
10 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Metode Peer Tutoring (Tutor Sebaya) 

a. Pengertian  

Peer Tutoring (Tutor Sebaya) merupakan salah satu metode 

pembelajaran yang berbasis active learning. Beberapa pakar meyakini 

bahwa suatu subjek dapat dikatakan benar-benar dikuasai hanya jika si 

pembelajar mampu mengajarkannya kepada orang lain. Mengajar teman 

memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk mempelajari sesuatu 

dengan sebaik-baiknya dan, pada saat yang bersamaan, menjadi sumber 

belajar bagi satu sama lain. Pembelajaran peer teaching merupakan cara 

yang efektif untuk menghasilkan kemampuan mengajar teman sebaya.
11

 

Menurut Suharsimi Arikunto adakalanya seorang siswa lebih 

mudah menerima keterangan yang diberikan oleh kawan sebangku atau 

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.
12

 

b. Langkah - Langkah Peer Tutoring 

Menurut Hisyam Zaini langkah-langkah pelaksanaan peer tutoring 

adalah sebagai berikut :  
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 Melvi L Siberrnen, 101 Strategi Pembelajaran Aktif (Active Learning), terj. Yovita 

Hardiwati, PT Indeks, Jakarta, 2013, h. 136. 
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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. 

3) Minta setiap kelompok menyiapkan strategi untuk menyampaikan 

materi kepada teman-teman sekelas. Sarankan kepada mereka untuk 

tidak menggunakan metode ceramah atau seperti membaca laporan. 

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 lainnya. 

e) Memberi kesempatan kepada yang lain untuk bertanya. 

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

maupun diluar kelas. 

6) Setiap kelompok menyampaikan materi sesuai tugas yang telah 

diberikan 

7) Setelah semua kelompok melaksanakan tugas, beri kesimpulan dan 

klarifikasi sekiranya ada yang perlu diluruskan dari pemahaman 

siswa.
13
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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. 

6) Bersikap rendah hati, pemberani, dan bertanggung jawab, suka 

membantu sesamanya yang mengalami kesulitan.
14

  

d. 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 

berpengaruh pada ketercapaian penggunaan model pembelajaran Peer 

                                                             
14

 Sawali, Pengajaran dengan Metode Tutor Sebaya, Rajawali Press, Jakarta, 2007,  h. 2. 



13 

 

Tutoring. Namun, hal ini dapat diantisipasi dengan menyepakati beberapa 

komitmen ketertiban dengan siswa sebelum pembelajaran dimulai.
15

 

Ada beberapa keunggulan dan kekurangan dengan menggunakan 

tutor sebaya, seperti yang dikemukakan Djamarah berikut ini: 

1) Keunggulan dari tutor sebaya:  

a) Adakalanya hasilnya lebih baik bagi beberapa siswa yang 

mempunyai perasaan takut atau enggan kepada gurunya.  

b) Bagi tutor pekerjaan tutoring akan dapat memperkuat konsep 

yang sedang dibahas. 

c) Bagi tutor merupakan kesempatan untuk melatih diri memegang 

tanggung jawab dalam mengemban suatu tugas dan melatih 

kesabaran.  

d) Mempererat hubungan antar siswa sehingga mempertebal 

perasaan sosial.  

2) Kekurangan dari tutor sebaya:  

a) Siswa yang dibantu seringkali belajar kurang serius karena hanya 

berhadapan dengan temannya sendiri sehingga hasilnya kurang 

memuaskan.  

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

bertanya karena takut kelemahannya diketahui oleh temannya.  
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c) Pada kelas-kelas tertentu pekerjaan tutoring ini sukar 

dilaksanakan karena perbedaan jenis kelamin antara tutor dengan 

siswa yang diberi program perbaikan.  

d) Bagi guru sukar untuk menentukan seorang tutor sebaya karena 

tidak semua siswa yang pandai dapat mengajarkannya kembali 

kepada teman-temannya. 
16

 

2. Media Pembelajaran Macromedia Flash 

a. Media Pembelajaran 

Keberhasilan pembelajaran ditandai dengan perolehan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap positif pada diri individu, sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Keberhasilan pembelajaran ini sangat dipengaruhi oleh banyak 

faktor, dan salah satunya adalah penggunaan media pengajaran yang berfungsi 

sebagai perantara, wadah, atau penyambung pesan-pesan pembelajaran.
17

 

Media pembelajaran merupakan segala bentuk perangsang dan alat 

yang disediakan guru untuk mendorong siswa belajar secara cepat, tepat, 

mudah, benar dan tidak terjadinya verbalisme. 
18

 

Kata media merupakan bentuk jamak dari medium. Kata itu berasal 

dari bahasa latin “medius” yang artinya tengah. Secara harfiah berarti perantara 

atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke 

penerima pesan. Dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat 

                                                             
16

 Syaiful Bahri Djamarah dan Azwan Zain, Strategi Belajar Mengajar, Rineka Cipta, 
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penting adalah metode mengajar dan media pengajaran, dua unsur yang sangat 

diperlukan tersebut metode mengajar serta media pengajaran. Dan juga 

menurut Asosiasi dasn Komunikasi Pendidikan (Association of Education and 

Communication Technology/AECT) di Amerika, mengatakan media adalah 

berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsangnya 

untuk belajar.
19

 

Media berfungsi mengarahkan siswa untuk memperoleh berbagai 

pengalaman belajar. Pengalaman belajar (learning experience) tergantung pada 

interaksi siswa dengan media. Media yang tepat dan sesuai dengan tujuan 

belajar akan mampu meningkatkan pengalaman belajar sehingga anak didik 

bisa mempertinggi hasil belajar.
20

 

Media pembelajaran diharapkan dapat memberikan manfaat, antara 

lain: 

1) Bahan yang disajikan menjadi lebih jelas maknanya bagi siswa, dan tidak 

bersifat verbalistik 

2) Metode pembelajaran lebih bervariasi 

3) Siswa menjadi lebih aktif melakukan beragam aktifitas 

4) Pembelajaran lebih menarik 

5) Mengatasi keterbatasan ruang.
21

 

b. Macromedia Flash 

Macromedia  flash  merupakan suatu perangkat multimedia yang berupa 

software multimedia interaktif berbasis komputer. Multimedia bertujuan untuk 
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menyajikan informasi dalam bentuk yang menyenangkan, menarik, mudah 

dimengerti, dan jelas.
22

 Multimedia interaktif dapat digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran sebab cukup efektif meningkatkan hasil belajar.
23

 

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.
24

 

Sejak tahun 1966, Flash menjadi metode populer untuk menambahkan 

animasi dan interaktif website. Flash biasanya digunakan untuk membuat 

animasi, hiburan dan berbagai komponen.
25

 Flash sangat memungkinkan 

membuat movie yang interaktif sehingga user dapat menggunakan alat-alat 

input komputer seperti keyboard dan mouse  untuk menjalankan bagian movie 

yang lain, menggerakkkan objek, memasukkan informasi tertentu dan 

menampilkan beberapa operasi sekaligus.
26

 

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.
27
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Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima 

pengalaman belajarnya. Hasil belajar mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran. Proses penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

kepada guru tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai tujuan-tujuan 

belajarnya melalui kegiatan belajar. Selanjutnya dari informasi tersebut guru dapat 

menyusun dan membina kegiatan-kegiatan siswa lebih lanjut, baik untuk 

keseluruhan kelas maupun individu. 
28

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Munadi meliputi 

faktor internal dan eksternal, yaitu: 

a. Faktor Internal 

1) Faktor Fisiologis 

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kondisi kesehatan yang prima 

tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan cacat jasmani, 

dan sebagainya. Hal-hal tersebut dapat mempengaruhi siswa dalam 

menerima materi pelajaran. 

2) Faktor Psikologis 

Setiap individu dalam hal ini siswa pada dasarnya memiliki kondisi 

psikologis yang berbeda-beda, tentunya hal ini turut mempengaruhi hasil 

belajarnya. Beberapa faktor psikologis meliputi intelegensi (IQ), perhatian, 

minat, bakat, motivasi, kognitif, dan daya nalar siswa. 
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b. Faktor Eksternal 

1) Faktor lingkungan 

Faktor lingkungan dapat mempengaruhi hasil belajar. Faktor lingkungan 

ini meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan alam 

misalnya suhu, kelembaban, dan lain-lain. Belajar pada tengah hari 

diruang yang memiliki ventilasi udara yang kurang tentunya akan berbeda 

suasana belajarnya dengan yang belajar dipagi hari yang udaranya masih 

segar dan diruang yang cukup untuk bernafas lega. 

2) Faktor Instrumental 

Faktor-faktor instrumental adalah faktor yang keberadaan dan 

penggunaannya dirancang sesuai dengan hasil belajar yang diharapkan. 

Faktor-faktor ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana untuk 

tercapainya tujuan-tujuan belajar yang telah direncanakan. Faktor-faktor 

instrumental ini berupa kurikulum, sarana, dan guru.
29

   

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
30

. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bloom dalam Sudjana yang 

secara garis besar mengklasifikasikan hasil belajar menjadi tiga ranah, yakni ranah 

kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Sudjana mengemukakan bahwa 
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hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia 

menerima pengalaman belajarnya. 
31

 

Dalam usaha memudahkan memahami dan mengukur perubahan perilaku 

maka perilaku kejiwaan manusia dibagi menjadi tiga domain atau ranah: kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Kalau belajar menimbulkan perubahan perilaku, maka 

hasil belajar merupakan hasil perubahan perilakunya. Berikut penjelasan masing-

masing ranah: 

a. Hasil belajar kognitif adalah perubahan perilaku yang terjadi dalam kawasan 

kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliputi kegiatan sejak dari 

penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, penyimpanan dan pengolahan 

dalam otak menjadi informasi hingga pemanggilan kembali informasi ketika 

diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena belajar melibatkan 

otak maka perubahan perilaku akibatnya juga terjadi dalam otak berupa 

kemampuan tertentu oleh otak untuk menyelesaikan masalah. 

b. Taksonomi hasil belajar afektif dikemukakan oleh Krathwol, dimana ia 

membagi hasil belajar afektif menjadi lima tingkat yaitu penerimaan, 

partisipasi, penilaian, organisasi dan internalisasi. 

c. Harrow mengklasifikasikan hasil belajar psikomotoris kedalam enam aspek 

yaitu; gerakan refleks, gerakan fundamental dasar, kemampuan perseptual, 

kemampuan fisis, gerakan keterampilan dan komunikasi tanpa kata.
32
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4. Ikatan Kimia 

a. Kestabilan Atom 

Pada tahun 1916, Lewis dan Langmuir dari Amerika serta Kossel 

dari Jerman mengemukakan bahwa atom-atom unsur gas mulia sukar 

bereaksi dengan atom-atom lain maupun dengan atom sejenis, sehingga di 

alam gas mulia cenderung berada dalam keadaan atom-atom tunggal. 

Menurut mereka, keadaan stabil dari unsur-unsur gas mulia disebabkan 

oleh keunikan konfigurasi elektronnya. Oleh karna gas mulia bersifat 

stabil, maka konfigurasi elektron atom gas mulia dijadikan rujukan dalam 

mempelajari kestabilan atom-atom lain.
33

 

Tabel II.1 Konfigurasi Elektron Gas Mulia 

Unsur Nomor Atom Konfigurasi Elektron 

He 2 1s
2
 

Ne 10 [He] 2s
2 
2p

6
 

Ar 18 [Ne] 3s
2
 3p

6
 

Kr 36 [Ar] 4d
10

 4s
2
 3p

6
 

Xe 54 [Kr] 4d
10 

 5s
2 
5p

6 

Rn 86 [Xe] 5d
10 

 4f
14 

 6s
2
, 7d

6
 

 

b. Lambang Titik Lewis 

Perkembangan tabel periodik dan konsep mengenai konfigurasi 

elektron telah  memberikan suatu landasan untuk pembentukan molekul 

dan senyawa. Penjelasan yang diberikan oleh Gilbert Lewis ini yaitu 

bahwa bergabung untuk mencapai konfigurasi elektron yang lebih stabil. 
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Kestabilan maksimum tercapai jika atom telah memiliki konfigurasi 

elektron yang sama (isoelektron) dengan konfigurasi elektron gas mulia.
34

 

Ketika atom berinteraksi untuk membentuk ikatan kimia, hanya 

bagian terluarnya yang bersinggungan dengan atom lain. Sistem titik yang 

disusun oleh lewis digunakan untuk menggambarkan elektron valensi dari 

atom-atom yang terlibat dalam pembentukan ikatan kimia dan untuk 

meyakinkan bahwa jumlah total elektron yang terlibat tidak mengalami 

perubahan. Lambang titik lewis (Lewis dot symbol) terdiri dari lambang 

unsur dan titik-titik yang setiap titiknya menggambarkan setiap elektron 

valensi dari atom-atom unsur.
35

 Contoh lambang titik lewis untuk 

beberapa unsur gas mulia : 

 

Gambar II.1 Lambang Titik Lewis Unsur He dan Ne 

c. Ikatan Ion 

Atom yang cederung melepaskan elektron bertemu dengan yang 

cenderung menerima elektron akan membentuk ikatan ion. Ikatan ion 

adalah ikatan antara ion positif dan negatif, karena partikel yang 

muatannya berlawanan tarik menarik.
36

 Ikatan ion terbentuk akibat adanya 

transfer (serah-terima) elektron diantara atom-atom yang berikatan. 

Transfer elektron ini menghasilkan atom-atom bermuatan listrik (ion) yang 

berlawanan sehingga terjadi gaya tarik menarik elektrostatik. Gaya tarik 
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menarik inilah yang disebut ikatan.
37

 Pembentukan ikatan ion dapat terjadi 

dari reaksi atom yang mempunyai potensial ionisasi rendah dengan atom 

yang memiliki afinitas elektron tinggi.
38

   

Contoh :  

11Na = 2, 8, 1 

17Cl = 2, 8, 7 

NaCl  Na
+ 

+ Cl
- 

Atom yang melepaskan elektron akan membentuk ion bermuatan 

positif atau kation, dan atom yang menerima elektron akan membentuk ion 

negatif atau anion. Kedua ion ini umumnya memiliki konfigurasi elektron 

sama dengan konfigurasi elektron atom gas mulia yang terdekat menurut 

tabel periodik.
39

 

d. Ikatan Kovalen 

Unsur hidrogen berada dalam bentuk molekul diatomik, H2. 

Berhubung kedua atom hidrogen adalah sama, mereka cenderung tidak 

mempunyai muatan berlawanan.
40

 Jika logam bereaksi dengan bukan 

logam, elektron valensi dari logam ditransfer kepada atom bukan logam 

membentuk senyawa ion. Unsur-unsur bukan logam dapat membentuk 

senyawa dengan unsur-unsur yang juga bukan logam, bahkan dengan 

unsur sejenis. Contoh : H2, HCl, O2, dan N2. Pembentukan senyawa yang 

berasal dari bukan logam tidak melalui transfer elektron, tetapi melalui 
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penggunaan bersama pasangan elektron membentuk ikatan kovalen.
41

 

Contoh pembentukan ikatan senyawa kovalen CH4 : 

 

 

 

Menurut lewis, atom-atom bukan logam dapat membentuk ikatan 

dengan atom-atom bukan logam dengan cara masing-masing atom 

memberikan sumbangan elektron valensi untuk digunakan bersama 

membentuk ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi akibat kecendrungan 

atom-atom bukan logam untuk mencapai konfigurasi elektron gas mulia. 

Senyawa yang terbentuk dinamakan senyawa kovalen. 

e. Ikatan Kovalen Koordinasi 

Dalam ikatan kovalen, terjadi penggunaan bersama pasangan 

elektron valensi untuk mencapai konfigurasi elektron serupa gas mulia 

(oktet atau duplet). Jika pasangan elektron yang dipakai berikatan kovalen 

berasal hanya dari salah satu atom, mungkinkah ini terjadi? Berdasarkan 

gejala kimia, ternyata ada senyawa kovalen dimana sepasang elektron 

yang digunakan berasal dari salah satu atom. Ikatan seperti ini dinamakan 

ikatan kovalen koordinasi.
42

 

 Contoh pembentukan ikatan kovalen koordinasi senyawa SO3 
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 Gambar II.2 Pembentukan Ikatan Kovalen Koordinasi Senyawa SO3 

f. Kepolaran Ikatan 

Ikatan kovalen melibatkan penggunaan bersama sepasang elektron 

valensi. Jika atom-atom yang berikatan homointi, misalnya dalam molekul 

H2, Cl2, O2, kedua inti yang menarik pasangan elektron valensi sama besar, 

sehingga sebaran muatan elektron diantara kedua inti atom yang berikatan 

homogen. Jika atom-atom yang berikatan heteroointi, misalnya dalam 

molekul HCL, BeO, NO, maka sebaran muatan elektron disekitar dua inti 

yang berikatan tidak homogen, sebab kemampuan menarik pasangan 

elektron tidak sama.
43

 

Sebaran muatan elektron diantara atom-atom yang berikatan akan 

mempengaruhi sifat-sifat molekul yang dibentuknya. Jika sebaran muatan 

elektron diantara atom-atom yang berikatan akan mempengaruhi sifat-sifat 

molekul yang dibentuknya. Jika sebaran muatan elektron diantara atom-

atom berikatan homogen, molekul yang dibentuknya akan memiliki sifat 

non-polar, sedangkan sebaran yang tidak homogen dapat memiliki sifat 

polar. Molekul dikatan polar  jika pusat muatan positif dan pusat muatan 

negatif tidak bertepatan, namun terpisah dalam ruang, molekul tersebut 

mempunyai dua kutub atau dipol.
44

 Kepolaran adalah adanya gejala 
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 Ibid., h. 377. 
44

 Hardjono Sastrohamidjojo, Op. Cit., h. 91. 
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pengkutuban muatan diantara atom-atom yang berikatan, atom yang satu 

lebih bermuatan positif dan atom yang lain bermuatan negatif.
45

 

g. Ikatan Logam 

Setelah penemuan elektron, daya hantar logam yang tinggi 

dijelaskan dengan menggunakan model elektron bebas, yakni ide bahwa 

logam kaya akan elektron yang bebas bergerak dalam logam.
46

  

Sebagian besar dari unsur-unsur adalah logam. Elektron valensi 

logam tidak erat terikat (energi ionisasi rendah). Logam alkali hanya 

mempunyai satu elektron valensi, sedangkan logam transisi dapat 

menggunakan lebih banyak elektron valensi dalam pembentukan ikatan. 

Dalam logam, orbital atom terluar yang terisi elektron menyatu menjadi 

suatu sistem terdelokalisasi yang merupakan dasar pembentukan ikatan 

logam. Dalam sistem ini yang keseluruhannya merupakan kisi logam, 

elektron-elektron valensi bebas bergerak. Oleh pengaruh beda potensial 

terjadi arus elektron, hal inilah yang menyebabkan logam dapat 

menghantarkan listrik. Oleh gerakan leketron yang cepat, kalor dapat 

mengalir melalui kisi, sehingga logam dapat menghantar panas. Lapisan 

dalam kisi logam dapat digeser tanpa merusak ikatan logam. Hal ini 

menyebabkan logam dapat ditempa dan dapat direnggangkan menjadi 

kawat.
47

 

                                                             
45

 Yayan Sunarya, Op. Cit., h. 382. 
46

 Fitri Refelita, Kimia Dasar 1, Cadas press, Pekanbaru, 2011, h. 87.  
47

 Hiskia Ahmad, Struktur Atom, Struktur Molekul, Dan Sistem Periodik, PT Citra Aditya 

Bakti, Bandung, 2001, h. 94. 
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5. Pengaruh Penerapan Metode Peer Tutoring Berbantuan Macromedia 

Flash Terhadap Hasil Belajar Kimia Siswa. 

Belajar adalah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Keberhasilan proses pembelajaran ditandai dengan adanya hasil yang lebih 

baik yang didapat setelah dilakukannya proses belajar mengajar. Salah satu 

cara untuk mendapatkan hasil yang baik dalam proses pembelajaran adalah 

dengan penggunaan metode pembelajaran.  

Metode tutor sebaya (Peer Tutoring) dapat menjadi alternatif metode 

pembelajaran dimana metode ini merupakan suatu metode pembelajaran yang 

dilakukan dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya serap yang 

tinggi dari kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-

temannya, dimana siswa yang menjadi tutor bertugas untuk memberikan 

materi belajar dan latihan kepada teman-temannya (tutee) yang belum faham 

terhadap materi/ latihan yang diberikan guru dengan dilandasi aturan yang 

telah disepakati bersama dalam kelompok tersebut, sehingga akan terbangun 

suasana belajar kelompok yang bersifat kooperatif bukan kompetitif. 

Bantuan yang diberikan teman-teman sebaya pada umumnya dapat 

memberikan hasil yang cukup baik. Peran teman sebaya dapat menumbuhkan 

dan membangkitkan persaingan hasil belajar secara sehat, karena siswa yang 

dijadikan tutor, eksistensinya diakui oleh teman sebaya. Dalam satu kelas 

selisih usia antara siswa satu dengan siswa yang lain tentu relative kecil atau 
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hampir sama, sehingga dalam satu kelas terdapat kelompok teman sebaya 

yang saling berinteraksi antara siswa satu dengan yang lain sehingga akan 

terbentuk pola tingkah laku yang dipakai dalam pergaulan mereka. Dalam 

interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan antar siswa satu dengan siswa 

yang lain saling membantu dan membutuhkan dalam pembelajaran untuk 

memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 

Penggunaan metode pembelajaran akan lebih baik jika didampingi oleh 

penggunaan media sebagai bahan ajar. Hal ini akan membuat siswa semakin 

antusias dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar nya. Media seperti Macromedia Flash dapat membantu siswa dalam 

memahami materi yang bersifat abstrak seperti materi Ikatan Kimia. 

Kelebihan dari pemanfaatan software ini adalah dapat digunakan untuk 

memvisualisasikan simulasi dan animasi sehingga membuat gambar seperti 

hidup. Dengan memanfaatkan software Macromedia Flash penggambaran 

ikatan yang terjadi antar unsur-unsur kimia semakin jelas, nyata dan hidup 

sehingga siswa menjadi tertarik dan paham. 

B. Penelitian Yang Relevan 

1. Penelitian Mona Fathia Pebriani yang menunjukkan bahwa dari penerapan 

model pembelajaran Peer Lesson atau Peer Tutoring diperoleh hasil 

pengolahan data akhir diperoleh nilai thitung =2,54 dan ttabel = 1,67 dan 
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menunjukkan thitung > ttabel. Sehingga Ho ditolak, yang berarti menunjukkan 

terjadinya peningkatan hasil belajar siswa.
48

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anisah Putri yang menunjukkan bahwa 

penerapan metode Peer Tutoring  dapat meningkatkan hasil belajar siswa 

sebesar 9,6%.
49

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Lestari, dimana pada penelitian ini 

menunjukkan peningkatan hasil belajar siswa melalui penggunaan macromedia 

flash dengan kontribusi sebesar 30,69%.
50

 

Setelah penulis membaca dan mempelajari beberapa karya ilmiah 

sebelumnya, persamaan antara penelitian Mona Fathia, Anisah Putri dan 

penelitian yang akan dilaksanakan adalah sama-sama menggunakan metode 

pembelajaran peer tutoring. Sedangkan persamaan antara penelitian yang 

dilakukan oleh Indah Lestari dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah 

sama-sama menggunakan media macromedia flash. Perbedaan yang terdapat 

antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan 

terletak pada waktu, tempat, subjek, objek, serta bentuk media yang akan 

diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode 

pembelajaran peer tutoring berbantuan macromedia flash terhadap hasil belajar 

                                                             
48
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kimia pada pokok bahasan ikatan kimia di kelas X SMA Negeri 2 Tambang 

Kabupaten Kampar. 

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) berbantuan 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. Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan desain pretest dan 

posttest, yang dilakukan terhadap dua kelompok kelas. Kelompok kelas 

eksperimen diterapkan pembelajaran dengan metode Peer Tutoring 

berbantuan Macromedia Flash, dan pada kelompok kontrol tidak diterapkan 

metode Peer Tutoring berbantuan Macromedia Flash. Peneliti secara 

langsung melaksanakan proses pembelajaran dan penerapan Peer Tutoring 

berbantuan Macromedia Flash. Kedua kelas terlebih dahulu diberikan pretest, 

setelah dilakukan perlakuan,  selanjutnya diberikan posttest. Selisih antara 

nilai pretest dan posttest antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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merupakan data yang digunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar 

siswa setelah diadakan perlakuan. 

 Tabel II.2 Rancangan Penelitian Pretest dan Posttest
51

 

 

 

 

 

Keterangan: 

T1 = Tes sebelum diberikan pembelajaran 

X = Perlakuan terhadap kelas eksperimen dengan menggunakan 

metode Peer Tutoring berbantuan macromedia flash. 

T2 = Tes setelah diberikan pembelajaran 

3. Prosedur Penelitian 

a. Tahapan Persiapan 

1) Menetapkan kelas penelitian yaitu kelas X SMA Negeri 2 Tambang 

Kabupaten Kampar yang homogen melalui uji homogenitas Tahun 

Ajaran 2016/ 2017. 

2) Menetapkan pokok bahasan yang akan disajikan pada penelitian 

yaitu Ikatan Kimia. 

3) Mempersiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, Rencana 

Pelaksanaaan Pembelajaran (RPP), dan Instrumen pengumpulan data 

(Uji Homogenitas, uji normalitas, uji validitas, dan soal-soal LKS) 

                                                             
51

 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h. 185. 

Kelompok 
Pretest Perlakuan Posttest 

Eksperimen T1 X T2 

Kontrol T1 - T2 
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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 ikatan kimia.  

3) Menerapkan metode peer tutoring berbantuan macromedia flash 

pada kelas eksperimen dan menerapkan metode ceramah di kelas 

kontrol. 

Tahap pelaksanaan pada kelas eksperimen dan kotrol adalah sebagai 

berikut : 

a) Pada kelas eksperimen 

Pendahuluan : 

(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 

kelas dengan bagus, rapi dan teratur sehingga proses 

pembelajaran tidak terganggu, serta mengkondisikan ruangan 

agar kondusif. 



32 

 

(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. 

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 membagikan LKS kepada siswa. 



33 

 

(10) Siswa mengerjakan LKS 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 LKS. 

(13) Guru bersama siswa membahas LKS 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. 

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. 
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b) Pada kelas kontrol 

Pendahuluan: 

(1) Memberi salam 

(2) Membuka pelajaran dengan do’a. 

(3) Memeriksa kehadiran siswa. 

(4) Guru menyampaikan kompetensi dasar, indikator dan tujuan 

pembelajaran. 

(5) Guru memberi apersepsi kepada siswa. 

Kegiatan Inti 

(1) Guru menyajikan dan menjelaskan materi pelajaran 

(2) Guru membagikan LKS kepada siswa. 

(3) Siswa mengerjakan LKS secara mandiri. 

(4) Guru membimbing/ mengontrol siswa dalam mengerjakan LKS. 

(5) Guru meminta siswa mengumpulkan jawaban LKS. 

(6) Guru bersama siswa membahas LKS yang telah dikerjakan 

siswa. 

Kegiatan Penutup : 

(1) Guru menyimpulkan materi pelajaran  

(2) Guru memberikan tugas kepada siswa 

(3) Salam penutup. 

 

 

 



35 

 

D. Hipotesis 

Ha :Ada pengaruh penerapan metode peer tutoring berbantuan macromedia 

flash terhadap hasil belajar kimia pada pokok bahasan ikatan kimia.kelas 

X siswa SMA Negeri 2 Tambang. 

H0 :Tidak ada Ada pengaruh penerapan metode peer tutoring berbantuan 

macromedia flash terhadap hasil belajar kimia pada pokok bahasan ikatan 

kimia kelas X siswa SMA Negeri 2 Tambang. 


