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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan pemberian 

remedial teaching dengan metode tutor sebaya dan metode pemberian tugas terhadap 

hasil belajar matematika Siswa Kelas VIII SMP Negeri 24 Muaro Jambi. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah posttest control group design dengan dua 

kelas sampel yang masing-masing diberi posttest. Kelas eksperimen di berikan remedial 

teaching dengan metode tutor sebaya dan kelas kontrol diberikan remedial teaching 

dengan metode pemberian tugas guna melihat perbandingannya terhadap hasil belajar 

matematika siswa. Metode pengumpulan data menggunakan soal tes dan lembar obser-

vasi. Analisis data untuk mengetahui perbedaan rata-rata digunakan uji t dua pihak. 

Berdasarkan dari hasil uji t didapatkan bahwa thitung = 2,426 dan ttabel = 2,048, se-

hingga kriteria pengujiannya adalah terima Ho jika -2,048 < t < 2,048. Hasil 

perhitungan, thitung = 2,426 terletak di luar penerimaan Ho, sehingga H1 diterima ,Jadi 

dapat disimpulkan bahwa terdapat perbandingan yang signifikan pada hasil belajar ma-

tematika siswa yang diberi remedial teaching dengan metode tutor sebaya pada kelas 

eksperimen dan remedial teaching dengan metode pemberian tugas pada kelas kontrol. 

Remedial teaching dengan metode tutor sebaya dapat dijadikan sebagai salah satu alter-

native dalam pemberian remedial pada pembelajaran matematika khusunya pada materi 

faktorisasi suku aljabar  

 

Kata Kunci : remedial teaching, metode tutor sebaya, metode pemberian tugas hasil 

belajar matematika siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aulia Putri : Mahasiswa FKIP Universitas Jambi  Page 2 
 

STUDI PERBANDINGAN PEMBERIAN REMEDIAL TEACHING   

MENGGUNAKAN METODE TUTOR SEBAYA DAN METODE  

PEMBERIAN TUGAS TERHADAP HASIL BELAJAR 

MATEMATIKA SISWA KELAS VIII  

SMP NEGERI 24 MUARO JAMBI 
 

 

Oleh : 

Aulia
1
), Zaimi Effendi 

2
), Feri Tiona Pasaribu

3
) 

1
) Alumni Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi 

2
) dan

3
) Dosen Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Jambi 

Email :
1
) auliaputri304@gmail.com 

PENDAHULUAN 

Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Dalam keseluruhan 

proses pendidikan di sekolah, kegiatan bela-

jar merupakan kegiatan yang paling pokok. 

Ini berarti bahwa berhasil tidaknya penca-

paian tujuan pendidikan banyak bergantung 

kepada bagaimana proses belajar yang di-

alami siswa sebagai anak didik 

(Slameto,2003:1).  

Matematika merupakan salah satu 

komponen dari serangkaian mata pelajaran 

yang mempunyai peranan penting dalam 

pendidikan. Matematika merupakan salah 

satu bidang studi yang mendukung perkem-

bangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Namun sampai saat ini masih banyak siswa 

yang merasa matematika sebagai mata pela-

jaran yang sulit, tidak menyenangkan, 

bahkan momok yang menakutkan. Hal ini di 

karenakan masih banyak siswa yang menga-

lami kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan 

soal matematika  

Obyek matematika yang bersifat 

abstrak tersebut merupakan kesulitan tersen-

diri yang harus di hadapi peserta didik 

dalam mempelajari matematika. Tidak 

hanya peserta didik, guru pun juga menga-

lami kendala dalam mengajarkan 

matematika terkait sifatnya yang abstrak ter-

sebut. Konsep-konsep matematika dapat di-

pahami dengan mudah bila bersifat kongkrit. 

Karenanya pengajaran matematika harus di-

lakukan secara bertahap. Pembelajaran 

matematika harus dimulai dari tahapan 

kongkrit dan pada akhirnya siswa dapat ber-

fikir dan memahami matematika secara 

abstrak  

Kesulitan-kesulitan belajar yang di-

alami oleh siswa sering diidentifikasi 

dengan adanya seorang atau sekelompok 

siswa yang tidak mencapai prestasi belajar 

yang diinginkan. Hal ini bila ditinjau kem-

bali lebih lanjut tentulah akan sampai 

kepada berbagai faktor yang menyebabkan 

terjadinya kesulitan belajar ini 

Berdasarkan hasil wawancara yang 

dilakukan terhadap salah satu guru mata pe-

lajaran matematika di SMPN 24 Muaro 

jambi, didapatkan bahwa siswa masih 

banyak yang belum memahami konsep 

dalam matematika sehingga terjadi kesala-

han pada siswa dalam mengerjakan soal-soal 

matematika. Selain itu siswa juga masih 

keliru dalam menggunakanrumus-rumus 

matematika. Kesalahan-kesalahan tersebut 

yang menyebabkan siswa banyak mengala-

mi kegagalan dalam menjawab soal dan 

berakibat pada hasil belajar mereka yang 

rendah karena tidak mencapai standar ketun-

tasan yang telah ditetapkan.  

Lebih lanjut guru mata pelajaran 

matematika di SMPN 24 Muaro jambi 

menjelaskan bahwa untuk menindak lanjuti 

siswa yang tidak dapat mencapai ketuntasan 



Aulia Putri : Mahasiswa FKIP Universitas Jambi  Page 3 
 

belajar yang telah ditetapkan maka guru 

meminta siswa untuk mengulang kembali 

jawaban dalam soal ulangan yang dianggap 

salah atau belum memenuhi kriteria ketunta-

san minimal yang telah ditetapkan. Hal ini 

tentu tidak sejalan dengan pemberian 

remedial teaching yang seharusnya 

diberikan. Menurut Mukhtar & Rusmini 

(2008:5) mengatakan bahwa kegiatan re-

medial atau perbaikan yang dilakukan 

bukanlah sekadar kegiatan memberikan 

ulangan-ulangan terhadap bahan-bahan pela-

jaran pokok yang belum dapat dikuasai oleh 

siswa secara tuntas, tetapi lebih jauh dari itu, 

kegiatan remedial seyogyanya merupakan 

suatu studi kasus tersendiri yang digunakan 

oleh guru untuk menangani para siswa yang 

mengalami kesulitan belajar, baik kegiatan 

yang berupa perlakuan pengajaran maupun 

kegiatan bimbingan yang dapat membantu 

siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan secara optimal 

Pelaksanaan kegiatan remedial ini, 

harus diikuti dengan metode pengajaran 

yang tepat. Menurut Djamarah dan Zain 

(2013 : 3) metode mempunyai andil yang 

cukup besar dalam kegiatan mengajar. Ke-

mampuan yang diharapkan dapat dimiliki 

anak didik, akan ditentukan oleh kerelevan-

sian penggunaan suatu metode yang sesuai 

dengan tujuan. Itu berarti tujuan pembelaja-

ran akan dapat dicapai dengan penggunaan 

metode yang tepat, sesuai dengan standar 

keberhasilan yang terpatri dalam satu tujuan. 

Metode pengajaran remedial meru-

pakan metode yang dilaksanakan dalam 

keseluruhan kegiatan bimbingan kesulitan 

belajar mulai dari langkah-langkah identifi-

kasi kasus sampai dengan langkah tindak 

selanjutnya (Mulyadi,2013:77). 

Ada banyak metode pengajaran re-

medial yang dapat digunakan, salah satunya 

adalah dengan metode tutor sebaya. Tutor 

sebaya adalah seorang murid yang ditunjuk 

dan ditugaskan untuk membantu murid ter-

tentu yang mengalami kesulitan belajar. 

Murid yang ditunjuk sebagai tutor akan di-

tugaskan untuk membantu murid yang 

mengalami kesulitan belajar berdasarkan pe-

tunjuk-petunjuk yang diberikan guru 

(Mulyadi,2013:85) 

Pemberian remedial teaching 

dengan metode tutor sebaya ini dapat 

dijadikan solusi untuk memperbaiki 

kesulitan belajar matematika pada siswa 

serta dapat memberikan peningkatan pada 

hasil belajar. Hal ini dibuktikan dari hasil 

beberapa penelitian terkait tentang remedial 

teaching dengan tutor sebaya. Izzati (2015) 

menyatakan dalam hasil penelitiannya 

bahwa penerapan program remedial melalui 

pembelajaran tutor sebaya memberikan 

pengaruh yang positif secara signifikan 

terhadap hasil belajar matematika siswa di 

SMP Negeri 1 Cirebon. Hal senada juga di 

ungkapkan oleh Ratnaasari (2014) dalam 

hasil penelitiannya bahwa pembelajaran 

remedial dengan metode tutor sebaya efektif 

dalam menuntaskan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran matematika di MAN Balai 

Balai Padangpanjang. 

Selain pemberian remedial teaching 

dengan metode tutor sebaya, metode pembe-

rian tugas juga dapat dijadikan solusi untuk 

memperbaiki kesulitan belajar matematika 

siswa. Hal ini di buktikan dalam hasil pene-

litian dari Aditya (2010) yang menyatakan 

bahwa pemberian remedial teaching dengan 

metode pemberian tugas memberikan penga-

ruh yang positif terhadap hasil belajar 

matematika siswa, hal ini di karenakan den-

gan pemberian tugas siswa dapat mengingat 

kembali materi yang telah ia pelajari sebe-

lumnya sehingga siswa dapat terlatih dalam 

mengerjakan soal matematika dengan baik. 

Berdasarkan alasan tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Studi perbandingan Pemberian 

Remedial Teaching menggunakan metode 

Tutor Sebaya dan metode Pemberian Tugas 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 24 Muaro Jambi”. 

Tujuan dari penelitian ini adalah  

Untuk mendeskripsikan perbandingan 

pemberian remedial teaching menggunakan 
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metode tutor sebaya dan metode pemberian 

tugas terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII SMP N 24 Muaro Jambi 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Kesulitan Belajar Matematika 

Kesulitan belajar adalah suatu keja-

dian atau peristiwa yang menunjukkan 

bahwa dalam mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan, ada sejumlah siswa 

yang mengalami kesulitan dalam menguasai 

secara tuntas bahan atau materi pelajaran 

yang diberikan (Mukhtar & Rusmini, 

2008:43). 

Menurut Abdurrahman (2012:7) se-

cara garis besar kesulitan belajar dapat 

diklasifikasikan kedalam dua kelompok, (1) 

kesulitan belajar yang berhubungan dengan 

perkembangan dan (2) kesulitan belajar aka-

demik. Kesulitan belajar yang berhubungan 

dengan perkembangan mencakup gangguan 

motorik dan persepsi, kesulitan belajar baha-

sa dan komunikasi, dan kesulitan belajar 

dalam penyesuaian perilaku sosial. Kesuli-

tan belajar akademik menunjuk pada adanya 

kegagalan-kegagalan pencapaian prestasi 

akademik yang sesuai dengan kapasitas 

yang dihrapkan. Kegagalan-kegagalan terse-

but mencakup penguasaan keterampilan 

dalam membaca, menulis, dan matematika. 

 

Remedial Teaching (Pengajaran 

Remedial) 

Ditinjau dari arti kata, “remedial” be-

rarti “sesuatu yang berhubungan dengan 

perbaikan”. Dengan demikian pengajaran 

remedial adalah suatu bentuk pengajaran 

yang bersifat penyembuhan atau bersifat 

perbaikan. Pengajaran remedial merupakan 

bentuk kasus pengajaran, yang bermaksud 

membuat baik atau menyembuhkan (Mulya-

di,2013:44). 

Menurut Mukhtar & Rusmini 

(2008:8) mengatakan bahwa remedial meru-

pakan suatu sistem belajar yang dilakukan 

berdasarkan diagnosa yang komprehensif 

(menyeluruh), yang dimaksudkan untukme-

nemukan kekurangan-kekurangan 

yangdialami siswa dalam belajar, sehingga 

dapat mengoptimalisasikan prestasi belajar. 

 

Metode Tutor Sebaya 

Metode pengajaran remedial 

merupakan metode yang dilaksanakan dalam 

keseluruhan kegiatan bimbingan kesulitan 

belajar mulai langkah-langkah identifikasi 

kasus sampai dengan langkah tindak 

selanjutnya (Mulyadi,2010:77). 

Salah satu metode yang dapat 

digunakan dalam pengajaran remedial 

adalah metode tutor sebaya. Tutor sebaya 

adalah seorang murid yang ditunjuk dan 

ditugaskan untuk membantu murid 

membantu tertentu yang mengalami 

kesulitan belajar. Murid yang ditunjuk 

sebagai tutor akan ditugaskan  untuk 

membantu murid yang mengalami kesulitan 

belajar berdasarkan petunjuk-petunjuk yang 

diberikan guru (Mulyadi,2010:85). 

Tutor sebaya ini tidak harus 

merupakan siswa yang paling pandai 

dikelas, tetapi tentunya siswa tersebut sudah 

menguasai bahan atau materi pelajaran yang 

akan ditutorkan. Dengan petunjuk-petunjuk 

dari guru, tutor membantu temannya dalam 

mengalami kesulitan. Pemilihan tutor 

didasarkan atas prestasi, punya hubungan 

sosial baik dan cukup disenangi oleh teman-

temannya (Mukhtar & Rusmini, 2008:74-

75). 

Metode Pemberian Tugas 

Metode pemberian tugas adalah 

suatu metode yang dilakukan guru dengan 

memberikan tugas-tugas tertentu kepada 

murid baik secara kelompok maupun secara 

individual, kemudian mereka diminta 

pertanggungjawaban atas tugas-tugas 

tersebut. Murid-murid yang mengalami 

kesulitan belajar dapat dibantu melalui 

kegiatan-kegiatan melaksanakan tugas-tugas 

tertentu, sehingga murid dapat bekerja dan 

mengatasi masalah yang dihadapi dengan 

keterampilan dan kemampuan yang ada 

pada dirinya (Mulyadi, 2010:77-78). 
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Metode pemberian tugas dalam 

program remedial ini digunakan dalam 

rangka mengenal kasus dan pemberian 

bantuan. Dengan pemberian tugas-tugas 

tertentu, baik secara individual maupun 

kelompok, siswa yang mengalami kesulitan 

dapat ditolong (Mukhtar & 

Rusmini,2008:72). 

Jika metode pemberian tugas 

digunakan sebagai bentuk bantuan, maka 

perlu diperhatikan langkah-langkah berikut : 

1. Menetapkan jenis tugas yang akan 

diberikan sesuai dengan kesulitan yang 

dihadapi 

2. Menetapkan sifat tugas yang akan 

diberikan untuk individual atau untuk 

kelompok 

3. Membuat petunjuk-petunjuk yang jelas 

tentang cara mengerjakan tugas 

4. Selama tugas dikerjakan perlu diadakan 

pengamatan secara cermat, membuat 

patokan-patokan penilaian 

5. Mengadakan penilaian secara cermat 

setelah tugas diselesaikan. 

Dengan metode ini, siswa diharapkan 

dapat lebih memahami dirinya, dapat 

memperluas/mendalami materi yang 

dipelajari, dan dapat memperbaiki cara-cara 

belajar yang pernah dialami (Mukhtar & 

Rusmini, 2008:73). 

 

Hasil Belajar Matematika 

Penilaian hasil belajar siswa 

merupakan salah satu unsur penting dalam 

rangkaian proses belajar mengajar, karena 

dengan penilaian maka guru dapat 

mengetahui sejauh mana penguasaan materi 

siswa, keefektifan metode yang 

disampaikan, keberhasilan materi yang 

disampaikan dan juga dengan penilaian akan 

dapat memperbaiki proses belajar mengajar. 

Setelah berakhirnya proses belajar mengajar 

diharapkan siswa memperoleh hasil belajar 

yang diharapkan  

Hasil belajar dari proses 

pembelajaran disekolah dapat dilihat dengan 

melakukan evaluasi hasil belajar, baik dalam 

bentuk tertulis maupun tidak tertulis. 

Evaluasi yang diberikan bisa berupa tugas, 

baik tugas individu maupun tugas kelompok, 

ulangan harian, tes formatif atau ulangan 

akhir semester. Menurut Mulyasa dalam 

Izzati (2015:59) menyatakan bahwa evaluasi 

hasil belajar pada hakekatnya merupakan 

suatu kegiatan untuk mengukur perubahan 

perilaku yang telah terjadi. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan 

merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kuantitatif. Desain yang diguna-

kan adalah posttest-only control design 

dengan dua kelas sampel yang dipilih secara 

random, bedanya kelompok yang satu diberi 

perlakuan sedangkan kelompok yang lain 

tidak dikenai perlakuan tetapi diperlakukan 

sebagai kelompok kontrol. Kelas eksperi-

men diberikan remedial teaching dengan 

menggunakan metode tutor sebaya dan kelas 

kontrol dengan metode pemberian tugas. Se-

telah perlakuan, kedua kelompok sama-sama 

mendapatkan pengukuran pascates atau 

posttest 

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas VIII SMP N 24 Muaro 

Jambi yang mengikuti remedial teaching pa-

da mata pelajaran matematika tahun ajaran 

2016/2017. Penentuan sampel dilakukan 

dengan teknik simple random sampling. Ca-

ra demikian dilakukan bila anggota populasi 

telah dianggap normal, homogen dan 

mempunyai kesamaan rata-rata yang sama. 

Adapun cara pengambilannya dengan 

menggunakan teknik kombinasi. 

Berdasarkan hasil analisis nilai ujian 

semester genap siswa kelas VIII diperoleh 

data yang menunjukkan bahwa populasi 

dalam penelitian berdis-tribusi normal, 

mempunyai varians yang homogen dan tidak 

ada perbedaan rata-rata diantara ketiga kelas 

tersebut. Kemudian penentuan sampel 

diambil secara acak, maka diperoleh kelas 

VIII A sebagai kelas eksperimen  dan kelas 

VIII B sebagai kelas kontrol. 

Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi dengan 
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lembar observasi guru dan lembar observasi 

siswa dan soal tes tertulis.Lembar observasi 

ini digunakan untuk mengukur atau menilai 

proses belajar, yaitu aktivitas siswa pada 

saat pemberian remedial teaching, serta 

aktivitas guru pada waktu mengajar. Tes 

digunakan untuk mengumpulkan data 

kuantitatif hasil belajar matematika siswa 

yang diberikan remedial teaching. Tes ini 

berupa essai, dengan soal postest diambil 

dari materi faktorisasi suku aljabar.  

Agar tes yang digunakan berkualitas, 

soal tes diuji coba terlebih dahulu kemudian 

dilakukan analisis item soal tes. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui validitas, ting-

kat kesukaran, daya beda dan reliabilitas 

soal tes. 

Setelah kedua kelas sampel diberikan 

posttest, selanjutnya rata-rata skor posttest 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

akan dianalisis dengan metode statistik yang 

digunakan adalah uji hipotesis dengan uji 

statistik uji-t. Sebelum dianalisis dilakukan 

terlebih dahulu uji normalitas dengan uji Li-

liefors dan uji homogenitas menggunakan 

Uji F sebagai syarat untuk melakukan 

pengujian hipotesis. 

Untuk menguji hipotesis dalam peneli-

tian ini adalah dengan menggu-nakan  uji-t 

(Sudjana, 2005). Uji kesa-maan dua rata-rata 

yang digunakan ada-lah ujidua pihak. Se-

dangkan hipotesis secara statistik 

dirumuskan sebagai berikut: 

 𝐻0 ∶  𝜇1 = 𝜇2 

𝐻1 ∶  𝜇1 ≠ 𝜇2 
Keterangan: 

Ho: Tidak terdapat perbandingan yang 

signifikan antara pemberian remedial 

teaching dengan metode tutor sebaya 

dan metode pemberian tugas terha-

dap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII SMP N 24 Muaro Jambi. 

H1: Terdapat perbandingan yang signifi-

kan antara pemberian remedial 

teaching dengan metode tutor sebaya 

dan metode pemberian tugas terha-

dap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII SMP N 24 Muaro Jambi. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHA-

SAN 

Deskripsi Data Hasil Penelitian 

Instrumen berupa soal tes essai yang 

telah di validasi tim ahli, selanjutnya diuji-

cobakan pada satu kelas diluar kelas sampel. 

Dari 15 soal diperoleh 12 soal yang meme-

nuhi uji validitas, tingkat kesukaran dan 

daya beda untuk soal tes diagnostik dan dari 

16 soal diperoleh 12 soal yang memenuhi uji 

validitas, tingkat kesukaran dan daya beda 

untuk soal posttest. Kemudian di lihat validi-

tas isi kedua tes tersebut dan dilakukan uji 

reliabilitas, sehingga diperoleh reliabilitas 

tinggi. Maka kedua tes tersebut dapat digu-

nakan sebagai soal tes diagnostik dan 

posttest untuk mengukur hasil belajar mate-

matika siswa. 

Data hasil Tes diagnostik selanjutnya 

di analisis untuk melihat jenis kesalahan 

yang paling banyak dilakukan oleh kedua 

kelas sampel. Adapun datanya sebagai beri-

kut : 
Tabel 1 Data Jenis kesalahan siswa pada kelas 

eksperimen berdasarkan tes diagnostik 

Berdasarkan tabel 1 diatas terlihat 

bahwa pada kelas eksperimen banyak siswa 

yang melakukan kesalahan dalam menjawab 

soal pada tes diagnostik.  Untuk kesalahan 

konsep terdapat 21,42 % atau 3 orang siswa 

.Kemudian kesalahan interpretasi bahasa se-

banyak 35,71 % atau sebanyak 5 orang 

siswa. Kesalahan menggunakan data ada se-

banyak 28,57 % atau 4 orang siswa. 

Kesalahan teknis yang paling banyak dila-

kukan siswa yaitu sebesar 57,14 % untuk 

soal no 3 dan 64,28 % untuk soal no 4. Se-

Jenis Kesalahan 
No 

Soal 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

kesalahan 

Kesalahan Konsep 1 3 21,42 % 

Kesalahan 

Interpretasi Bahasa 2 5 35,71 % 

Kesalahan 

Menggunakan Data 5 4 28,57 % 

Kesalahan Teknis 
3 8 57,14 % 

4 9 64,28 % 

Kesalahan 

Penarikan 

Kesimpulan 6 5 35,71 % 
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mentara itu untuk kesalahan penarikan ke-

simpulan sebanyak 35,71 % siswa yang 

melakukan kesalahan. 

Kemudian hasil dari jenis kesalahan 

yang dilakukan siswa pada kelas kontrol da-

pat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 2 Data Jenis kesalahan siswa pada kelas 

kontrol berdasarkan hasil tes diagnostik 

 

Sama halnya dengan kelas eksperi-

men, berdasarkan tabel 4.5 diatas terlihat 

bahwa pada kelas kontrol juga banyak siswa 

yang melakukan kesalahan dalam menjawab 

soal pada tes diagnostik. Untuk kesalahan 

konsep terdapat 25 % atau 4 orang siswa . 

Kemudian kesalahan interpretasi bahasa se-

banyak 31,25 % atau sebanyak 5 orang 

siswa. Kesalahan menggunakan data ada se-

banyak 18,75 % atau 3 orang siswa. 

Kesalahan teknis yang paling banyak dila-

kukan siswa yaitu sebesar 62,5 % untuk soal 

no 3 dan 50 % untuk soal no 4. Sementara 

itu untuk kesalahan penarikan kesimpulan 

sebanyak 43,75 % siswa yang melakukan 

kesalahan. 

Untuk data hasil posttest selanjutnya 

juga di analisis. Berdasarkan data hasil post-

test, diperoleh rata-rata nilai kelas 

eksperimen sebesar 79,3571 dan rata-rata 

nilai kelas kontrol sebesar 74,3125. 

. 

Pengujian Hipotesis 

  Setelah diketahui kedua kelas sampel 

berdistribusi normal dan memiliki variansi 

yang homogen, selanjutnya dilakukan 

pengujian hipotesis uji kesamaan dua rata-

rata dua pihak dengan menggunakan uji-t. 

Hasil uji statistik uji t terhadap 2 kelas 

sampel didapatkan thitung = 2,4261 dan ttabel = 

2,05. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 berada diluar daerah 

penerimaan 𝐻0 maka 𝐻0 ditolak dan H1 dite-

rima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

rata-rata hasil belajar matematika siswa 

yang diberikan remedial teaching dengan 

metode tutor sebaya memiliki perbedaan ra-

ta-rata dengan hasil belajar matematika 

siswa yang diberikan remedial teaching 

dengan metode pemberian tugas. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tu-

juan untuk mengetahui perbandingan 

pemberian remedial teaching dengan me-

tode tutor sebaya dan metode pemberian 

tugas terhadap hasil belajar matematika sis-

wa dengan populasi siswa kelas VIII SMP N 

24 Muaro Jambi. Penelitian ini dilaksanakan 

selama 3 minggu, dimana masing-masing 

kelas sampel diberikan perlakuan sebanyak 

5 pertemuan dengan materi yang sama yaitu 

Faktorisasi Suku Aljabar. 

Berdasarkan prosedur pelaksanaan 

remedial teaching yang telah peneliti jabar-

kan pada bab II, disebutkan bahwa tahap 

pertama sebelum pemberian remedial teach-

ing adalah penelaahan kembali kasus yaitu 

dengan cara melihat kesulitan belajar pada 

siswa yang menyebabkan rendahnya prestasi 

belajar siswa. Menurut Krismanto (2006: 

21) dalam syafmen mengatakan bahwa tek-

nik yang dapat ditempuh untuk 

mengidentifikasi siswa yang mengalami ke-

sulitan belajar salah satunya yaitu dengan 

menganalisis hasil ulangan dengan melihat 

sifat kesalahan yang dibuat. Pada penelitian 

ini peneliti menggunakan tes diagnostik un-

tuk melihat sifat kesalahan yang dibuat 

siswa.  

Setelah diketahui jenis kesalahan 

siswa melalui tes diagnostik, maka kedua 

kelas sampel diberikan remedial teaching 

dengan metode tutor sebaya pada kelas eks-

perimen dan metode pemberian tugas pada 

Jenis 

Kesalahan 

No 

Soal 

Jumlah Persentase 

kesalahan Siswa 

Kesalahan 

Konsep 1 4 25 % 

Kesalahan 

Interpretasi 

Bahasa 2 5 31,25 % 

Kesalahan 

Menggunakan 

Data 5 3 18,75 % 

Kesalahan 

Teknis 

3 10 62,5 % 

4 8 50 % 

Kesalahan 

Penarikan 

Kesimpulan 6 7 43,75 % 
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kelas kontrol. Kedua kelas sampel sama sa-

ma diberikan LKS. 

Setelah diketahui kesalahan-kesalahan 

siswa dalam menjawab soal matematika, 

maka siswa tersebut diberikan remedial 

teaching dengan metode tutor sebaya untuk 

kelas eksperimen dan metode pemberian tu-

gas untuk kelas kontrol. Setelah pemberian 

remedial teaching pada kedua kelas sampel 

tersebut, maka jawaban siswa kembali di 

analisis kesalahannya untuk melihat apakah 

terjadi perubahan setelah pemberian remedi-

al teaching.  Adapun hasil analisis 

kesalahannya dapat dilihat pada tabel diba-

wah ini : 
Tabel 3 Data Jenis kesalahan siswa pada kelas 

eksperimen berdasarkan hasil posttest 

 
Tabel 4 Data Jenis kesalahan siswa pada kelas 

kontrol berdasarkan hasil posttest 

Berdasarkan pada tabel 3 dan 4 dapat 

dilihat bahwa persentase siswa yang menga-

lami kesalahan-kesalahan dalam menjawab 

soal berkurang apabila di bandingkan den-

gan tabel 1 dan 2. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya perubahan yang terjadi sete-

lah pemberian remedial teaching pada kedua 

kelas sampel tersebut. 

Setelah pemberian remedial teaching 

pada kelas eksperimen yang menggunakan 

metode tutor sebaya dan kelas kontrol yang 

menggunakan metode pemberian tugas se-

lama 5 pertemuan, maka di akhir penelitian 

kedua kelas tersebut diberikan tes akhir 

(post-test) untuk mengetahui hasil belajar 

matematika  pada materi faktorisasi suku al-

jabar. Berdasarkan hasil analisis data 

diperoleh rata-rata nilai posttest dengan nilai 

rata-rata 79,3571 dengan nilai terendah 72, 

tertinggi 92, dan simpangan baku 6,70943. 

Sedangkan pada kelas kontrol diperoleh ra-

ta-rata sebesar 74,3125 dengan nilai 

terendah 70, nilai tertinggi 82, dan simpan-

gan baku 4,60959. Dari data terlihat bahwa 

rata-rata nilai post-test pada kelas eksperi-

men lebih tinggi dari kelas kontrol, begitu 

juga untuk nilai terendah dan nilai terting-

ginya. Hal tersebut menandakan bahwa rata-

rata hasil belajar matematika siswa yang di-

berikan remedial teaching dengan metode 

tutor sebaya lebih tinggi daripada siswa 

yang diberi remedial teaching dengan me-

tode pemberian tugas. 

Metode tutor sebaya ini sangat 

membantu pada proses pemberian remedial 

teaching. Menurut Ishack dalam Izzati 

(2015:58) menyatakan bahwa adakalanya 

seorang siswa lebih mudah menerima ban-

tuan pengajaran dari temannya daripada 

menerima bantuan dari gurunya, karena 

dengan teman lebih akrab, tidak punya rasa 

enggan, rendah diri dan sebagainya untuk 

bertanya ataupun minta bantuan. 

Hal ini juga sesuai dengan hasil pene-

litian Izzati (2015) menyatakan dalam hasil 

penelitiannya bahwa penerapan program 

remedial melalui pembelajaran tutor sebaya 

memberikan pengaruh yang positif secara 

signifikan terhadap hasil belajar matematika 

siswa di SMP Negeri 1 Cirebon 

 

 

 

Jenis Kesalahan 
No 

Soal 

Jumlah Persentase 

kesalahan Siswa 

Kesalahan Kon-

sep 1 1 7.14% 

Kesalahan Inter-

pretasi Bahasa 2 1 7.14% 

Kesalahan 

Menggunakan 

Data 5 3 21.42% 

Kesalahan Tek-

nis 

3 2 14.28% 

4 3 21.42% 

Kesalahan Pena-

rikan 

Kesimpulan 6 3 21.42% 

Jenis Kesalahan 
No 

Soal 

Jumlah Persentase 

kesalahan Siswa 

Kesalahan Kon-

sep 1 2 12.5% 

Kesalahan Inter-

pretasi Bahasa 2 1 6.25% 

Kesalahan Meng-

gunakan Data 5 3 18.75% 

Kesalahan Teknis 
3 4 25% 

4 2 12.5% 

Kesalahan Pena-

rikan Kesimpulan 6 3 18.75% 
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PENUTUP 

Kesimpulan  

Setelah pemberian remedial teaching 

pada kelas eksperimen menggunakan 

metode tutor sebaya dan kelas kontrol 

menggunakan metode pemberian tugas. 

Pada kelas eksperimen yang menggunakan 

metode tutor sebaya yang berjumlah 14 

siswa, didapatkanlah hasil posttest dengan 

nilai rata-rata 79,3571 dengan nilai terendah 

72, tertinggi 92, dan simpangan baku 

6,70943. Sedangkan pada kelas  kontrol di-

peroleh rata-rata sebesar 74,3125 dengan 

nilai terendah 70, nilai tertinggi 82, dan 

simpangan baku 4,60959.  

Untuk melihat kesamaan dua rata-

rata hasil belajar matematika pada 

pemberian remedial teaching siswa antara 

yang menggunakan metode tutor sebayadan 

yang menggunakan metode pemberian tugas 

diperoleh nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,4261 dan 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =2,05. Karena 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  berada di luar 

daerah penerimaan Hosehingga H0 di tolak 

dan H1 diterima. Dengan demikian, terdapat 

perbedaan yang signifikan antara pemberian 

remedial teaching dengan metode tutor 

sebaya  terhadap hasil belajar matematika 

siswa di kelas VIII SMP  pada tingkat 

kepercayaan 95%. Hasil belajar matematika 

siswa yang diberikan remedial teaching 

menggunakan metode tutor sebaya lebih 

tinggi dibandingkan dengan siswa yang di-

berikan remedial teaching menggunakan 

metode pemberian tugas. 

 

Saran 

1. Remedial teaching dengan metode tutor 

sebaya dapat dijadikan sebagai salah sa-

tu alternative dalam pemberian remedial 

pada pembelajaran matematika khu-

sunya pada materi faktorisasi suku 

aljabar. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada ma-

teri faktorisasi suku aljabar. Diharapkan 

pada penelitian selanjutnya dapat melak-

sanakan penelitian yang serupa pada 

materi yang berbeda, untuk mengukur 

aspek yang lain atau jenjang sekolah 

yang berbeda. 
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