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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Model pembelajaran Peer Tutoring  (Tutor Sebaya) 

a. Pengertian Model Pembelajaran Peer Tutoring 

Pembelajaran dengan model Peer Tutoring  (Teman Sebaya) 

adalah suatu model pembelajaran yang dilakukan dengan cara 

memberdayakan siswa yang memiliki daya serap tinggi dari kelompok 

siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-temanya.
15

 

Model  Peer Tutoring (Teman Sebaya) merupakan model yang 

melibatkan siswa yang memiliki kemampuan diatas rata-rata untuk 

membantu siswa yang lain dalam memahami materi pembelajaran. Pada 

model teman sebaya siswa yang bertugas menjadi tutor mempelajari suatu 

materi pelajaran, namun pada waktu yang sama ia akan bertugas menjadi 

narasumber bagi siswa yang lain. Model tersebut merupakan cara praktis 

untuk menghasilkan kegiatan saling mengajar antar teman sebaya di dalam 

kelas. Rasa saling menghargai dan mengerti dibina  di antara peserta didik 

yang bekerja bersama. Melalui model ini siswa yang aktif diharapkan 

dapat membantu menumbuhkan minat siswa lain yang cenderung pasif, 

sehingga prestasi belajar siswa secara keseluruhan dapat meningkat.
16

 

Menurut Suharsimi Arikunto adakalanya seorang siswa lebih 

mudah menerima keterangan yang diberikan oleh kawan sebangku atau 
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16
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kawan yang lain karena tidak adanya rasa enggan atau malu untuk 

bertanya, guru dapat meminta bantuan kepada anak-anak yang 

menerangkan kepada kawan-kawannya. Pelaksanaan ini disebut Peer 

Tutoring (Tutor Sebaya) karena mempunyai usia yang hampir sebaya.
17

 

b. Tujuan Model Peer Tutoring (Tutor Sebaya) 

Jika bantuan diberikan kepada teman sekelasnya di sekolah, maka: 

1) Beberapa siswa yang pandai disuruh mempelajari suatu topik. 

2) Guru memberi penjelasan umum tentang topik yang akan dibahasnya. 

3) Kelas dibagi dalam kelompok dan siswa yang pandai disebar ke setiap 

kelompok untuk memberikan bantuannya. 

4) Guru membimbing siswa yang perlu mendapat bimbingan khusus. 

5) Jika ada masalah yang tidak terpecahkan, siswa yang pandai meminta 

bantuan kepada guru. 

6) Guru mengadakan evaluasi. 

Jika bantuan diberikan kepada teman sekelasnya di luar kelas, maka: 

1) Guru menunjukkan siswa yang pandai untuk memimpin kelompok 

belajar di luar kelas. 

2) Tiap siswa disuruh bergabung dengan siswa yang pandai itu, sesuai 

dengan minat, jenis kelamin, jarak tempat tinggal, dan pemerataan 

jumlah anggota kelompok. 

3) Guru memberi tugas yang harus dikerjakan para siswa di rumah. 
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c. Syarat-syarat Menjadi Tutor 

Tidak semua siswa dapat menjadi tutor bagi teman-teman 

sebayanya, maka oleh sebab itu ada beberapa kriteria yang menjadi syarat 

untuk menjadi tutor bagi siswa. Kriteria menjadi tutor adalah sebagai 

berikut: 

1) Memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata siswa satu kelas.  

2) Mampu menjalin kerja sama dengan sesama siswa. 

3) Memiliki motivasi tinggi untuk meraih prestasi akademis yang baik. 

4) Memiliki sikap toleransi, tenggang rasa, dan ramah dengan sesama.  

5) Memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan kelompok diskusinya 

sebagai yang terbaik.  

Bersikap rendah hati, pemberani, dan bertanggung jawab, suka 

membantu sesamanya yang mengalami kesulitan.
18

 

d. Langkah-langkah Peer Tutoring 

Menurut Hisyam Zaini langkah-langkah pelaksanaan Peer 

Tutoring adalah sebagai berikut: 

1) Bagi siswa menjadi kelompok-kelompok kecil sebanyak segmen 

materi yang akan disampaikan. 

2) Masing-masing kelompok kecil diberi tugas untuk mempelajari satu 

topik materi, kemudian mengajarkannya kepada kelompok lain. Topik-

topik yang diberikan harus yang saling berhubungan. 
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3) Minta setiap kelompok menyiapkan strategi untuk menyampaikan 

materi kepada teman-teman sekelas. 

4) Buat beberapa saran seperti: 

a) Menggunakan alat bantu visual. 

b) Menyiapkan media pengajaran yang diperlukan. 

c) Menggunakan contoh-contoh yang relevan. 

d) Melibatkan siswa lain dalam proses pembelajaran melalui diskusi, 

permainan, quis, studi kasus dan lain-lain. 

e) Memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. 

5) Beri mereka waktu yang cukup untuk untuk persiapan, baik didalam 

maupun di luar kelas. 

6) Setiap kelompok menyampaikan materi sesuai tugas yang telah 

diberikan. 

Setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan 

klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari pemahaman siswa.
19

 

e. Kelebihan dan Kekurangan Peer Tutoring 

Salah satu keunggulan dari model Peer Tutoring adalah siswa akan 

dibantu tepat pada kekurangannya, siswa yang lemah dapat terus terang 

memberi tahu tutornya mana yang belum jelas tanpa malu-malu. 

Sedangkan kelemahan dari model Peer Tutoring adalah siswa yang 

dibantu seringkali belajar kurang serius karena hanya berhadapan dengan 

temannya sehingga hasilnya kurang maksimal. Tentu saja kondisi ini akan 
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berpengaruh pada ketercapaian penggunaan model pembelajaran Peer 

Tutoring. Namun, hal ini dapat diantisipasi dengan menyepakati beberapa 

komitmen ketertiban dengan siswa sebelum pembelajaran dimulai.20 

Ada beberapa keunggulan dan kekurangan dengan menggunakan 

tutor sebaya, seperti yang dikemukakan Arikunto berikut ini.  

Keunggulan dari tutor sebaya:  

1) Adakalanya hasilnya lebih baik bagi beberapa siswa yang mempunyai 

perasaan takut atau enggan kepada gurunya.  

2) Bagi tutor pekerjaan tutoring akan dapat memperkuat konsep yang 

sedang dibahas. 

3) Bagi tutor merupakan kesempatan untuk melatih diri memegang 

tanggung jawab dalam mengemban suatu tugas dan melatih kesabaran.  

4) Mempererat hubungan antar siswa sehingga mempertebal perasaan 

sosial.  

Kekurangan dari tutor sebaya:  

1) Siswa yang dibantu seringkali belajar kurang serius karena hanya 

berhadapan dengan temannya sendiri sehingga hasilnya kurang 

memuaskan.  

2) Ada beberapa orang siswa yang merasa malu atau enggan untuk 

bertanya karena takut kelemahannya diketahui oleh temannya.  

                                                             
20
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3) Pada kelas-kelas tertentu pekerjaan tutoring ini sukar dilaksanakan 

karena perbedaan jenis kelamin antara tutor dengan siswa yang diberi 

program perbaikan.  

4) Bagi guru sukar untuk menentukan seorang tutor sebaya karena tidak 

semua siswa yang pandai dapat mengajarkannya kembali kepada 

teman-temannya.  

2. Macromedia Flash 

Macromedia Flash merupakan suatu perangkat multimedia yang 

berupa software multimedia interaktif berbasis komputer. Multimedia 

bertujuan untuk menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, 

menarik, mudah dimengerti, dan jelas.
21

 Multimedia interaktif dapat 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran sebab cukup efektif 

meningkatkan hasil belajar.
22

 

Macromedia Flash merupakan salah satu produk dari macromedia  

yang merupakan program pembuatan animasi. Animasi bisa didefinisikan 

sebagai proses perubahan bentuk atau properti objek yang ditampilkan 

dalam satu pergerakan transisi dalam satu kurun waktu.
23

 

Sejak tahun 1966, Flash menjadi metode populer untuk 

menambahkan animasi dan interaktif website. Flash biasanya digunakan 

untuk membuat animasi, hiburan dan berbagai komponen.
24

 Flash sangat 

memungkinkan membuat movie yang interaktif sehingga user dapat 
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menggunakan alat-alat input komputer seperti keyboard dan mouse  untuk 

menjalankan bagian movie yang lain, menggerakkan objek, memasukkan 

informasi tertentu dan menampilkan beberapa operasi sekaligus.
25

 

3. Hasil Belajar  

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang berubah 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam berinteraksi 

dengan lingkungannya.
26

 

Pencapaian tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar, 

pencapaian tujuan belajar itu adalah ingin mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan dan penanaman sikap mental. Relevan dengan tujuan 

tersebut hasil belajar itu meliputi: hal ikhwal keilmuan dan pengetahuan, 

konsep atau fakta, hal ikhwal personal, kepribadian atau sikap, hal ikhwal 

kelakuan, keterampilan atau penampilan.27 

Menurut Bruner, terdapat tiga fase dalam proses belajar yaitu 

informasi, transformasi, dan evaluasi. Informasi, di dalam fase ini siswa 

mendapatkan pengetahuan baru yang belum mereka ketahui, sehingga 

pengetahuan siswa akan bertambah melalui kegiatan belajar yang 

dilakukan. Transformasi, suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

menyampaikan (mentransfer) suatu pengetahuan atau informasi baru 
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membutuhkan dari sumber belajar kepada siswa. Dalam hal ini biasanya 

peran guru sangat diperlukan. Evaluasi, merupakan kegiatan dimana perlu 

dilakukan dalam kegiatan belajar untuk mengetahui perkembangan apa 

yang terjadi pada diri siswa, baik itu dalam aspek kognitif, afektif, maupun 

psikomotor.
28

 

Pencapaian tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar, 

pencapaian tujuan belajar itu adalah ingin mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan dan penanaman sikap mental. Relevan dengan tujuan 

tersebut hasil belajar itu meliputi: hal ikhwal keilmuan dan pengetahuan, 

konsep atau fakta, hal ikhwal personal, kepribadian atau sikap, hal ikhwal 

kelakuan, keterampilan atau penampilan.
29

 

Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar digolongkan menjadi dua, yaitu: 

a. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang 

sedang belajar. Faktor intern dibagi menjadi tiga faktor yaitu: 

1) Faktor jasmaniah, meliputi: kesehatan dan cacat tubuh 

2) Faktor psikologis, meliputi: intelegensi, perhatian, minat, bakat, 

motivasi, kematangan dan kesiapan. 

3) Faktor kelelahan, meliputi: kelelahan jasmani dan rohani 
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b. Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor yang ada diluar individu. Faktor 

ekstern yang berpengaruh terhadap hasil belajar dapat dikelompokan 

menjadi tiga faktor sebagai berikut: 

1) Faktor keluaraga, meliputi cara orang tua mendidik, relasi antar 

anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua 

dan latar belakang kebudayaan. 

2) Faktor sekolah, meliputi: metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa dan alat pelajaran. 

3) Faktor masyarakat, meliputi: kegiatan siswa dalam masyarakat, 

media masa, teman bergaul dan bentuk kehidupan masyarakat. 

4. Hidrokarbon  

Hidrokarbon adalah senyawa yang mengandung unsur hidrogen 

dan karbon.
30

 

a. Kekhasan Atom Karbon  

Hal ini khusus dari atom karbon adalah kemampuannya untuk 

mengikat atom karbon lain menghasilkan rantai atom cincin dengan 

panjang beragam. Karbon memiliki empat elektron terluar yang 

berikatan kovalen dengan atom karbon lain membentuk rantai 

bercabang atau rantai melingkar berupa cincin.
31
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Berdasarkan jumlah atom C dalam rantai karbon, maka atom C 

dibedakan menjadi: 

1) Atom C primer, yaitu atom C yang berikatan dengan 1 atom C 

lainya. 

2) Atom C sekunder, yaitu atom C yang berikatan dengan 2 atom C 

lainya. 

3) Atom C tersier, yaitu atom C yang berikatan dengan 3 atom C 

lainya. 

4) Atom C kuartener, yaitu atom C yang berikatan dengan 4 atom C 

lainya.
32

 

Perhatikan rantai berikut: 

C

H

H

H C C

CH2

CH3

C

H

H H

C

H

H H

CH3

C

H

H

H

1

2 3 4 5 6

7 8

 
Atom karbon 1,2,6,7 dan 8  merupakan atom karbon primer, 

sedangkan atom karbon 4 merupakan atom sekunder, atom karbon 5 

merupakan atom karbon tersier dan atom karbon 3 merupakan atom 

karbon kuartener. 
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b. Penggolongan hidrokarbon 

Berdasarkan bentuk rantai karbon, hidrokarbon digolongkan 

menjadi tiga, yakni hidrokarbon alifatik, hidrokarbon alisiklik, dan 

hidrokarbon aromatik. 

1) Hidrokarbon alifatik, mempunyai rantai terbuka (lurus atau 

bercabang). 

2) Hidrokarbon alisiklik, mempunyai rantai tertutup, dapat berupa 

hidrokarbon jenuh atau tak jenuh. 

3) Hidrokarbon aromatik, mempunyai rantai tertutup membentuk 

cincin benzena, merupakan hidrokarbon tak jenuh.
33

 

Berdasarkan ikatan yang terdapat pada rantai karbonya, 

hidrokarbon dibedakan menjadi: 

1) Hidrokarbon jenuh, disebut juga deret alkana, yaitu  hidrokarbon 

yang hanya berikatan tunggal, dan karenanya mempunyai jumlah 

atom hidrogen maksimum untuk jumlah atom karbon yang ada.
34

 

2) Hidrokarbon tak jenuh adalah hidrokarbon yang mengandung 

jumlah atom hidrogen yang terikat pada atom karbonnya tidak 

maksimal. Senyawa seperti ini memiliki ikatan rangkap karbon-

karbon.
35
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a) Alkana 

Alkana dikenal sebagai hidrokarbon jenuh karena 

mengandung jumlah maksimum atom hidrogen yang dapat 

berikatan dengan sejumlah atom karbon yang ada. Alkana 

mempunyai rumus CnH2n+2.
36

 Rumus molekul dan namaalkana C-1 

samapai dengan C-10 dapat dilihat pada tabel berikut.
37

 

Tabel II. 1 Rumus molekul dan nama alkana C-1 sampai dengan  

C-10 

Jumlah atom C Rumus molekul Nama 

1 CH4 Metana 

2 C2H6 Etana 

3 C3H8 Propana 

4 C4H10 Butana 

5 C5H12 Pentana 

6 C6H14 Heksana 

7 C7H16 Heptana 

8 C8H18 Oktana 

9 C9H20 Nonana 

10 C10H22 Dekana 

 

1) Tatanama Alkana 

Nama alkana pada tabel diatas adalah untuk rantai yang 

lurus, sedangkan untuk yang bercabang harus diberi nama lain. 

Nama cabang disebut alkil, yaitu alkana yang kehilangan satu 

atom H dengan rumus CnH2n+1. Nama satu gugus sesuai dengan 

alkananya dan mengganti akhiran „ana‟ menjadi „il‟ contoh: 

CH3 metil  C4H9 butil 

C2H5 etil  C5H11 pentil 
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C3H7 propil  dan seterusnya 

Menurut badan dunia IUPAC ( International Union of 

Pure and Applied Chemistry) tatanama alkana bercabang 

disusun dengan cara berikut: 

1) Carilah rantai C terpanjang dan tuliskan nama induk sesuai 

dengan jumlah C tersebut. 

2) Berikan nomor mulai dari arah cabang terdekat. 

3) Tuliskan nama gugus alkil didepan nama induk dan 

diberikan nomor alkil tersebut sesuai dengan cabangnya. 

CH3

H2
C CH

CH3

H2
C

H2
C C

H
CH3

CH2 CH3

 

 

a) Rantai terpanjang terdiri dari 7 karbon, sehingga nama 

induk adalah heptana. 

b) Pemberian nomor dimulai dari kiri. Ada dua cabang, 

yaitu metal dan etil, masing-masing pada atom C nomor 

2 dan 4. 

c) Jadi, nama lengkap senyawa adalah 2-metil-5etil-

heptana.
38

 

b) Alkena  

Alkena adalah senyawa yang kehilangan sepasang hidrogen 

dari dua karbon yang berdekatan, sehingga ada ikatan rangkap 
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antara karbon tersebut. Karena rumus alkena adalah CnH2n+2 maka 

rumus alkena adalah CnH2n. Nama alkena diturunkan dari alkana 

dengan menggantikan akhiran “ana” dengan “ena”.
39

 

Adapun tatanama dari persenyawaan alkena adalah: 

1) Akhiran –ena digunakan untuk menunjukan ikatan rangkap 

karon-karbon. Bila terdapat lebih dari satu ikatan rangkap, 

gunakan akhiran –diena, -triena, dan seterusnya. 

2) Pilihlah rantai terpanjang yang mengandung karbon dengan 

ikatan rangkap. 

3) Nomori rantai dari ujung terdekat dengan ikatan rangkap, 

sehingga atom karbon pada ikatan itu memperoleh nomor 

terkecil. 

4) Bila terdapat lebih dari satu ikatan rangkap, nomori dari ujung 

terdekat dengan ikatan rangkap pertama.
40

 

c) Alkuna  

Alkuna adalah hidrokarbon tak jenuh yang mengandung 

ikatan rangkap tiga karbon-karbon dengan rumus umum CnH2n-2. 

Alkuna dinamai menurut aturan IUPAC sama seperti pada alkena, 

dengan pengecualian bahwa rantai induk yang sama ditentukan 

dari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 3. Akhiran 
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untuk nama induk ini adalah-una.
41

 Penamaan alkuna diturunkan 

dari alkana, yaitu mengganti akhiran “ana” dengan “una”.
42

 

d) Isomer 

Kemampuan atom karbon berikatan dengan lebih dari dua 

atom karbon lain memungkinkan adanya dua atau lebih senyawa 

yang memiliki rumus molekul yang sama tetapi strukturnya 

berbeda. Beberapa senyawa yang berhubungan dengan senyawa ini 

disebut berisomer satu sama lain.
43

 Jenis isomer dalam hidrokarbon 

adalah: 

1) Isomer rangkap, yaitu senyawa dengan rumus molekul sama, 

namun berbeda struktur kerangkanya atau kerangka atom 

karbonya.
44

 

2) Isomer posisi, berbagai atom atau gugus atom dapat menjadi 

subtituen pada rantai karbon, contohnya Br. Tiga 

monobromopentana memiliki kerangka karbon yang sama. 

Berhubung senyawa-senyawa tersebut berbeda posisi atom 

brominya pada rantai karbon, isomer ini dinamai isomer 

posisi.
45
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3) Isomer geometri (cis-trans), isomer  cis-trans berbeda satu 

dengan yang lainya hanya dari posisi atom atau gususnya 

dalam ruangan.
46

 

e) Reaksi-reaksi senyawa karbon. 

1) Reaksi subtitusi 

Reaksi subtitusi adalah reaksi dimana satu atau lebih atom H 

pada hidrokarbon digantikan oleh gugus fungsi yang lain. 

2) Reaksi adisi 

Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap 

(pengubahan ikatan rangkap menjadi ikatan kovalen tunggal). 

3) Reaksi eliminasi 

Reaksi eliminasi adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian Mona Fathia Pebriani menunjukan hasil pengolahan data akhir 

diperoleh nilai thitung = 2,54 dan ttabel = 1,67 dan menunjukkan thitung > ttabel. 

Sehingga Ho ditolak, yang berarti menunjukkan terjadinya peningkatan 

hasil belajar siswa.
47

 Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan peneliti adalah pada penelitian ini menggunakan model 

pembelajaran Peer Tutoring. Sedangkan perbedaanya adalah pada 

penelitian ini menggunakan Tugas  Crossword Puzzle sedangkan 
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penelitian yang peneliti lakukan adalah menggunakan animasi 

Macromedia Flash di SMA Negeri 7 Pekanbaru untuk diterapkan pada 

materi Hidrokarbon dan kemudian hanya melihat pengaruh dari model 

tersebut terhadap hasil belajar siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Widyawati menunjukkan adanya 

peningkatan hasil belajar siswa pada silkus I han ya rata-rata 62,8 dan 

meningkat menjadi 70,8 pada siklus II.
48

 Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada penelitian ini menggunakan 

model pembelajaran Peer Tutoring. Sedangkan perbedaanya adalah tidak 

menggunakan media sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah 

menggunakan animasi Macromedia Flash di SMA Negeri 7 Pekanbaru 

untuk diterapkan pada materi Hidrokarbon dan kemudian hanya melihat 

pengaruh dari model tersebut terhadap hasil belajar siswa. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ruseno Arjanggi, menunjukan bahwa ada 

pengaruh positif model pembelajaran tutor teman sebaya terhadap hasil 

belajar regulasi diri. Model pembelajaran tutor teman sebaya mempunyai 

konstribusi dalam meningkatkan hasil belajar berdasar regulasi diri.
49

 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah 

pada penelitian ini menggunakan model pembelajaran Peer Tutoring. 

Sedangkan perbedaanya adalah pada penelitian ini tidak menggunakan 
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media sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah menggunakan 

animasi Macromedia Flash di SMA Negeri 7 Pekanbaru untuk diterapkan 

pada materi Hidrokarbon dan kemudian hanya melihat pengaruh dari 

model tersebut terhadap hasil belajar siswa. 

Hubungan Model Pembelajaran Peer Tutoring terhadap Hasil Belajar 

Siswa 

Hasil belajar berkaitan dengan pencapaian dalam memperoleh 

kemampuan sesuai dengan tujuan khusus yang direncanakan. Untuk mencapai 

hasil belajar yang ideal seperti diatas, kemampuan para pendidik teristimewa 

guru dalam membimbing belajar murid-muridnya amat dituntut. Jika guru 

dalam keadaan siap dan memiliki profisiensi (berkemampuan tinggi) dalam 

menunaikan kewajibannya, harapan terciptanya sumber daya manusia yang 

berkualitas sudah tentu akan tercapai.
50

 

Taraf keberhasilan siswa dalam belajar sangat dipengaruhi oleh model 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Berdasarkan uraian tentang hasil 

belajar siswa dan pembelajaran model Peer Tutoring (Tutor Sebaya) di atas 

dikemukakan dengan jelas bahwa dalam model pembelajaran model Peer 

Tutoring setiap siswa diberi tanggung jawab besar untuk bisa menguasai 

materi pelajaran, sehingga mereka akan lebih terlibat didalam tanggung 

jawabnya agar kelompok mereka berhasil dan mendapat penghargaan . 

Model pembelajaran Peer Tutoring (Tutor Sebaya) ini menekankan 

pada hasil belajar siswa dengan melibatkan siswa melalui diskusi kelompok. 
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Jadi diperoleh bantuan khusus dari teman sebaya, struktur tugas tersebut 

menghendaki siswa untuk saling bekerja sama dalam kelompok-kelompok 

kecil.
51

 

 

C. Konsep Operasional 

1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam dua variabel, yaitu: 

a. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam  penelitian ini adalah  model 

pembelajaran Peer Tutoring (Tutor Sebaya) dilengkapi animasi 

Macromedia Flash. 

b. Variabel terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Hasil belajar, 

dimana variabel terikat ini dipengaruhi oleh model pembelajaran Peer 

Tutoring yang dilengkapi dengan Macromedia Flash. 

2. Prosedur Penelitian 

a. Tahapan Persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas X SMA NEGERI 7 

Pekanbaru yang homogen melalui uji homogenitas Tahun Ajaran 

2017/ 2018. 

2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian 

yaitu Hidrokarbon. 
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3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana 

Pelaksanaaan Pembelajaran (RPP), dan Instrumen pengumpulan 

data (Uji Homogenitas, uji normalitas, uji validitas, dan soal-soal). 

4) Melakukan uji homogenitas (keseimbangan), uji normalitas 

(prasyarat). 

5) Menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

6) Menyiapkan lembar observasi untuk guru dan siswa. 

b. Tahapan Pelaksanaan 

1) Menentukan kelas eksperimen dan kontrol. 

2) Memberikan pre-test kepada kedua kelas sampel mengenai pokok 

bahasan Hidrokarbon. 

3) Menerapkan metode Peer Tutoring berbantuan Macromedia Flash 

pada kelas eksperimen dan menerapkan model ceramah di kelas 

kontrol. 

Tahap pelaksanaan pada kelas eksperimen dan kontrol adalah sebagai 

berikut: 

Pada kelas eksperimen 

a) Kegiatan Pembuka 

1) Guru memberi salam. 

2) Guru membuka pelajaran dengan do‟a. 

3) Guru memeriksa kehadiran siswa. 

4) Guru mempersiapkan media yang akan digunakan dalam proses 

pembelajaran secara sistematis dan rapi. Kemudian guru menata 
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kelas dengan bagus, rapi dan teratur sehingga proses pembelajaran 

tidak terganggu, serta mengkondisikan ruangan agar kondusif. 

5) Guru menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran.  

6) Guru memberi apersepsi kepada siswa. 

7) Guru mengingatkan kembali materi sebelumnya yang telah 

dipelajari sebelumnya. 

b) Kegiatan Inti 

1) Guru menyajikan dan menjelaskan materi pelajaran. 

2) Guru membagi siswa dalam bentuk kelompok kecil. 

3) Guru memperlihatkan media Macromedia Flash tentang materi 

yang akan diajarkan. 

4) Guru memberikan sub topik kepada masing-masing kelompok. 

5) Guru memberikan waktu untuk masing-masing kelompok 

mempresentasikan hasil diskusi nya. 

6) Guru mempersilahkan kelompok lain untuk bertanya dan 

kesempatan pada kelompok penyaji untuk menjawab pertanyaan. 

7) Guru memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswa menjawab. 

8) Guru meminta siswa untuk menanyakan hal-hal yang tidak 

dipahami dari materi yang telah dipelajari dengan kata-katannya 

sendiri. 

9) Guru memberikan soal kepada siswa. 
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10) Siswa mengerjakan soal yang diberikan dengan cara berdiskusi 

dalam kelompoknya, namun hasil diskusi tetap ditulis masing-

masing siswa. 

11) Guru melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan siswa dengan cara 

mendatangi siswa satu persatu dan apabila hasilnya dipandang 

belum sempurna maka akan dilakukan penjelasan secara langsung. 

12) Guru meminta siswa mengumpulkan jawaban soal. 

13) Guru bersama siswa membahas soal yang telah dikerjakan siswa 

secara berkelompok dengan cara meminta siswa untuk menuliskan 

jawaban di papan tulis dan siswa lainnya memberikan pendapat 

tentang jawaban yang telah dituliskan di papan tulis. 

14) Guru meminta beberapa siswa untuk mengungkapkan 

pengalamannya, kemudian guru mengaitkan materi yang 

disampaikan dengan pengalaman keseharian siswa. 

c) Kegiatan Penutup 

1) Guru dan siswa secara bersama-sama menyimpulkan pelajaran 

yang telah dipelajari. 

2) Guru memberikan tugas kepada siswa. 

3) Guru mengingatkan siswa untuk mempelajari materi berikutnya. 

4) Salam penutup. 

Pada kelas kontrol 

b) Kegiatan Pembuka 

1) Memberi salam. 

2) Membuka pelajaran dengan do‟a. 
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3) Memeriksa kehadiran siswa. 

4) Guru menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran. 

5) Guru memberi apersepsi kepada siswa. 

c) Kegiatan Inti 

1) Guru menyajikan dan menjelaskan materi pelajaran. 

2) Guru membagikan soal  kepada siswa. 

3) Siswa mengerjakan soal secara mandiri. 

4) Guru membimbing atau mengontrol siswa dalam mengerjakan 

soal. 

5) Guru meminta siswa mengumpulkan jawaban soal. 

6) Guru bersama siswa membahas soal yang telah dikerjakan siswa. 

d) Kegiatan Penutup 

1) Guru menyimpulkan materi pelajaran. 

2) Guru memberikan tugas kepada siswa. 

3) Salam penutup. 

D. Hipotesis 

Ha: Ada pengaruh Pengaruh penerapan Peer Tutoring dilengkapi animasi 

Macromedia Flash terhadap hasil belajar siswa SMA NEGERI 7 

Pekanbaru. 

H0: Tidak ada Ada Pengaruh penerapan Peer Tutoring dilengkapi animasi 

Macromedia Flash terhadap hasil belajar siswa SMA NEGERI 7 

Pekanbaru. 


