rendahnya 

hasil belajar siswa maka diperlukan suatu metode pembelajaran yang tepat. Dari 

beberapa strategi pembelajaran, ada strategi pembelajaran yang menarik dan dapat 

memicu keaktifan siswa yaitu melalui strategi pembelajaran aktif. Salah satu 

diantaranya dengan pembelajaran tutor sebaya.  

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui 

strategi tutor sebaya pada siswa kelas VI SDN Bulakrejo 03 Sukoharjo. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) atau Classroom 

Action Reseach (CAR). Proses penelitian berbentuk siklus yang berlangsung 

beberapa kali sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Dalam setiap siklus terdiri 

dari empat kegiatan pokok, yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan (3) pengawasan, 

dan (4) refleksi. 

Penelitian tindakan kelas bukan sekedar mengajar seperti biasanya, tetapi 

harus mengandung suatu pengertian, bahwa tindakan yang dilakukan didasarkan 
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atas upaya meningkatkan hasil, yaitu lebih baik dari sebelumnya. Pelaksana 

tindakan peneliti adalah peneliti yang berperan sebagai guru kelas. Berdasarkan 

perencanaan yang telah dibuat bersama antara peneliti dengan guru kelas, peneliti 

melaksanakan tindakan pembelajaran matematika dengan menggunakan metode 

pembelajaran tutor sebaya. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum diadakan tindakan penelitian sebagian besar siswa di SD Negeri Bulakrejo 

03 Sukoharjo, memiliki keaktifan yang rendah. Solusi yang diambil untuk 

mengatasi masalah ini adalah dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif 

melalui pendekatan tutor sebaya. Data-data yang diperoleh mengenai peningkatan 

keaktifan siswa kelas VI SD Negeri Bulakrejo 03 Sukoharjo pembelajaran 

matematika dari sebelum tindakan kelas sampai tindakan kelas putaran III dapat 

disajikan dalam tabel berikut: 

Tabel 1. Data Hasil Peningkatan Keaktifan Siswa 

No Keaktifan Kondisi 

Awal 

Putaran 

I 

Putaran 

II 

Putaran 

III 

1. Keberanian untuk 

mengajukan pertanyaan 

4 Siswa 

(14,28%) 

6 Siswa 

(21,42%) 

12 Siswa 

(42,85%) 

14 Siswa 

(50%) 

2. Menjawab pertanyaan  2 Siswa 

(7,14%) 

4 Siswa 

(14,28%) 

8 Siswa 

(28,57%) 

10 Siswa 

(35,71%) 

3. Mengerjakan latihan 

soal di depan kelas 

3 Siswa 

(10,71%) 

6 Siswa 

(21,42%) 

9 Siswa 

(32,14%) 

16 Siswa 

(57,14%) 

 

Adapun grafik peningkatan keaktifan belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika siswa dari sebelum tindakan sampai tindakan kelas putaran III dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1. Grafik Peningkatan Keaktifan Siswa 

Grafik Peningkatan Keaktifan Siswa
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Selain terjadi peningkatan keaktifan siswa, melalui penelitian ini juga 

ditemukan adanya peningkatan prestasi belajar siswa. Data yang diperoleh 

mengenai hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalaui strategi 

pembelajaran aktif melalui pendekatan tutor sebaya adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Data Peningkatan Prestasi Belajar Siswa 

Kondisi Awal Putaran I Putaran II Putaran III 

9 Siswa 

(32,14%) 

15 Siswa 

(53,57%) 

18 Siswa 

(64,28%) 

21 Siswa 

(75%) 

 

Adapun grafik peningkatan prestasi belajar siswa sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

 

Pembahasan terhadap permasalahan maupun hipotesis tindakan berdasarkan 

analisis data kualitatif. Sebelum diadakan tindakan penelitian, prestasi belajar siswa 

kelas VI SD Negeri Bulakrejo 03 Sukoharjo masih rendah, masih banyak siswa 

yang mendapat nilai dibawah KKM yaitu lebih dari atau sama dengan 30. Setelah 

diterapkan strategi pembelajaran aktif  melalui pendekatan tutor sebaya, keaktifan 

siswa dalam belajar meningkat, siswa lebih berani mengajukan pertanyaan, 

mengerjakan soal, serta menjawab pertanyaan baik dari guru maupun siswa lain. 

Hal ini terbukti dengan peningkatan nilai yang diperoleh siswa dari pemberian tes 

pada tiap putaran dan meningkatnya jumlah siswa yang mampu mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimum lebih dari atau sama dengan 30 (KKM≥30). 
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4. PENUTUP 

Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

a. Keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran 

aktif melalui pendekatan tutor sebaya mengalami peningkatan. 

b. Prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika melalui strategi 

pembelajaran aktif tutor sebaya mengalami peningkatan. 

c. Pengelompokan siswa secara heterogen pada awalnya menyebabkan kurang 

terjalin kerjasama yang sangat baik namun pada akhirnya hal ini dapat teratasi 

dengan baik. 

Jumlah siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama dengan 30 sebelum 

tindakan penelitian sebanyak 9 siswa dari 28 siswa (32,14%). Pada putaran I hasil 

belajar siswa meningkat, banyaknya siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama 

dengan 30 sebanyak 15 siswa dari 28 siswa (53,57%). Pada tindakan kelas putaran 

II banyaknya siswa yang mendapat nilai lebih dari sama dengan KKM atau 30  

meningkat yaitu 18 siswa dari 28 siswa (64,28%). Pada tindakan kelas putaran III 

hasil belajar siswa meningkat yaitu siswa yang mendapat nilai lebih dari atau sama 

dengan 30 sebanyak 21 siswa dari 28 siswa (75%). 
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