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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Landasan Teoretis 

1. Pemahaman Konsep Matematika 

a. Pengertian  Kemampuan Pemahaman Konsep  

Pemahaman adalah tingkatan kemampuan yang mengharapkan 

siswa mampu memahami arti konsep, situasi serta fakta yang 

diketahuinya. Dalam hal ini siswa tidak hanya hafal secara verbal tetapi 

memahami konsep dari masalah atau fakta.
1
 Pemahaman juga berarti 

mengetahui atau mengingat suatu hal yang dipelajari akan tetapi 

mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk lain atau dengan kata-

kata sendiri mengenai materi yang telah dipelajari sehingga mudah 

dimengerti namun tidak mengubah arti yang dikandungnya. 

Penguasaan konsep dapat diperoleh dari pengalaman dan proses 

belajar. Keberhasilan belajar bergantung bukan hanya pada lingkungan 

dan kondisi belajar, tetapi juga pada kemampuan awal siswa. 

Penguasaan konsep sebagai hasil belajar dapat diketahui dengan 

melakukan tes yang dapat menunjukkan pencapaian keberhasilan 

seseorang dari proses belajar, yang berupa pemahaman atau daya serap 

terhadap materi yang diberikan selama proses belajar. 

Tingkat pencapaian konsep meliputi tingkat konkret, tingkat 

identitas, tingkat klasifikasi, tingkat formal. Tingkat konkret dicapai 

                                                           
1
 M. Ngalim Purwanto, Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009,  h. 44 
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siswa apabila siswa telah mengenal benda tersebut sebelumnya, 

kemudian mengamati dan mampu membedakan benda tersebut dari 

stimulus-stimulus sekitarnya. Tingkat identitas akan dicapai siswa 

apabila memiliki 3 kemampuan yaitu mengamati, membedakan, 

mengingat yang selanjutnya digunakan sebagai landasan untuk 

membuat generalisasi. Tingkat klasifikasi akan dicapai apabila siswa 

mampu mengenal dua contoh yang berbeda dari kelas yang sama. 

Tingkat formal sebagai tingkat paling tinggi pada tingkat pencapaian 

konsep, tingkat ini akan diperoleh siswa apabila ketiga tingkat diatas 

sudah dikuasai oleh siswa. Pemahaman konsep sangat penting untuk 

memenuhi kemampuan kognitif siswa. 

Penguasaan konsep diperoleh dari proses belajar, sedangkan 

belajar pada dasarnya adalah tahapan perubahan perilaku siswa yang 

relatif positif dan menetap sebagai hasil interaksi dengan lingkungan 

yang melibatkan proses kognitif. Domain kognitif meliputi kemampuan 

menyatakan kembali konsep atau prinsip yang telah dipelajari dan 

kemampuan-kemampuan intelektual. Sebagian besar tujuan-tujuan 

intruksional berada dalam domain kognitif. Penilaian terhadap hasil 

belajar pada penguasaan materi bertujuan untuk mengukur penguasaan 

dan pemilihan konsep dasar keilmuan berupa materi-materi esensial 

sebagai konsep kunci dan prinsip utama keilmuan yang harus dikuasai 

siswa, bukan hanya sekedar hafalan.  
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Langkah-langkah dalam menanamkan suatu konsep adalah 

sebagai berikut:
2
 

1) Pendidik menetapkan perilaku yang bakal diperoleh siswa setelah 

mempelajari konsep. Perilaku tersebut adalah kemampuan siswa 

mengidentifikasi dengan tepat dan benar konsep-konsep baru. 

2) Pendidik memperkecil jumlah atribut yang terdapat dalam konsep 

yang kompleks menjadi beberapa atribut yang dominan saja. 

3) Seorang guru harus mengkaji konsep dan menetapkan yang mana 

yang akan diajarkan kepada siswa dan merancang prosedur 

pengajaran konsep tersebut. Menyediakan mediator verbal yang 

berguna bagi siswa. Guru harus mngetahui hingga sejauh mana 

pengetahuan siswa tentang konsep. 

4) Mempertunjukkan contoh-contoh positif dan negatif mengenai 

konsep. Contoh positif adalah contoh yang berhubungan dengan 

konsep, sedangkan contoh negatif adalah contoh yang bertentangan 

dengan konsep. 

5) Menyajikan contoh-contoh kepada siswa. Contoh-contoh sebagian 

suatu keseluruhan dan jenis-jenis contoh disajikan kepada siswa. 

6) Penguatan atas respon siswa. Penguatan berarti pemberian 

informasi balikan kepada siswa agar ia memisahkan contoh positif 

dan negatif untuk merumuskan hubungan diantara bermacam-

macam hal. 

                                                           
2
 Oemar Hamalik, Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem, Jakarta: 

PT. Bumi Aksara, 2002, h. 166 
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7) Menilai belajar konsep. Langkah ini berfungsi sebagai kegiatan 

penilaian terhadap penguasaan konsep oleh siswa, dan sekaligus 

berfungsi sebagai penguatan atau umpan balik untuk perbaikan 

selanjutnya. 

b. Indikator-indikator Pemahaman Konsep Matematika  

Menurut Sanjaya, indikator yang termuat dalam pemahaman 

konsep matematika diantaranya:
3
 

1) Mampu menerangkan secara verbal mengenai apa yang telah 

dicapainya. 

2) Mampu menyajikan situasi matematika kedalam berbagai 

cara serta mengetahui perbedaan. 

3) Mampu mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan 

dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk konsep 

tersebut. 

4) Mampu menerapkan hubungan antara konsep dan prosedur. 

5) Mampu memberikan contoh dan contoh kontra dari konsep 

yang dipelajari. 

6) Mampu menerapkan konsep secara algoritma. 

7) Mampu mengenbangkan konsep yang telah dipelajari.   

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), ada tujuh 

indikator yang menunjukkan pemahaman konsep siswa. Indikator yang 

menunjukkan pemahaman konsep antara lain: 

1) Menyatakan ulang sebuah konsep 

2) Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu 

(sesuai dengan konsepnya) 

3) Memberi contoh dan non-contoh dari konsep 

4) Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematis 

5) Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup suatu konsep 

                                                           
3
 Rohaenur, Penerapan Pendekatan Matematika Realistik untuk Meningkatkan 

Pemahaman Konsep Dasar Pecahan pada Siswa Kelas IVB SDLB Sukoharjo, Margorejo, Pati, 

Surakarta: Naskah Publikasi Universitas Muhammadiyah, 2014,  h. 9 
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6) Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau 

operasi tertentu 

7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

masalah.
4
 

 

Keberhasilan proses pembelajaran khususnya matematika adalah 

dilihat dari tingkat pemahaman dan penguasaan materi oleh siswa. 

Keberhasilan pembelajaran tersebut dapat diukur dari kemampuan 

siswa dalam memahami dan menerapkan berbagai konsep dalam 

memecahkan masalah. Dalam proses pembelajarannya sebaiknya siswa 

dibimbing untuk menentukan aturan atau rumus dalam suatu 

pemecahan masalah, sehingga dapat mengetahui mengapa dan kapan 

rumus digunakan.  Menurut Oemar Hamalik, ada empat hal yang dapat 

dilakukan siswa jika telah memahami konsep yaitu: 

1) Ia dapat menyebutkan nama dan contoh-contoh konsep 

apabila ia melihatnya. 

2) Ia dapat menyatakan ciri-ciri konsep tersebut. 

3) Ia dapat memilih dan membedakan antara contoh dan yang 

bukan contoh. 

4) Ia lebih mampu memecahkan masalah yang berkenaan 

dengan konsep tersebut.
5
 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman 

konsep merupakan kemampuan berpikir dalam melakukan prosedur 

secara akurat, efisien, dan tepat dengan bahasa mereka dan cara mereka 

sendiri dari apa yang telah mereka pelajari. 

 

 

                                                           
4
 Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), Model Penilaian Kelas, Jakarta: 

Depdiknas, 2006, h. 59 
5
 Oemar Hamalik, Op.Cit, h. 166 
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c. Penskoran Indikator Pemahaman Konsep Matematika  

Pada dasarnya pedoman pemberian skor dapat disesuaikan 

dengan bobot permasalahan dan kriteria jawaban yang diinginkan guru. 

Adapun pedoman penskoran dapat dilihat pada Tabel II.1.
6
 

  TABEL II.1 

PEMBERIAN SKOR PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

Skor Pemahaman 

Soal 

Penyelesaian Soal Menjawab Soal 

0 Tidak ada usaha 

memahami soal 

Tidak ada usaha Tanpa jawab 

atau jawaban 

salah yang 

diakibatkan 

prosedur 

penyelesaian 

tidak tepat 

1 Salah interpretasi 

soal secara 

keseluruhan 

Perencanaan 

penyelesaian yang 

tidak sesuai 

Salah 

komputasi, tiada 

pernyataan 

jawab pelabelan 

salah 

2 Salah interpretasi 

pada sebagian 

besar soal 

Sebagian prosedur 

benar tetapi masih 

terdapat kesalahan 

Penyelesaian 

benar 

3 Salah interpretasi 

pada sebagian 

kecil soal 

Prosedur substansial 

benar, tetapi masih 

terdapat kesalahan 

 

4 Interpretasi soal 

benar seluruhnya 

Prosedur 

penyelesaian tepat, 

tanpa kesalahan 

 

 Skor Maksimal = 

4 

Skor Maksimal = 4 Skor Maksimal 

= 2  

Sumber: diambil dari Mas’ud Zein dan Darto  

Dari Tabel II.I dapat dijelaskan bahwa terdapat tiga kategori 

dalam pemberian skor pada pemahaman konsep matematika yaitu 

                                                           
6
 Mas’ud Zein dan Darto, Evaluasi Pembelajaran Matematika, Pekanbaru: Daulat Riau, 

2012, h. 40 
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pemahaman soal, penyelesaian soal dan menjawab soal. Pemahaman 

soal memiliki rentang nilai 0 - 4, dimana  yang mendapat nilai 0 yaitu 

tidak ada usaha dalam memahami soal,  yang mendapat nilai 1 yaitu 

salah dalam interpretasi soal secara keseluruhan, yang mendapat nilai 2 

yaitu salah interpretasi pada sebagian besar dari soal, yang mendapat 

nilai 3 yaitu salah interpretasi pada sebagian kecil dari soal dan yang 

mendapoat nilai 4 yaitu interpretasi benar secara keseluruhan. 

Penyelesaian soal memiliki rentang nilai 0 - 4, dimana yang mendapat 

nilai 0 yaitu tidak ada usaha dalam pemyelesaian pada soal, yang 

mendaoat nilai 1 yaitu perencanaan penyelesaian tidak sesuai, yang 

mendaoat nilai 2 yaitu sebagian prosedur penyelesain benar tetapi 

masih terdapat kesalahan, yang mendapat nilai 3 yaitu prosedur 

penyelesaian subtansial benar tetapi masih terdapat kesalahan, dan yang 

mendapat nilai 4 yaitu prosedur penyelesaian secara keseluruhan sudah 

tepat tanpa adanya kesalahan. Menjawab soal memiliki rentang nilai 0 - 

2, dimana yang mendapat nilai 0 yaitu jawaban salah yang diakibatkan 

oleh prosedur penyelesaian tidak tepat, yang mendapat nilai 1 yaitu 

salah komputasi tiada pernyataan jawab pelabelan salah, dan yang 

mendapat nilai 2 yaitu penyelesaian benar. Jadi perbedaan dari 

penyelesain soal dan menjawab soal adalah penyelesaian soal yaitu 

memiliki ketentuan dalam prosedur penyelesanian atau langkah-langkah 

yang harus dilakukan dari awal sampai selesai (step by step), sedangkan 
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menjawab soal yaitu tidak melakukan prosedur penyelesaian 

berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan (stread to the point).   

2. Pendekatan Tutor Sebaya 

a. Pengertian Pendekatan Tutor Sebaya 

Pendekatan adalah istilah lain yang memiliki kemiripan dengan 

strategi pembelajaran. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak 

atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yaitu pendekatan 

yang berpusat pada guru dan berpusat pada siswa.
7
 Pendekatan pada 

siswa umumya banyak, salah satunya yaitu pendekatan tutor sebaya. 

Menurut Dedi Supriyadi, bahwa tutor adalah seorang atau 

beberapa orang siswa yang ditunjuk dan ditugaskan untuk membantu 

siswa yang mengalami kesulitan belajar.
8
 Pendekatan tutor sebaya 

dalam penelitian ini adalah pendektan yang dipimpin oleh siswa atau 

bebrapa siswa yang ditunjuk dan ditugasiuntuk membantu teman-

temannya agar terlepas dari kesulitan dalam memahami bahan pelajaran 

pada saat penerapan dalam proes pembelajaran. 

Disamping itu, adakalanya seorang siswa lebih mudah 

menerima keterangan yang diberikan oleh teman sebangku atau teman-

teman yang lain karena tidak adanya rasa enggan atau malu untuk 

bertanya karena mereka mempunyai usia yang hampir sebaya 

                                                           
7
 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, Medan: Rajawali Press, 2012, h. 1 

8
 Suherman dkk, Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer, Bandung: JICA, 2003, 

h. 276 
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sesamanya. Maka guru dapat meminta bantuan kepada anak-anak yang 

dapat menerangkan pembelajaran kepada teman-temannya.
9
 

Dasar pemikiran tentang tutor sebaya adalah siswa yang 

kemampuannya tinggi dapat memberikan bantuan kepada siswa yang 

berkemampuan rendah. Bantuan tersebut dilakukan dengan teman 

sekelasnya, yang selanjutnya dipakai istilah pendekatan tutor sebaya. 

Sebelum proses pembelajaran menggunakan pendekatan tutor sebaya 

ini dilaksanakan, terlebih dahulu ditentukan siapa yang menjadi tutor. 

Menurut Arikunto, kriteria dalam pemilihan tutor sebaya yang 

paling penting diperhatikan adalah sebagai berikut: 

1) Teman-temannya tidak mempunyia rasa takut dan enggan bertanya 

kepadanya. 

2) Mempunyai daya kreatif yang cukup untuk memberikan 

bimbingan, yaitu dapat menerangkan pelajaran kepada temannya.
10

 

b. Langkah-Langkah Pendekatan Tutor Sebaya 

Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan 

pendekatan tutor sebaya adalah sebagai berikut: 

1) Pilih materi yang mungkin dapat dipelajari secara mandiri. 

2) Pilih siswa yang berkompeten dalam bidang tersebut. 

3) Bagilah siswa menjadi kelompok-kelompok kecil yang heterogen, 

siswa yang pandai disebar dalam setiap kelompok dan bertindak 

sebagai tutor. 

4) Masing-masing kelompok diberi tugas mempelajari satu sub 

materi. Setiap kelompok dipandu oleh siswa yang pandai sebagai 

tutor sebaya. 

                                                           
9
 Suharsimi Arikunto, Pengolahan Kelas dan Siswa, Jakarta: Rajawali, 1986, h. 62 

10
 Ibid  h. 62-63 
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5) Berilah waktu yang cukup untuk menyelesaikan materi tersebut, 

yang menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan pendekatan 

tutor sebaya ini adalah guru harus memberikan instruksi yang jelas 

kepada kelompok akan tugas-tugasnya terutama tugas bagi tutor 

dalam kelompok.
11

  

 

c. Kelebihan  dan Kekurangan Pembelajaran Menggunakan 

Pendekatan Tutor Sebaya 

Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran menggunakan 

pendekatan tutor sebaya adalah sebagai berikut: 

1) Kelebihan dari pendekatan tutor sebaya 

a) Ada beberapa siswa yang memiliki perasaan takut atau enggan 

kepada guru, pendekatan ini akan menampakkan hasil yang 

lebih baik.  

b) Bagi tutor sendiri, pekerjaan tutoring akan dapat memperkuat 

konsep yang sedang dibahas. 

c) Membantu para tutor untuk melatih diri memegang suatu tugas 

dan melatih kesabaran. 

d) Memperkuat hubungan antar siswa sehingga mempertebal 

perasaan sosial. 

2) Kekurangan dari pendekatan tutor sebaya 

a) Siswa yang dibantu sering kali belajar kurang serius karena 

hanya berhadapan dengan temannya sendiri sehingga hasilnya 

kurang memuaskan. 

                                                           
11

 Hisyam Zaini, Pembelajaran dengan Pendekatan Tutor Sebaya, 

(http://kusdiyono.wordpress.com) 
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b) Ada beberapa anak menjadi malu bertanya karena takut 

rahasianya diketahui oleh temannya. 

c) Pada kelas-kelas tertentu pekerjaan tutor sebaya ini sukar 

dilaksanakan karena perbedaan kelamin antara tutor dengan 

siswa yang dibimbing. 

d) Bagi guru sukar untuk menentuka seorang tutor yang tepat bagi 

seseorang atau beberapa orang siswa yang haris dibimbing. 

e) Siswa yang dipilih sebagai tutor belum tentu bisa 

menyampaikan materi dengan baik.
12

 

3. Kemampuan Awal 

a. Pengertian Kemampuan Awal  

Kemampuan awal menggambarkan kesiapan peserta didik 

dalam menerima pelajaran yang akan disampaikan. Kemampuan awal 

peserta didik penting untuk diketahui guru sebelum memulai 

pembelajaran, karena dengan demikian dapat diketahui apakah peserta 

didik telah mempunyai pengetahuan awal yang merupakan prasyarat 

untuk mengikuti pembelajaran, sejauh mana peserta didik mengetahui 

materi apa yang akan disajikan. Kemampuan awal peserta didik dapat 

diukur melalui tes awal, interview, atau cara-cara lain yang cukup 

sederhana seperti melontarkan pertanyaan-pertanyaan secara acak 

dengan distribusi perwakilan peserta didik yang representatif. 
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 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit, h. 26-27 
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Kemampuan awal siswa adalah kemampuan yang telah dipunyai 

siswa sebelum ia mengikuti pembelajaran. Kemampuan awal dalam 

mata pelajaran matematika penting untuk diketahui guru sebelum 

memulai pembelajaran. Hal ini berguna untuk mengetahui apakah siswa 

mempunyai pengetahuan prasyarat (prequisite) untuk mengikuti 

pembelajaran dan sejauh mana siswa telah mengetahui materi yang 

akan disajikan, sehingga guru dapat merancang pembelajaran lebih 

baik.
13

  

Kemampuan awal merupakan hasil belajar yang didapat 

sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan awal 

siswa merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga 

dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik.
14

 

Kemampuan awal siswa merupakan salah satu faktor internal 

yang mempengaruhi prestasi belajar siswa karena kemampuan awal 

dapat menggambarkan kesiapan siswa dalam mengikuti suatu pelajaran. 

Kemampuan awal juga dipandang sebagai suatu keterampilan yang 

relevan yang dimiliki pada saat akan mengikuti suatu pembelajaran 

sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan awal merupakan 

                                                           
13

 Dewi Purwaningrum, dkk, Jurnal Managemen Pendidikan, Efek Strategi Pembelajarn 

ditinjau dari Kemampuan Awal Matematika terhadap Hasil Belajar Matematika Kelas XI IPS, Vol. 

11, No. 2, 2016 

14
 Siwi Puji Astuti, Jurnal Pendidikan Fisika, Pengaruh Kemampuan Awal dan Minat 

Belajar terhadap Prestasi Belajar Fisika, Jakarta: 2015. Vol. 5: 68-75. 

http://joernal.lppmunindra.ac.id/indexs.php/Formatic/article/view/File/167/160 

http://joernal.lppmunindra.ac.id/indexs.php/Formatic/article/view/File/167/160
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prasayarat yang harus dikuasai siswa sebelum mengikuti suatu kegiatan 

pembelajaran.
15

  

Dari uraian tersebut, kemampuan awal merupakan suatu 

kemampuan yang merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran 

berikutnya sehingga proses pembelajaran terlaksana dengan baik. 

b. Kriteria Kemampuan Awal 

Pada penelitian ini kemampuan awal berperan sebagai variabel 

moderator. Tujuan diperhatikan kemampuan awal sebagai variabel 

moderator adalah untuk pendekatan tutor sebaya lebih baik digunakan 

pada kelompok siswa berkemampuan awal rendah, kemampuan awal 

sedang atau siswa yang memiliki kemampuan awal tinggi. 

Untuk itu peneliti mengambil suatu kriteria untuk menentukan 

kemampuan awal siswa. Kriteria pengelompokan kemampuan awalnya 

bisa dilihat pada Tabel II.2.
16

 

TABEL II.2 

KRITERIA PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL 

Kriterian Kemampuan Awal  Keterangan 

    ̅      Tinggi 

  ̅          ̅      Sedang 

    ̅      Rendah 

       Sumber: diambil dari tesis Ramon Muhandaz 

 

                                                           
15

 Rosita Fitri Herawati, dkk, Jurnal Pendidikan Kimia Pembelajaran Kimia Berbasis 

Multipple Representasi ditinjau dari Kemampuan Awal terhadap Prestasi Belajar Laju Reaksi 

Siswa SMA Negeri 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2011/2012, Surakarta, Vol. 2, No. 2, 2013, h. 

38 
16

 Ramon Muhandas, Tesis, Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Investigasi 

Kelompok terhadap Kemampuan Representasi dan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Kelas 

VIII MTsN Kota Padang, h. 42 
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Keterangan: 

     Skor kemampuan pemahaman konsep matematika masing-

masing siswa 

 ̅     Rata-rata skor kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa 

    Simpangan baku skor kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa 

4. Model Pembelajaran Langsung 

Nur menyatakan bahwa model pembelajaran langsung 

menghendaki guru memberikan informasi latar belakang, 

mendemontrasikan keterampilan yang sedang diajarkan dan kemudian 

menyediakan waktu bagi siswa untuk latihan keterampilan tersebut 

sebagaimana yang sedang mereka lakukan.
17

 

Rosdiana menyebutkan bahwa model pengajaran langsung 

merupakan model pengajaran yang menuntut guru sebagai model yang 

menarik bagi siswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan atau 

keterampilan yang akan dilatih kepada siswa secara langkah demi 

langkah.
18

 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran langsung bersifat teacher center dimana guru menjadi pusat 

pembelajaran dalam mendemontrasikan keterampilan dan pembelajaran.  

                                                           
17

   M. Nur, Strategi-Strategi Belajar, Surabaya: Unesa-University press, 2004, h. 46 
18

 Dini Rosdiani, Model Pembelajaran Langsung dalam Pendidikan Jasmani dan 

Kesehatan, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 1 
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Sintaks model pembelajaran langsung disajikan dalam lima tahap 

yaitu:
19

 

TABEL II.3 

SINTAKS MODEL PEMBELAJARAN LANGSUNG 

Fase Peran Guru 

1. Menyampaikan tujuan dan 

mempersiapkan siswa. 

Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran, informasi latar 

belakang pelajaran, pentingnya 

pelajaran, dan mempersiapkan siswa 

untuk belajar. 

2. Mendemontrasikan 

pengetahuan dan 

keterampilan. 

Guru mendemontrasikan keterampilan 

dengan benar atau menyajikan 

informasi tahap demi tahap. 

3. Membimbing pelatihan. Guru merencanakan dan memberi 

bimbingan pelatihan awal. 

4. Mengecek pemahaman dan 

memberikan umpan balik. 

Mengecek apakah siswa telah berhasil 

melaksanakan tugas dengan baik dan 

memberikan umpan balik 

5. Memberikan kesempatan 

untuk pelatihan lanjutan dan 

penerapan. 

Guru mempersiapkan kesempatan 

melakukan pelatihan lanjutan dengan 

perhatian khusus pada penerapan 

situasi yang lebih kompleks dalam 

kehidupan sehari-hari. 

           Sumber: diambil dari Soeparman Kardi dan M. Nur  

 

5. Hubungan antara Pendekatan Tutor Sebaya dan Kemampuan Awal 

dan Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika 

Pemahaman konsep adalah aspek kunci pembelajaran. Salah satu 

tujuan pengajaran yang penting adalah membantu siswa memahami 

konsep utama dalam suatu objek, bukan sekedar mengingat fakta yang 

terpisah-pisah. Untuk menumbuhkan pemahaman konsep siswa maka 

diperlukanlah model pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman 

konsep siswa agar dalam proses pembelajaran guru dapat mengarahkan 
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siswa untuk belajar lebih baik. Salah satu strategi yang dapat 

meningkatkan pemahaman konsep siswa adalah dengan menerapkan 

pembelajaran menggunakan pendekatan tutor sebaya. 

Kemampuan awal siswa merupakan prasyarat untuk mengikuti 

pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik. Pemahaman konsep matematika merupakan landasan penting untuk 

berpikir dalam menyelesaikan permasalahan matematika maupun 

permasalahan sehari-hari. 

Untuk mengetahui pemahaman konsep  matematika tentunya perlu 

didukung dengan pemberian perlakuan pada proses pembelajaran. 

Perlakuan yang dimaksud adalah penerapan pembelajaran menggunakan 

pendekatan tutor sebaya pada kelompok eksperimen dan penerapan 

menggunakan  pembelajaran  langsung pada kelompok kontrol. 

Tutor sebaya memberi kesempatan kepada siswa utuk dapat 

berbagi dengan teman-temannya dalm mempelajari suatu hal. Siswa pintar 

memberi bimbingan kepada siswa yang berkemampuan rendah. Keadaan 

ini membantu siswa untuk dapat saling bertukar pendapat dengan teman 

sebaya dan lebih terbuka berkomunikasi. Dengan adanya interaksi seperti 

ini diharapkan siswa dapat menciptakan sesuatu yang terbaik, saling 

mendukung, membantu dan memperhatikan dalam menyelesaiakan 

masalah yang pada akhirnya berpengaruh pada pencapaian hasil belajar 

yang maksimal. 
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B. Penelitian  Relevan 

Penelitian ini relevan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ira 

Roki Hidayat, seorang mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN SUSKA RIAU yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model 

Pembelajaran Langsung dengan Pendekatan Tutor Sebaya terhadap Hasil 

Belajar Matematika Siwa Madrasah Aliyah Negeri Teluk Kuantan”. Hasil 

penelitian ini  menyimpulkan bahwa penerapan pendekatan tutor sebaya dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika siswa.
20

 

Penelitian yang relevan juga telah dilakukan oleh Mega Mardalena, 

seorang mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN SUSKA RIAU yang berjudul “Pengaruh Penerapan Model Bela H. 

Banathy dengan Pendekatan Tutor Sebaya terhadap Pemahaman Konsep 

Matematis Siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Utara”. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dengan  model pembelajaran Bela H. 

Banathy dengan pendekatan tutor sebaya mengahsilkan rata-rata kelas 

eksperimen sebesar 71,192 dan kelas kontrol sebesar 51,192.
21

 

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, pembelajaran menggunakan 

pendekatan tutor sebaya diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar, 

keaktifan dan kreatifitas dalam pemahaman konsep matematis. Adapun yang 

membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang 
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relevan adalah peneliti ingin menelaah adakah pengaruh penerapan 

pembelajaran menggunakan pendekatan tutor sebaya terhadap pemahaman 

konsep matematika siswa yang ditinjau dari kemampuan awal siswa. 

C. Konsep Operasional 

Konsep yang dioperasionalkan dalam penelitian ini meliputi penerapan 

pendekatan tutor sebaya sebagai variabel bebas dan pemahaman konsep 

matematika siswa sebagai variabel terikat dan kemampuan awal siswa sebagai 

variabel moderator. 

1. Penerapan Pendekatan Tutor Sebaya sebagai variabel bebas 

a. Tahap Persiapan 

Pada tahap ini guru menyiapkan materi, serta perlengkapan 

pembelajaran yang dibutuhkan seperti rencana pelaksanaan 

pembelajaran, pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ditanyakan 

kepada semua siswa, lembar kerja siswa, serta soal-soal tes yang nanti 

akan diujikan kepada semua siswa. 

1) Guru memilih salah satu materi yang sesuai dengan pembelajaran 

dan dapat dipelajari secara mandiri. 

2) Guru membuat rencana pelaksanaan pembelajaran 

3) Guru membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan 

kepada semua siswa 

4) Guru membagi siswa dalam kelompok kecil yang heterogen 

terdiridari 5-6 orang, kelompok dibagi berdasarkan kemampuan 

siswa. 
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b. Tahap Pelaksanaan 

1) Kegiatan Pendahuluan 

a) Guru mengabsen kehadiran siswa. 

b) Guru menyampaikan kompetensi yang hendak dicapai siswa 

dan menginformasikan pendekatan atau model atau metode 

atau tipe pembelajaran yang akan digunakan. 

c) Guru memotivasi siswa dengan mengaitkan materi pelajaran ke 

dalam kehidupan sehari-hari. 

2) Kegiatan Inti 

a) Guru membentuk beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri 

dari 5-6 orang anggota di mana anggota kelompok mempunyai 

kemampuan akademik yang berbeda-beda. 

b) Guru memberikan LKS kepada setiap kelompok berkaitan 

dengan materi yang telah diberikan.  

c) Guru  memberikan penjelasan sepintas tentang materi yang 

dipelajari. 

d) Guru memberikan instruksi yang jelas kepada setiap kelompok 

akan tugas-tugasnya terutama bagi tutor dalam setiap 

kelompok. 

e) Siswa mengerjakan soal yang ada pada LKS perkelompok 

dengan bantuan tutor dalam setiap kelompok. 
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f) Guru menjajaki kegiatan siswa, sehingga guru tahu kelompok 

yang memahami penyelesaian soal dan yang tidak memahami 

penyelesaian soal. 

g) Kelompok yang paling rendah pemahamannya langsung 

dibimbing oleh guru. 

h) Guru meminta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi 

di depan kelas dan kelompok yang lainnya diberi kesempatan 

untuk bertanya dan menanggapi presentasi kelompok penyaji. 

i) Guru memberikan hadiah atau reward pada kelompok yang 

memiliki banyak jawaban yang benar. 

j) Guru memberi tugas rumah dari soal-soal yang telah disediakan 

guru. 

3) Kegiatan Penutup   

Guru bersama siswa memberikan kesimpulan mengenai 

materi yang dipelajari dan meminta siswa mempelajari materi 

selanjutnya serta memberikan tugas pada siswa untuk dikerjakan di 

rumah. Lalu guru menutup pelajaran dengan salam.  

2. Kemampuan Pemahaman Konsep Matematika sebagai Variabel 

Terikat 

Untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa akan dilihat dari hasil tes yang dilakukan sesudah menggunakan 

pendekatan tutor sebaya. Penelitian ini dilakukan di dua kelas yang salah 

satu kelas digunakan pendekatan tutor sebaya. Soal tes kemampuan 
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pemahaman konsep matematika yang menggunakan pendekatan tutor 

sebaya  sama dengan soal tes kemampuan pemahaman konsep matematika 

dengan menggunakan pembelajaran langsung. 

3. Kemampuan Awal Matematika sebagai Variabel Moderator 

Kemampuan awal siswa sebagai variabel moderator. Kemampuan 

awal siswa merupakan kemampuan prasyarat yang harus dimiliki siswa 

dengan cara melakukan tes materi yang berhubungan dengan materi yang 

akan diajarkan. Hasilnya berupa nilai 0-100 dan membagi kemampuan 

awal siswa yang terdiri dari tiga kelompok yaitu kemampuan awal tinggi, 

sedang, dan rendah. 

D. Hipotesis  

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah yang 

telah dikemukakan. Dikatakan sementara dikarenakan jawaban yang diberikan 

baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka hipotesis dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Ha : Terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep matematika 

siswa yang belajar menggunakan pendekatan tutor sebaya dengan siswa 

yang belajar menggunakan pembelajaran langsung. 

Ho  : Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa yang belajar menggunakan pendekatan tutor sebaya 

dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran langsung. 
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2. Ha : Terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan tutor sebaya yang 

ditinjau dari kemampuan awal matematika terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa. 

Ho : Tidak terdapat pengaruh interaksi antara pendekatan tutor sebaya 

yang ditinjau dari kemampuan awal matematika terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematika siswa.  

 

 


