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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penjelasan Konsep Teoritis

1. Kompetensi Belajar

Berdasarkan pendapat Yamin (2010) kompetensi adalah kemampuan dasar

yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan

sikap. Kemampuan dasar ini akan dijadikan sebagai landasan melakukan proses

pembelajaran dan penilaian siswa. Kompetensi  merupakan target, sasaran,

standar sebagaimana yang telah digariskan oleh Banyamin. S. Bloom, dan Gagne

pada teori-teorinya terdahulu, dalam menyampaikan materi pelajaran kepada

siswa penekanannya adalah tercapai sasaran/ tujuan pembelajaran.Jadi,

kompetensi belajar adalah kemampuan yang dimiliki dan ditunjukan siswa yang

mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang diwujudkan

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak sebagai hasil belajar agar tercapai sasaran

pembelajaran.

2. Kompetensi Dasar Matematika

a. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar atau disebut juga kemampuan dasar adalah tujuan

pembelajaran dari materi yang akan diberikan kepada siswa sesuai dengan

taksonomi B.S. Bloom, menggunakan kata operasional yang bersifat umum

yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan dasar pengetahuan tingkat
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rendah, tingkat menengah, dan tinggi, yaitu pengetahuan, pemahaman,

penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi (Yamin, 2010).

b. Kompetensi Dasar Matematika

Berdasarkan pendapat Wardhani (2004) kompetensi belajar

matematika  adalah kompetensi minimal dalam pelajaran matematika yang

harus dikuasai siswa. kompetensi dasar ini merupakan penjabaran dari standar

kompetensi yang dikembangkan dengan menyempurnakan kata kerja

operasional, antara lain: menghitung, mengidentifikasi, membedakan,

menafsirkan, menganalisis, menerapkan, dan merangkum. Kompetensi siswa

dalam belajar matematika (selanjutnya disebut kompetensi matematika siswa)

meliputi: (a) memahami konsep matematika yang dipelajari, (b) memiliki

kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan simbol-simbol atau dan

model matematika, (c) mampu menggunakan penalaran pada pola, sifat atau

melakukan manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti atau

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika, (d) menunjukkan

kemampuan strategi dalam membuat atau merumuskan, menafsirkan dan

menyelesaikan model matematika dalam pemecahan masalah, dan (e)

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.

3. Pembelajaran Tutor Sebaya

a. Pengertian Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk

menyampaikan pelajaran kepada siswa. Karena penyampaian itu berlangsung

dalam interaksi edukatif, metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara
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yang dipergunakan oleh guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada

saat berlangsungnya pengajaran. Dengan demikian, metode pembelajaran

merupakan alat untuk menciptakan proses belajar mengajar (Hamdani, 2011).

b. Pengertian Pengajaran Pribadi

Pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa tertentu, dimana

masing-masing siswa bekerja dengan tingkat kepandaian dan kecepatan mereka

sendiri (Slavin, 2011).

c. Pengertian Pembelajaran Tutor Sebaya

Tutor sebaya yakni seorang siswa memberikan pengajaran pribadi

kepada seorang teman kelas. Dalam pengajaran pribadi teman sebaya (peer

tutoring), seorang siswa mengajar siswa lainnya (Slavin, 2011).

Dalam tutorial teman sebaya, seorang siswa mengajarkan siswa yang

lain. Tutorial teman sebaya melibatkan siswa dalam pembelajaran yang aktif

dan memungkinkan guru kelas untuk membimbing serta memantau

pembelajaran siswa ketika ia mengelilingi kelas (Santrock, 2009).

Metode tutor sebaya adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan

dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya serap 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 atau latihan

yang diberikan guru dengan dilandasi aturan yang telah disepakati bersama
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dalam kelompok tersebut, sehingga akan terbangun suasana belajar kelompok

yang bersifat kooperatif bukan kompetitif  (Arjanggi dan Suptihatin, 2010).

d. Kriteria Tutor Sebaya

Seorang tutor hendaknya memiliki kriteria sebagai berikut

(Satriyaningsih, 2008)

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

2. Memiliki kecakapan dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh

guru.

3. Mampu menjalin kerja sama dengan sesama siswa.

4. Memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan kelompok tutornya sebagai

yang terbaik.

5. Dapat diterima dan disenangi siswa yang mendapat program pembelajaran

tutor sebaya, sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk

bertanya kepada guru dan rajin.

6. Tidak tinggi hati, kejam atau keras hati terhadap sesama kawan.

7. Mempunyai daya kreatifitas yang cukup untuk memberikan bimbingan

yaitu dapat menerangkan pelajaran dengan teman sebayanya.

e. Tugas Tutor

Tutor atau ketua kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab

(Purnomo, 2008) yaitu:
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1. Memberikan tutorial kepada anggota terhadap materi ajar yang sedang

dipelajari.

2. Mengkoordinir proses diskusi agar berlangsung kreatif dan dinamis.

3. Menyampaikan permasalahan kepada guru pembimbing apabila ada materi

ajar yang belum dikuasai.

4. Menyusun jadwal diskusi bersama anggota kelompok, baik pada saat tatap

muka di kelas maupun diluar kelas.

5. Melaporkan perkembangan akademis kelompoknya kepada guru

pembimbing pada setiap materi yang dipelajari.

f. Prosedur Pembelajaran Tutor Sebaya

Berdasarkan pendapat Purnomo (2013) langkah-langkah metode

pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok-kelompok belajar yaitu:

1. Tahap Persiapan

Guru membuat program pembelajaran satu pokok bahasan yang

dirancang dalam bentuk penggalan-penggalan sub pokok bahasan. Setiap

penggalan satu pertemuan yang di dalamnya mencakup judul penggalan

tujuan pembelajaran, khususnya petunjuk pelaksanaan tugas-tugas yang

harus diselesaikan. Menentukan beberapa orang siswa yang memenuhi

kriteria sebagai tutor sebaya. Kemudian mengadakan latihan bagi para

tutor. Dalam pelaksanaan tutorial, siswa yang menjadi tutor bertindak

sebagai guru.
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2. Tahap Pelaksanaan

Guru memberikan penjelasan terlebih dahulu tentang materi yang

diajarkan, siswa belajar dalam kelompoknya sendiri. Tutor sebaya

menanyai anggota kelompoknya secara bergantian akan hal-hal yang beum

dimengerti. Jika ada masalah yang tidak terselesaikan barulah tutor

meminta bantuan guru, dan guru mengawasi jalannya proses belajar. Guru

berpindah-pindah dari satu kelompok ke kelompok lainnya untuk

memberikan bantuan jika ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dalam

kelompok.

3. Tahap Evaluasi

Sebelum kegiatan pembelajaran berakhir, guru memberikan soal-soal

latihan kepada anggota kelompok (selain tutor) untuk mengetahui apakah

sudah menjelaskan dan menjalankan tugasnya, serta mengingatkan siswa

untuk mempelajari sub pokok bahasan sebelumnya.

g. Kelebihan Pembelajaran Tutor Sebaya

Adapun kelebihan pembelajaran tutor sebaya menurut Slavin (2011) yaitu:

1. Pembelajaran tutor sebaya di antara siswa dengan usia yang sama dapat

lebih mudah direncanakan dan terbukti sangat efektif.

2. Pembelajaran tutor sebaya dapat dirasakan praktis maupun efektif.

3. Dapat meningkatkan pencapaian siswa pribadi maupun pengajar pribadi.
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h. Pembelajaran Remedi (Remedial Teaching)

Berdasarkan pendapat Ahmadi dan Supriyono (2013) pembelajaran

perbaikan atau remedial teachingadalah suatu bentuk pembelajaran yang

bersifat menyembuhkan atau membetulkan atau membuat menjadi baik.

Perbaikan diarahkan kepada pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan

kemampuan masing-masing siswa melalui keseluruhan proses belajar

mengajar siswa.

Pembelajaran remedi merupakan layanan pendidikan yang diberikan

kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajar sehingga mencapai

standar minimal ketuntasan yang ditetapkan. Pembelajaran remedi diperlukan

bagi siswa yang belum mencapai kemampuan minimal yang ditetapkan dalam

rencana pelaksanaan pembelajaran. Langkah-langkah yang perlu dikerjakan

dalam pemberian pembelajaran remedi meliputi dua hal pokok, yaitu

mendiagnosis kesulitan belajar untuk mengetahui tingkat kesulitan belajar

siswa dan memberikan perlakuan pembelajaran remedi (Purnomo, 2008).

i. Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Remedi

Bentuk pelaksanaan pembelajaran remedi berdasarkan pendapat

Purnomo (2008) yaitu :

1. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang

berbeda. Pembelajaran ulang dilakukan bilamana sebagian besar siswa

belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar.
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2. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan.

Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran

pendidik sebagai tutor. System tutorial digunakan bilamana terdapat

satu atau beberapa siswa yang belum berhasil mencapai ketuntasan.

3. Memberikan tugas-tugas atau latihan secara khusus. Siswa perlu

diberi latihan secara khusus untuk membantu menguasai kompetensi

yang ditetapkan.

4. Pemanfaatan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah teman sekelas yang

memiliki kecepatan belajar lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk

memberikan tutorial kepada rekannya yang mengalami kelambatan

belajar.

Waktu pelaksanaan pembelajaran remedi mempunyai beberapa

alternatif, salah satunya dapat diberikan setelah siswa mempelajari kompetensi

dasar tertentu dikarenakan standar kompetensi merupakam salah satu

kebulatan kemampuan yang terdiri dari beberapa kompetensi dasar.

j. Implikasi Teori Piaget

Berdasarkan teori pembelajaran Piaget mengenai tingkatan-tingkatan

perkembangan intelektual anak dalam perkaitannya dengan pembelajaran,

teori ini berpedoman kepada kegiatan pembelajaran yang mesti melibatkan

siswa. Menurut teori Piaget tersebut, pengetahuan tidak hanya sekedar

dipindahkan secara lisan, tetapi mesti konstruksi dan dikonstruksikan semula.

Sebagai realisasi teori Piaget ini, maka dalam kegiatan pembelajaran siswa ia

mesti bersifat aktif. Pembelajaran kooperatif adalah sebuah model
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pembelajaran aktif dan bekerjasama. Pada masa ini siswa telah menyesuaikan

diri dengan reality kongkrit dan harus berpengetahuan. Oleh sebab itu, dalam

usaha meningkatkan kualiti kognitif siswa, guru dalam melaksanakan

pembelajaran mesti lebih ditujukan pada kegiatan pemecahan masalah atau

latihan meneliti dan menemukan.

Deskripsi Piaget mengenai hubungan antara tingkat perkembangan

konseptual anak dengan bahan pelajaran yang kompleks menunjukan bahwa

guru harus memperhatikan apa yang sudah diajarkan dan bagaimana

mengajarkannya. Jadi, guru harus dapat menguasai perkembangan kognitif

anak, dan menentukan jenis kemampuan yang dibutuhkan oleh anak untuk

memahami bahan pelajaran itu. Tipe kelas yang dikehendaki oleh Piaget

menekankan pada transmisi pengetahuan melalui metode ceramah diskusi dan

mendorong siswa guru untuk bertindak sebagai katalisator dan siswa belajar

sendiri (Ahmadi, 2013)

B.  Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian tersebut, salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar siswa adalah penggunaan metode pembelajaran yang tepat guna

diantaranya adalah metode pembelajaran teman sebaya (tutor sebaya). Salah satu

alasan utama keefektifan pengajaran pribadi adalah bahwa pengajar pribadi dapat

memberikan pengajaran individualisasi (individualized instruction), dengan

menyesuaikan pengajaran secara tepat pada kebutuhan siswa (Slavin,2011).
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Kartono (dalam Hamdani, 2011) mengatakan lingkungan masyarakat

dapat menimbulkan kesukaran belajar bagi anak, terutama anak-anak yang

sebaya. Karena apabila lingkungan tersebut terdiri dari anak-anak yang rajin

belajar maka anak akan terangsang untuk mengikuti jejak mereka. Hal ini

merupakan pengaruh yang diberikan dari lingkungan sekitar siswa dan

kemungkinan yang sama juga akan terjadi pada lingkungan sekolah. Dimana

siswa yang rajin akan mempengaruhi siswa lainnya dan proses transfer ilmu yang

dilakukan oleh siswa satu pada siswa lainnya bisa saja dengan menggunakan

metode tutor sebaya.

King, Simmon, Fuchs, Fuchs, Mathes dan Hodge (dalam Slavin, 2011)

Berpendapat bahwa pengajaran pribadi teman sebaya diantara siswa yang usia

yang sama dapat lebih mudah direncanakan dan juga telah terbukti sangat efektif.

Fantuzzo, King dan Heller (dalam Slavin, 2011) juga berpendapat dikalangan

teman kelas dengan usia dan tingkat kinerja yang sama, pengajaran pribadi teman

sebaya timbal-balik, dimana siswa bergiliran sebagai pengajar pribadi dan siswa

pribadi, dapat dirasakan praktis maupun efektif.

Berdasarkan pendapat Yamin (2010) kompetensi adalah kemampuan dasar

yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan

sikap. Kemampuan dasar ini akan dijadikan sebagai landasan melakukan proses

pembelajaran dan penilaian siswa.

Penggunaan metode tutor sebaya memiliki manfaat yang baik dalam

meningkatkan kompetensi belajar siswa. Metode ini dapat membuat tutee lebih
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leluasa dalam bereksplorasi terhadap mata pelajaran yang mereka anggap sulit

untuk dapat dijelaskan oleh tutor. Manfaat bagi tutor ialah dapat meningkatkan

pemahaman mereka lebih dalam lagi mengenai materi yang diajarkan serta

kemampuan verbal mereka pun semakin di asah (Slavin, 2011).

Penerapan metode pembelajaran tutor sebaya pada siswa yang memiliki

kompetensi belajar yang rendah dan terpaksa mengikuti kelas remedial dianggap

efektif dalam peningkatan kemampuan belajarnya. Secara umum langkah yang

ditempuh adalah (1) Dalam sebuah pembelajaran kelas, tentukan berapa banyak

siswa yang memiliki kompetensi belajar yang rendah atau belum mencapai

ketuntasan minimal.  (2) Dipilih dalam kelas, siswa yang kemampuannya diatas

rata-rata kelas bertugas sebagai tutor bagi teman-teman kelas yang belum

mencapai ketuntasan minimal dalam belajar. (3) Membuat kelompok belajar yang

terdiri atas 2 atau lebih bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. (4)

Ditentukan satu orang dalam masing-masing kelompok untuk menjadi tutor yang

bertugas melakukan pembimbingan kelompok dan tutor terlebih dahulu mendapat

penjelasan seperluan dari guru sebagai fasilitator. (5) Tutor melakukan

pembimbingan berulang-ulang sehingga anggota dalam kelompok betul-betul

memahami konsep yang diberikan. (6) Tutor melakukan tes sebagai langkah akhir

dalam pembelajaran yang soal-soal tes ditentukan dan dikoordinasikan dengan

guru (Purnomo, 2008).

Tiap siswa memiliki kompetensi belajar yang berbeda-beda. Siswa yang

memiliki kompetensi belajar yang rendah diberikan pengajaran secara tepat pada

kebutuhan siswa dengan metode pembelajaran tutor sebaya yang diharapkan dapat
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meningkatkan kompetensi belajar siswa. Semakin sering menggunakan metode

pembelajaran tutor sebaya maka kompetensi belajar yang ingin dicapai oleh siswa

juga meningkat. Kesimpulan diatas, dapat dirumuskan dalam bentuk gambar

berikut:

C.  Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengajukan hipotesis dalam

penelitian ini sebagai berikut: “Ada pengaruh pembelajaran tutor sebaya terhadap

kompetensi belajar siswa pada mata pelajaran Matematika di Sekolah Menengah

Atas Pekanbaru”.

Kompetensi
Belajar Siswa

Diberikan Pengajaran Secara
Tepat Pada Kebutuhan Siswa
Dengan Metode Tutor Sebaya

Kompetensi Tinggi Kompetensi Rendah

Gambar 1.Skema kerangka berfikir.


