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ABSTRAK 
 
 

Tri Rachmiati. K 7406156. PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN 
TUTOR SEBAYA DALAM KELOMPOK KECIL UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN AKUNTANSI SISWA 
KELAS XI SMA NEGERI 3 SURAKARTA. Skripsi. Surakarta. Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta,  2010. 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kualitas 

pembelajaran akuntansi siswa kelas XI SMA Negeri 3 Surakarta. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian tindakan kelas 

(classroom action research). Subyek penelitian ini adalah siswa kelas XI IS 3 

SMA Negeri 3 Surakarta yang berjumlah 38 siswa. Obyek penelitian pada 

penelitian tindakan ini adalah berbagai kegiatan yang terjadi didalam kelas selama 

berlangsungnya proses pembelajaran. Penelitian ini dilaksanakan dengan 

kolaborasi antara peneliti, guru kelas dan melibatkan motivasi serta partisipasi 

siswa dalam kelas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian tindakan ini 

antara lain: informan, tempat atau lokasi, peristiwa, dokumen dan arsip. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan observasi, tes, dokumentasi dan angket. 

Prosedur penelitian meliputi tahap: (1) pengenalan masalah, (2) persiapan, (3) 

penyusunan rencana tindakan, (4) implementasi tindakan, (5) observasi dan 

interpretasi, (6) refleksi dan (7) penyusunan laporan. Proses penelitian ini 

dilaksanakan dalam dua siklus, masing-masing siklus terdiri dari empat tahap, 

yaitu: (1) perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan tindakan, (3) observasi dan 

interpretasi dan (4) analisis dan refleksi. Setiap siklus dilaksanakan dalam 2 kali 

pertemuan, dimana dalam  pertemuan pertama terdiri dari 2 x 40 menit dan 

pertemuan kedua adalah 1x45 menit. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat peningkatan kualitas pembelajaran akuntansi melalui penerapan model 

pembelajaran Tutor Sebaya dalam kelompok Kecil. Hal tersebut terefleksi dari 

beberapa indikator sebagai berikut: (1) Siswa antusias dan bersemangat dalam 

mengikuti pembelajaran akuntansi, (2) Siswa mampu mengatasi kesulitan belajar 

dengan berdiskusi dengan teman yang telah ditunjuk sebagai tutor pada tiap 

kelompok, (3) siswa mampu mempresentasikan hasil kerja kelompoknya kedepan 
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kelas, (4) Guru mampu memberikan metode pembelajaran akuntansi dengan 

nuansa yang baru . Peningkatan tersebut terjadi setelah guru melakukan beberapa 

upaya, antara lain: (1) Penerapan model pembelajaran Tutor Sebaya dalam 

Kelompok Kecil, (2) Guru membuat Rencana Pembelajaran terlebih dahulu 

sebelum mengajar sehingga kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung terarah 

dan terprogram, (3) Guru melakukan evaluasi setelah pelaksanaan pembelajaran 

untuk meningkatkan prestasi belajar berikutnya. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa dengan penerapan model pembelajaran Tutor Sebaya dalam 

Kelompok Kecil dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar akuntansi 

baik dari segi keaktifan maupun hasil belajar. 
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ABSTRACT 

 
 
Tri Rachmiati. K 7406156. PENGGUNAAN MODEL PEMBELAJARAN 
TUTOR SEBAYA DALAM KELOMPOK KECIL UNTUK 
MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN AKUNTANSI SISWA 
KELAS XI SMA NEGERI 3 SURAKARTA. Skripsi. Surakarta. Faculty Of 
Teacher And Education. Sebelas Maret University of Surakarta in March, 2010. 

The purpose of this study is to determine the learning quality improvement 

of accounting students of XI class Senior High School State 3 Surakarta. 

This study uses a classroom action research approach (classroom action 

research). The subjects of this study was class XI IS 3 Senior High School State 3 

Surakarta which numbered 38 students. Object of research on action research are 

the various activities occurring in the classroom during the learning process. This 

research was conducted with the collaboration between researchers, classroom 

teachers and involving motivation and participation of students in the classroom. 

Source of data used in this action research, among others: informant, place or 

location, events, documents and archives. Data was collected by observation, 

testing, documentation and questionnaire. Research procedure included three 

stages: (1) recognition problem, (2) preparation, (3) preparation of action plans, 

(4) implementation of measures, (5) observation and interpretation, (6) reflection 

and (7) preparation of reports. The research process was conducted in two cycles, 

each cycle consisting of four stages: (1) planning action, (2) implementation of 

the action, (3) observation and interpretation, and (4) analysis and reflection. Each 

cycle is carried out in two sessions, where the first meeting consisted of 2 x 40 

minutes and the second meeting is 1x45 minutes. 

Based on research that has been done, it can be concluded that there was an 

increased quality of teaching accounting through the application of learning 

models in Peer Tutor in Small groups. This is reflected in several indicators as 

follows: (1) Students are enthusiastic and eager to participate in the learning of 

accounting, (2) Students are able to overcome learning difficulties by discussing 

with a friend who has been appointed as a tutor in each group, (3) students are 

able to present their work next group class, (4) The teacher can give the learning 
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method of accounting with a new nuance. The increase occurred after the teacher 

made several attempts, among other things: (1) Application of learning models in 

Peer Tutor in Small Groups, (2) Teachers make a plan first before teaching and 

learning so that teaching and learning activities can take place directed and 

programmed, (3) Teachers do evaluation after implementation to improve the 

academic achievement of learning next. Thus it can be concluded that with the 

implementation of peer learning model in the Small Group Tutors can improve the 

quality of accounting processes and learning outcomes both in terms of liveliness 

and learning outcomes. 
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MOTTO 

  
“Kehidupan yang berprestasi merupakan salah satu cara hidup untuk 

memberi dan menerima Kita menerima yang kita bersedia untuk pertama 

memberikan. Oleh karena itu, untuk tumbuh dan mencapai impian pertama-

tama kita harus bersedia untuk membantu orang lain tumbuh dan mencapai, 

dengan demikian melakukan, cahaya terang prestasi timbal balik akan 

bersinar atas kita. "  

( Greg Werner ) 

 

 

“Keberhasilan tidak diukur dengan apa yang telah anda raih, namun 

kegagalan yang telah anda hadapi, dan keberanian yang membuat anda 

tetap berjuang melawan rintangan yang datang bertubi-tubi ” 

( Orison Swett Marden) 

 

 

 

“Dalam keterbatasan dan kelemahan, terkadang kita akan menemukan 

kekuatan yang terbesar dari dalam diri kita” 

(Penulis) 

 

 

 

“Kebahagian terindah dalam hidup adalah disaat kita bisa membahagiakan 

orang-orang yang kita sayangi”. 

(Penulis) 
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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Balakang Masalah 

 

Pendidikan sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal yang 

dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat serta didalamnya terdapat serangkaian 

kegiatan terencana dan terorganisir. Sekolah menjalankan tugas mendidik anak 

yang sudah tidak mampu lagi dilakukan di dalam lingkungan keluarga, mengingat 

makin kompleksnya praktek mendidik anak. Menurut Young Pai (1990), ada dua 

fungsi utama pendidikan sekolah (primary function of school) yaitu: sebagai 

instrumen untuk mentransmisikan nilai-nilai social masyarakat (to transmit 

societal values) dan sebagai agen untuk transformasi sosial (to be agent of social 

transform). 

Adanya fungsi pendidikan seperti tersebut diatas maka dewasa ini peran 

dan fungsi pendidikan sekolah semakin penting dan dibutuhkan dalam masa 

pembangunan yang sedang berlangsung. Melalui pendidikan sekolah berbagai 

aspek kehidupan dapat dikembangkan, terutama perkembangan dalam aspek 

kognitif dan aspek afektif yang akan menghasilkan tenaga-tenaga manusia yang 

berkualitas dan bermutu. Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan 

bermutu tersebut diharapkan akan berguna untuk memenuhi tantangan perubahan 

global yang sedang terjadi di dunia. Perubahan global yang terjadi  akan lebih 

mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Perubahan yang terus menerus menuntut perlunya perbaikan-perbaikan yang 

berkaitan dengan sistem pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan 

disekolah. 

Adanya kenyataan tersebut diatas maka sistem pembelajaran yang ada di 

dalam pendidikan sekolah diharapkan harus sesuai dengan tuntutan perkembangan 

zaman. Melihat paradigma lama yang ada dalam pendidikan di sekolah sistem 

pembelajaran yang digunakan adalah menggunakan sistem pembelajaran yang 

tradisional  dan monoton dalam hal ini metode yang digunakan adalah metode 

ceramah dimana peserta didik hanya sebagai penerima informasi secara pasif, 

1 
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sebagai alat penjiplak struktur pengetahuan karena dalam hal ini peserta didik 

hanya diharapkan memiliki pemahaman yang sama dengan pengajar terhadap 

pengatuhan yang dipelajari. Oleh karena itu pembelajaran yang berlaku dalam 

metode ini sangat abstrak dan teoritis saja. Banyaknya kekurangan yang ada pada 

metode yang cenderung mengarah pada pendekatan behavioristik maka 

penggunaan metode baru yang diperkenalkan saat ini diharapkan meningkatkan 

kualitas  pendidikan yang ada. 

Metode pembelajaran yang baru dan mulai dikembangkan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan sekolah adalah melalui metode pembelajaran 

dengan pendekatan konstrutivistik yang dalam hal ini lebih menekankan peran 

utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas peserta didik dalam membangun 

pengetahuannya sendiri sedangkan peran guru disini adalah membantu siswa 

untuk melakukannya dengan benar dan bertanggung jawab. Paradigma lama yang 

sering terjadi dalam dunia pendidikan sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan 

dan lembaga pendidikan tidak dapat mempertahankannya. 

Melihat adanya perubahan pandangan tersebut maka kegiatan 

pembelajaran juga dapat lebih mempertimbangkan  peserta didik , dalam hal ini 

siswa  tidak hanya diumpamakan sebagai sebuah botol kosong yang bisa diisi 

dengan muatan - muatan informasi apa saja yang dianggap penting oleh guru. 

Selain daripada itu, alur proses belajar tidaklah harus berasal dari guru menuju 

siswa saja tapi juga bisa sebaliknya, siswa bisa juga saling mengajar dengan 

sesama siswa lainnya. Bahkan menurut Anita Lie (2008 : 12) telah banyak 

penelitian yang menunjukkan bahwa pengajaran oleh rekan sebaya (peer 

teaching) ternyata lebih efektif daripada pengajaran oleh guru. 

Keadaan seperti tersebut diatas seharusnya dapat dilihat dalam 

pelaksanaan pembelajaran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 

perlu memperhatikan bahwa pembelajaran harus lebih ditekankan pada praktek, 

baik di laboratorium maupun di masyarakat. Sesuai dengan panduan yang dibuat 

oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tahun 2006, KTSP 

dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : 
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a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan,dan kepentingan peserta 

didik dan lingkungannya. 

b. Beragam dan terpadu. 

c. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan ,teknologi  dan seni. 

d. Relevan dengan kebutuhan hidup. 

e. Menyeluruh dan berkesinambungan. 

f. Belajar sepanjang hayat. 

g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. 

 

Untuk itu guru harus mampu memilih dan menggunakan strategi serta 

metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik mempraktekkan segala 

sesuatu yang dipelajarinya. Pemilihan model pembelajaran harus disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran serta bentuk pembelajaran  

(kelompok atau individu). Sehingga dalam kegiatan pembelajaran segala tingkat 

pendidikan dari tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi akan memperoleh 

hasil yang maksimal dari tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan 

pendidikan menengah adalah: (1) Meningkatkan pengetahuan siswa untuk 

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk 

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ipteks; (2) Meningkatkan 

kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan 

timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. 

Adanya tujuan pendidikan di tingkat menengah yang berorientasi ke depan 

yaitu untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi maka diharapkan hasil 

belajar peserta didik haruslah mencapai nilai ketuntasan yang telah ditetapkan. 

Untuk mencapai nilai ketuntasan yang maksimal maka partisipasi siswa dalam 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) peserta didik diharapkan akan aktif pada 

waktu jam pelajaran berlangsung. Keaktifan yang diharapkan adalah peserta didik 

dengan seksama mendengar, menyimak dan bertanya apabila guru sedang 

memberikan suatu materi pelajaran. Keaktifan pada saat pelaksanaan Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM)  berlangsung tidak dapat terlepas dari motivasi dan 
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minat siswa terhadap materi pelajaran yang akan diberikan guru semua mata 

pelajaran, khususnya mata pelajaran akuntansi.  

Mata pelajaran akuntansi biasanya diberikan pada peserta didik tingkat 

menengah khususnya bidang konsentrasi Ilmu Sosial ( IS). Akuntansi merupakan 

suatu bidang ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kemampuan berpikir dan 

nalar seseorang. Pemberian mata pelajaran akuntansi kepada peserta didik 

menengah atas bertujuan untuk membekali peserta didik agar memiliki 

kemampuan berfikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk menghadapi keadaan yang selalu 

berubah, tidak pasti dalam prakteknya sedikit banyak mata pelajaran ini 

menggunakan aplikasi dari mata pelajaran matematika yaitu berhitung. Oleh 

karena itu diperlukan partisipasi dan konsentrasi yang lebih untuk mencapai 

ketuntasan yang diharapkan. 

Untuk mengetahui apakah kegiatan pembelajaran akuntansi di sekolah 

menengah sesuai yang diharapkan maka peneliti melakukan penelitian di SMA 

Negeri 3 Surakarta yang merupakan salah satu sekolah ternama dikota Surakarta. 

Sekolah ini telah terkenal menghasilkan output siswa yang bermutu dan 

berkualitas. Dengan reputasi yang dimiliki sekolah tersebut penulis berasumsi 

bahwa SMA Negeri 3 Surakarta mempunyai tenaga guru yang profesional, sarana 

prasarana memadai untuk media pembelajaran serta telah menggunakan metode 

pembelajaran yang modern dan tidak lagi menggunakan metode yang 

konvensional seperti ceramah tidak seperti dalam pembelajaran akuntansi yang 

biasa dilakukan di sekolah tingkat menengah pada umumnya.  

Pembelajaran akuntansi ditingkat menengah pada umumnya terdapat 

berbagai permasalahan yang mengakibatkan tujuan dari pembelajaran tidak 

berjalan seperti yang diharapkan disebabkan karena penggunaan metode 

pembelajaran ceramah yang membosankan. Keadaan yang sering terjadi 

dilapangan pada umumnya adalah  guru terlalu sering memberikan soal-soal 

dimana siswa harus mengerjakan terus menerus tanpa pembahasan, tanya jawab 

dan pemberian materi yang cukup. Hal tersebut mengakibatkan pemahaman siswa 
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terhadap materi sangat kurang yang pada akhirnya mempengaruhi minat, motivasi 

dan partisipasi serta hasil belajar peserta didik yang menjadi kurang optimal. 

Kondisi demikian ini ternyata terjadi juga di sekolah peneliti di SMA 

Negeri 3 Surakarta. Pembelajaran akuntansi didominasi dengan mengerjakan soal-

soal pada buku panduan atau diktat yang dipakai atau soal-soal lain yang dibuat 

sendiri oleh guru dengan pembahasan yang minim karena waktu untuk 

pembelajaran akuntansi sangat terbatas yaitu 45 menit per pertemuan. Pemberian 

soal-soal yang bervariasi dan terus menerus diharapkan dapat memberikan latihan 

yang akan menjadi pemahaman bagi siswa. Namun pada kenyataannya hal ini 

membuat siswa menjadi jenuh dan tidak bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. Keengganan siswa untuk bertanya kepada guru mengenai hal-hal 

yang belum dimengerti yang biasanya disebabkan karena rasa malu dan takut 

akan reaksi guru maupun teman sekelasnya  dan kurangnya minat serta motivasi 

siswa berpengaruh pada keaktifan dalam pembelajaran, pemahaman, dan hasil 

belajar akuntansi siswa. 

Dari survey awal yang dilakukan peneliti dengan mengadakan pengamatan 

saat megikuti Program Pengalaman Lapangan (PPL) di  SMA Negeri 3 Surakarta 

khususnya kelas XI IS 3, nilai rata-rata awal adalah 69 angka ini belum memenuhi 

nilai KKM ( Kriteria Ketuntasan Minimal) mata pelajaran akuntansi, yaitu 70. 

Siswa yang mendapat nilai 70 keatas sebanyak 60,6% dari keseluruhannya, dan 

39,4 % sisanya masih dibawah standart ketuntasan minimal. Diantara siswa yang 

belum tuntas, bahkan ada yang mendapat nilai yang rendah yaitu 40. Siswa yang 

mengumpulkan tugas rumah secara tepat waktu sebanyak 25%. Sebanyak 57,5% 

mengumpulkan tugasnya dengan terlambat 1 minggu dari waktu yang ditentukan. 

Sisanya 17,5% tidak mengumpulkan tugas rumah. 

Dari kenyataan tersebut terlihat bahwa tingkat keaktifan dan minat siswa 

dalam mengikuti pelajaran sangat rendah. Selain itu kurangnya partisipasi siswa 

dalam saat kegiatan belajar ditunjukkan saat guru sedang menerangkan materi 

sebagian besar peserta didik sibuk dengan kegiatannya masing – masing seperti 

berbicara dengan temannya sendiri, bermain dengan handphone saat pelajaran 

atau bahkan sampai tertidur di dalam kelas sehingga suasana kelas menjadi ramai 
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dan gaduh. Kurangnya motivasi siswa juga terlihat saat guru membahas suatu soal 

yang sebelumnya telah diberikan tidak ada peserta didik yang secara sukarela 

mengerjakannya didepan kelas apabila tidak ditunjuk secara acak sebelumnya. 

Guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencakup minat, 

pemahaman, keaktifan dan hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IS 1 SMA 

Negeri 3 Surakarta, maka perlu dicari suatu model pembelajaran akuntansi yang 

efektif sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang materi akuntansi 

itu sendiri dan juga peningkatan keaktifan siswa yang merupakan bagian dari 

kualitas pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan sosialnya secara 

aktif adalah model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil. 

Model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil adalah 

pembelajaran dengan mengoptimalkan kemampuan siswa yang berprestasi dalam 

satu kelas untuk mengajar atau menularkan kepada teman sebaya mereka yang 

kurang berprestasi bisa mengatasi ketertinggalannya. Tutor sebaya merupakan 

salah satu sumber belajar selain guru. Tutor sebaya yang dimaksud disini adalah 

pemberian bantuan belajar yang dilakukan oleh siswa seangkatan yang ditunjuk 

oleh guru. Teman sebaya ini biasanya dipilih oleh guru atas dasar berbagai 

pertimbangan seperti siswa yang memiliki prestasi akademik yang baik dan 

hubungan sosial yang memadai. Banyak penelitian menunjukkan bahwa 

pembelajaran dengan rekan sebaya (peer-teaching) ternyata lebih efektif daripada 

pengajaran oleh guru (Lie, 2002:12 ).  

Sistem tutor sebaya dilakukan atas dasar bahwa ada sekelompok siswa 

yang lebih mudah bertanya, lebih terbuka dengan teman sendiri dibandingkan 

dengan gurunya. Disiplin diri yang diberikan siswa dengan didasari oleh motivasi 

yang positif dari internal dan eksternal siswa baik yang prestasinya tinggi (si 

Tutor) maupun siswa yang yang prestasinya rendah (si Mentor) demi terciptanya 

suatu kondisi yang tepat bagi siswa untuk secara maksimal menerima bahan 

ajaran, sehingga tugas yang diberikan seorang guru tidak dianggap sebagai suatu 

keterpaksaan / beban oleh siswa melainkan sebagai suatu kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Berdasarkan uraian yang ada tampak bahwa tutor sebaya dapat 
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digunakan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi 

siswa yang mencakup minat, pemahaman, keaktifan dan hasil belajar akuntansi 

Berdasarkan uraian latar belakang keadaan masalah yang ada diatas 

peneliti bersama guru akuntansi mengadakan kesepakatan untuk melakukan 

kolaborasi guna meningkatkan kualitas pembelajaran yang mencakup minat, 

pemahaman, keaktifan dan hasil belajar akuntansi siswa kelas XI IS 3 dengan 

menggunakan model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti kemukakan maka, 

peneliti mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada pembelajaran 

akuntansi kelas XI IS 3 SMA Negeri 3 Surakarta sebagai berikut : 

1. Siswa pada umumnya kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran 

akuntansi karena kesulitan memahami konsep dan penjelasan yang 

diberikan oleh guru yang masih menggunakan metode pembelajaran 

dengan pendekatan behaviouristik.  

2. Guru hanya menggunakan metode ceramah yang monoton dan hanya 

sedikit diselingi dengan tanya jawab serta pembahasan soal. 

3. Kebanyakan siswa kurang memperhatikan materi yang diberikan guru, 

cenderung bercerita dengan temannya karena rendahnya minat yang 

dimiliki siswa untuk mengikuti proses belajar mengajar. 

4. Adanya minat siswa yang rendah maka motivasi yang siswa miliki saat 

mengikuti kegiatan belajar mengajar juga rendah, sehingga partisipasi saat 

KBM berlangsung keaktifan siswa kurang 

5. Penggunaan metode yang telah diterapkan belum mampu meningkatkan 

kualitas pembelajaran yang mencakup minat, pemahaman, keaktifan dan 

hasil belajar akuntansi. 
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C. Pembatasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian dan  agar 

masalah yang teridentifikasi dapat dikaji secara mendalam maka peneliti 

melakukan pembatasan masalah. Pada penelitian ini masalah yang akan dikaji 

lebih mendalam berdasarkan identifikasi masalah diatas adalah tentang 

penggunaan metode pembelajaran yang tepat untuk meningkatkan  kualitas 

pembelajaran, yaitu dengan: 

1. Menerapkan model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil pada 

saat kegiatan pembelajaran 

2. Kualitas pembelajaran yang akan digunakan sebagai tolak ukur 

keberhasilan dalam penggunaan metode pembelajaran ini adalah 

mencakup keaktifan dan hasil belajar akuntansi siswa yang dilihat dari 

nilai ketuntasan yang diperoleh.  Hasil belajar yang digunakan sebagai 

tolok ukur dapat dilihat dari peningkatan prestasi belajar siswa setelah 

mengikuti pembelajaran dalam satu siklus. 

 

D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah (probelamatika) diperlukan sebagai arah atau pedoman 

dalam melakukan penelitian. Berdasarkan pembatasan masalah yang telah peneliti 

kemukakan maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah mayor (utama) 

sebagai berikut : 

Rumusan Masalah Utama : 

Apakah penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil dapat meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IS 

3 Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Surakarta ? 

Dengan adanya rumusan masalah utama yang tersebut diatas , maka 

penulis mengidentifikasi permaslahan utama tersebut menjadi permasalahan – 

permasalahan yang lebih khusus, dengan asumsi yaitu apabila semua 

permasalahan khusus tersebut telah teratasi maka permasalahan mayor atau yang 
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utama dalam kegiatan pembelajaran juga akan terpecahkan. Adapun rumusan 

masalah khususnya sebagai berikut : 

Rumusan Masalah  Khusus : 

1. Apakah penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil dapat meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran akuntansi  

pada siswa kelas XI IS 3 Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Surakarta ? 

2. Apakah penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil dapat meningkatkan partisipasi belajar siswa dalam  pembelajaran 

akuntansi pada siswa kelas XI IS 3 Sekolah Menengah Atas Negeri 3 

Surakarta ? 

3. Apakah penggunaan metode pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam  pembelajaran 

akuntansi pada siswa kelas XI IS 3 Sekolah Menengah Atas Negeri 3 

Surakarta ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah  tersebut, maka beberapa tujuan 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

Tujuan Masalah Umum : 

Mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan metode pembelajaran tutor 

sebaya dalam kelompok kecil dapat meningkatkan kualitas pembelajaran 

akuntansi pada siswa kelas XI IS 3 Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Surakarta ? 

Tujuan Masalah  Khusus : 

1. Mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan metode pembelajaran tutor 

sebaya dalam kelompok kecil dalam meningkatkan motivasi siswa dalam 

pembelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IS 3 Sekolah Menengah Atas 

Negeri 3 Surakarta ? 

2. Mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan metode pembelajaran tutor 

sebaya dalam kelompok kecil dalam meningkatkan partisipasi belajar 

siswa dalam  pembelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IS 3 Sekolah 

Menengah Atas Negeri 3 Surakarta ? 
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3. Mengetahui dan mendeskripsikan penggunaan metode pembelajaran tutor 

sebaya dalam kelompok kecil dalam meningkatkan hasil belajar siswa 

dalam  pembelajaran akuntansi pada siswa kelas XI IS 3 Sekolah 

Menengah Atas Negeri 3 Surakarta ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang model 

pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil dan Sebagai bahan 

referensi peneliti yang lain yang akan meneliti permasalahan yang 

berhubungan dengan model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Kelas Akuntansi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rekomendasi 

dan bahan pertimbangan dalam perbaikan dan penyempurnaan PTK 

dalam rangka peningkatan kualitas proses belajar mengajar.  

b. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat siswa memiliki minat 

belajar yang besar khususnya pada mata pelajaran akuntansi 

c. Bagi guru 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberdayakan guru akuntansi untuk  

merancang pembelajaran dengan model pembelajaran tutor sebaya 

dalam kelompok kecil. 

d. Bagi FKIP pendidikan Akuntansi 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan 

digunakan sebagai tambahan referensi kepustakaan karya ilmiah bagi 

peneliti berikutnya. 

e. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana untuk menerapkan 

ilmu berupa teori yang diperoleh di bangku perkuliahan, dan dapat 
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dijadikan penulis sebagai bahan pengembangan metode pembelajaran 

yang PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan). 

f. Bagi akademisi 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan inspirasi dan referensi 

untuk penelitian pendidikan yang sejenis 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

 

a. Hakikat Metode Tutor Sebaya Dalam Kelompok Kecil 

1. Tutor Sebaya 

Secara harfiah tutor sebaya terdiri dari dua kata yaitu tutor dan sebaya. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, tutor didefinisikan orang yang memberikan 

pelajaran (membimbing) kepada seorang atau sejumlah kecil siswa, sedangkan 

sebaya yaitu sama atau hampir sama umur. Percobaan menggunakan siswa 

sebagai guru atau tutor sebaya telah berlangsung di negara lain yang sudah maju 

dan telah menunjukkan keberhasilan. Dasar pemikiran tentang tutor sebaya adalah 

siswa yang pandai memberikan bantuan belajar kepada siswa yang kurang pandai. 

Bantuan tersebut dapat dilakukan kepada teman-teman sekelasnya di sekolah atau 

di luar sekolah / di luar jam mata pelajaran (Semiawan, 1985:70).  

 Menurut Irma (2005 dalam Widodo. L 2005) metode tutor sebaya adalah 

bagaimana mengoptimalkan kemampuan siswa yang berprestasi dalam satu kelas 

untuk mengajarkan atau menularkan kepada teman sebaya mereka yang kurang 

berprestasi, sehingga siswa yang kurang berprestasi dapat mengatasi 

ketertinggalannya. Pengertian lain daripada tutor sebaya adalah  merupakan 

pembelajaran siswa melalui tutorial merupakan pembelajaran melalui kelompok 

yang terdiri atas satu siswa dan satu orang pengajar (Tutor, Mentor). Yang 

terakhir adalah tenaga pengajar, tenaga pengajar itu tidak harus bersumber pada 

guru tetapi seorang siswa yang memiliki kemampuan lebih dapat memegang tugas 

sebagai mentor. 

Pada pembelajaran dengan menggunakan metode tutor sebaya siswa akan 

berperan sebagai tutor akan terlebih dahulu dibekali dengan materi yang akan 

disampaikan guru. Pembekalan materi ini disampaikan diluar jam pelajaran, tetapi 

dalam pembelajaran berlangsung guru juga menerangkan materi tersebut secara 

singkat hanya pokok bahasan materinya saja. Dalam kegiatan berikut tutor atau 
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asisten yang telah ditunjuk bertugas menjelaskan dan membantu siswa lain yang 

kesulitan. 

Dedi Supriyadi (dalam Erman Suherman, dkk, 2003: 276) mengemukakan 

bahwa tutor sebaya adalah seorang atau beberapa siswa yang ditunjuk dan 

ditugaskan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Tutor 

tersebut diambil dari seorang atau beberapa siswa yang prestasinya lebih tinggi. 

Bantuan belajar oleh teman sebaya dapat menghilangkan kecanggungan. Bahasa 

teman lebih mudah dipahami. 

Menurut E. Harlock dalam Gunarsa (1983: 96-97) disebutkan teman 

sebaya yaitu teman di mana bisa bermain dan melakukan aktivitas bersama-sama 

sehingga menimbulkan rasa senang bersama. Biasanya usia mereka sebaya. 

Menurut Mudyaharjo (1994: 241) suatu kelompok sebaya adalah terdiri dari 

gabungan individu yang rata-rata usianya hampir sama. Jadi pengertian sebaya 

adalah anak-anak yang rata-rata usianya hampir sama atau satu kelas. 

Tutor sebaya tidak harus merupakan siswa yang paling pandai di kelas, 

tetapi tentunya siswa tersebut sudah mastery (menguasai) bahan atau materi 

pelajaran yang akan ditutorkan. Hal senada dikemukakan Djamarah dan Aswan 

(1996), bahwa untuk menentukan siapa yang dijadikan tutor, diperlukan 

pertimbangan-pertimbangan tersendiri. Seorang tutor belum tentu siswa yang 

paling pintar; yang paling penting diperhatikan yang menjadi tutor tersebut 

adalah: 

a. Dapat diterima (disetujui) oleh siswa yang mendapat program perbaikan 

sehingga siswa tidak mempunyai rasa takut atau enggan untuk bertanya 

kepadanya. 

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

c. Mempunyai daya kreativitas yang cukup untuk memberikan bimbingan, 

yaitu dapat menerangkan pelajaran kepada kawannya. 

d. Dapat menerangkan bahan atau materi perbaikan yang diperlukan siswa 

yang menerima program perbaikan. 

Fungsi tutor di sini hanya membantu guru dalam melaksanakan kegiatan 

perbaikan bagi siswa yang memerlukan. Artinya, pelaksana utama kegiatan 
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perbaikan ini tetaplah guru itu sendiri, dan guru bertanggungjawab terhadap 

materi pelajaran yang dipelajari. 

Tutor membantu temannya yang mengalami kesulitan berdasarkan 

petunjuk dari guru. Tutor berperan sebagai pemimpin dalam kegiatan kelompok 

sebagai pengganti guru. Dengan tutor ini diharapkan adanya hubungan yang lebih 

dekat dan akrab dengan teman sekelasnya. Tutor sebaya kegiatannya merupakan 

pengayaan dan menambah motivasi belajar, juga dapat meningkatkan rasa 

tanggung jawab dan kepercayaan diri. 

Menurut Djamarah dan Aswan (1995), ada beberapa manfaat dari kegiatan 

tutoring yaitu : 

a. Ada kalanya hasilnya lebih baik bagi berapa anak yang mempunyai 

perasaan takut atau enggan kepada gurunya. 

b. Bagi tutor, pekerjaan tutoring akan mempunyai akibat memperkuat konsep 

yang sedang dibahas. 

c. Bagi tutor, merupakan kesempatan untuk melatih diri memegang tanggung 

jawab dalam mengembang suatu tugas untuk melatih kesabaran. 

d. Mempererat hubungan antara sesama siswa sehingga melatih mempertebal 

perasaan sosial  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tutor sebaya adalah 

tutor yang dilakukan oleh siswa yang memiliki keistimewaan atau kelebihan 

kecakapan, kepandaian, kecepatan menerima pelajaran, untuk membantu memberi 

bimbingan, penjelasan, arahan, petunjuk kepada siswa yang rata-rata usianya 

hampir sama atau sekelas yang kepandaiannya agak lambat dalam satu kelompok 

kecil dalam menyelesaikan tugas. Peran guru disini terlihat saat terjadinya 

pembentukan kelompok, perencanaan tugas kelompok, pelaksanaan, dan tahap 

evaluasi hasil belajar kelompok 

 

2. Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil 

Pembelajaran dalam kelompok kecil ialah kegiatan siswa dalam 

pembelajaran dengan cara menghadapi siswa yang masing-masing mempunyai 

kesempatan untuk bertatap muka dengan guru secara berkelompok, yaitu berkisar 
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antara 3-8 orang untuk tiap kelompok. Dengan kata lain dalam pembelajaran 

kelompok kecil ini guru mengadakan kegiatan belajar mengajar dengan cara 

memberi kesempatan kepada siswa untuk aktif belajar dalam kelompok kecil (J.J. 

Hasibuan dkk, 1988: 144). 

Tidak ada seorangpun akan menyangkal suatu pendapat bahwa orang tua 

dan guru mempunyai pengaruh sangat kuat dalam bersosialisasi bagi anak. Orang 

tua dan guru saling menunjang dalam pengaruhnya dalam proses sosialisasi itu. 

Para orang tua pada umumnya selalu memberi bantuan kepada para guru dalam 

usaha mereka mencapai tujuan sekolah, sedangkan para guru selalu membantu 

orang tua dalam mencapai tujuan keluarga. Adanya saling memberikan dukungan 

antara orang tua dan guru ini nampak jelas manifestasinya pada masyarakat kelas 

menengah. Oleh sebab itu amat sulit bagi anak jika bermaksud untuk menghindari 

dari pengaruh kedua orang dewasa ini. 

Akan tetapi anak juga menghadapi tuntutan-tuntutan yang datangnya 

bukan dari orang dewasa, tetapi dari anak-anak lain yang hampir seusia, yang 

disebut kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini juga merupakan agen sosialisasi 

yang mempunyai pengaruh kuat. Pengaruh kelompok sebaya semakin menguat 

searah dengan bertambahnya usia anak. Dengan diketahuinya kelompok sebaya 

yang diikuti oleh anak, guru akan dapat mengetahui tujuan kelompok sebaya dan 

secara hati-hati agar tidak ditoleh kelompok sebaya itu, guru dapat menanamkan 

pengaruhnya sehingga dapat mengarahkan kegiatan kelompok sebaya kearah 

aktivitas yang positif (Redja Mudyaharjo, dkk, 1994: 241,248). 

Conny Semiawan mengemukakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan 

dalam usaha menciptakan kondisi belajar supaya siswa dapat mengoptimalkan 

aktivitasnya dalam proses belajar mengajar. Prinsip itu antara lain prinsip 

perbedaan perorangan yaitu kenyataan bahwa ada perbedaan-perbedaan tertentu 

antara tiap-tiap siswa, sehingga mereka diperlukan secara klasikal (W. Gulo, 

2002: 76-77). 

Kelompok siswa yang kecil yang terdiri atas tiga sampai delapan orang 

siswa kalau melalui tutorial pelajaran dapat seluruhnya disesuaikan dengan 

kebutuhan siswa, hal ini tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam pelajaran 
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kepada kelompok siswa yang kecil, karena perbedaan-perbedaan yang terdapat di 

antara siswa. Namun ciri-ciri pembelajaran kelompok kecil, masih cukup mirip 

dengan tutorial dibanding dengan pembelajaran kelompok siswa yang besar 

karena masih dimungkinkan perhatian individual kepada masing-masing siswa 

dalam kelompok, biarpun secara bergantian pada beberapa langkah intruksional 

(WS. Winkel, 1996: 402). 

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar guru hendaknya memilih 

dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara 

mental, fisik maupun sosial. Model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok 

kecil adalah suatu siasat untuk melaksanakan suatu proses agar siswa dapat 

menirukan, meneruskan, dan diharapkan dapat mengembangkan potensi yang ada 

pada siswa agar dapat mencapai tujuan dengan melibatkan siswa yang mempunyai 

keistimewaan, kepandaian, kecakapan di dalam kelas itu untuk membantu 

memberi penjelasan, bimbingan, arahan petunjuk kepada siswa lain yang tingkat 

kepandaiannya agak kurang atau lambat penerimaan pelajaran yang usianya 

hampir sama atau sekelas dalam satu kelompok kecil. Oleh karena itu, pemilihan 

model pembelajaran tutor sebaya sebagai strategi pembelajaran akan sangat 

membantu siswa di dalam mengajarkan materi atau penyelesaian soal kepada 

teman-temannya (belajar mempresentasikan idenya). 

Dengan tutor sebaya siswa merasa lebih bebas mengungkapkan 

kelemahan-kelemahan mereka sehingga dengan mudah untuk bertanya. Hal ini 

dinilai lebih efektif dan efisien apabila keadaan siswa ada yang sungkan  atau 

takut untuk mengutarakan kesulitan-kesulitan pada guru dikelas. Karena 

terkadang siswa yang belajar dengan gurunya tidak mengerti, dengan temannya 

bisa langsung mengerti. Dengan begitu dapat menimbulkan rasa senang untuk 

belajar. Kemudian, karena memiliki rasa senang tersebut maka minat belajar 

siswa muncul sehingga siswa akan belajar lebih giat dan akhirnya mencapai 

prestasi yang diinginkan. 

Seorang tutor hendaknya memiliki kriteria: (1) memiliki kemampuan 

akademik diatas rata-rata siswa satu kelas; (2) mampu menjalin kerjasama dengan 

sesama siswa; (3) memiliki motivasi yang tinggi untuk meraih prestasi akademik 
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yang baik; (4) bersikap rendah hati dan bertanggung jawab.  Selain itu, seorang 

tutor memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: (1) memberikan tutorial 

kepada anggota dalam kelompoknya dan membantu teman yang kesulitan dalam 

belajar; (2) menyampaikan permasalahan kepada guru apabila ada materi yang 

belum dikuasai . 

Menurut Branley (dalam Erman Suherman dkk, 2003: 277) ada tiga model 

dasar dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dengan tutor, yaitu student to 

student (satu siswa ke satu siswa), group to tutor (tutor untuk kelompok), dan 

student to students (satu siswa kebeberapa siswa). 

 

3. Metode Tutor Sebaya 

“ Metode tutor sebaya adalah bagaimana mengoptimalkan kemampuan 

siswa yang berprestasi dalam satu kelas untuk mengajar atau menularkan kepada 

teman sebaya mereka yang kurang berprestasi bisa mengatasi ketertinggalannya “ 

( Langgeng, 2005) 

 Edward L. Dejnozken dan David E. Kopel dalam American Education 

Enoydopedia, menyatakan bahwa ” Metode tutor sebaya adalah sebuah prosedur 

siswa mengajar siswa lainnya. Tipe pertama adalah pengajaran dan pembelajaran 

dari usia yang sama. Tipe kedua adalah pengajaran dan pembelajaran yang lebih 

tua usianya. Tipe lain kadang dimunculkan pertukaran usia pengajar” (Akrom, 

2007). Menurut Rina Iriani, “metode tutor sebaya dapat digunakan diberbagai 

jenjang pendidikan dan semua mata pelajaran, dengan kreativitas dari guru bidang 

studiitu sendiri” (Langgeng, 2005) 

 Berdasarkan pendapat   Edward L. Dejnozken dan David E. Kopel pada 

penelitian ini, peneliti menggunakan tipe yang pertama yaitu pengajaran dan 

pembelajaran dari usia yang sama. Melihat dari beberapa pengertian diatas, 

peneliti menyimpulkan bahwa metode tutor sebya adalah suatu metode 

pembelajaran yang memanfaatkan potensi diri siswa yang berprestasi lebih, 

diterima atau disetujui oleh siswa yang mendapat bantuan, dapat menerangkan 

dengan jelas bahan pengajaran yang dibutuhkan oleh siswa, berkepribadian 

ramah, lancar berbicara, luwes dalam bergaul, tidak sombong dan memiliki jiwa 
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penolong, memiliki daya kreativitas yang ukup untuk membimbing temannya, 

dengan memberikan bantuan belajar kepada siswa yang memiliki hasil belajar 

rendah agar dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

 

4. Tujuan Metode tutor Sebaya  

Penerapan metode tutor sebaya pada mulanya bertujuan untuk 

memberikan bimbingan belajar bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

Pada perkembangan dunia pendidikan seperti saat ini metode tutor sebaya mulai 

diterapkan dibeberapa sekolah dengan tujuan untuk menarik perhatian siswa 

sehingga prestasi belajar siswa meningkat yang ditandai dengan tercapaianya nilai 

ketuntasan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Menurut Gary D. Borich 

(1996:78), teman sebaya memiliki berbagai fungsi dalam proses belajar. “The 

peer group can influence and even teach students how to behave in class, study 

for test, convers with teachers and school administrators, and can contribute to 

success or fail ure of performance in school in many other ways “ ( Teman sebaya 

dapat memberi pengaruh dan juga mengajari teman sebayanya bagaimana 

bertindak di dalam kelas, belajar untuk test, dengan guru-guru, dan administrasi 

sekolah dan dapat memberi kontribusi untuk kesuksesan atau kegagalan dalam 

pelaksanaan kelas belajar dan lain sebagainya). 

Dengan demikian tujuan bimbingan belajar tutor sebaya adalah 

meningkatkan hasil belajar anak dan membangkitkan motivasi suasana belajar 

yang dispilin serta nyaman. 

 

5. Kelebihan dan kekurangan Metode Tutor Sebaya 

 Menurut pendapat ahli, tentang kelebihan dari tutor sebaya yaitu ” the 

positive effects of peer tutoring are including cognitive gains, improved 

communication, self confidence, and social support among students peer tutor”    

( A. Loke, 2009). Kutipan diatas dapat diartikan bahwa, dampak positif tutor 

sebaya adalah termasuk usaha kognitif, meningkatkan komunikasi , percaya diri 

dan mendukung hubungan sosial diantara siswa. 
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Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing. Menurut Suharsimi Arikunto (1988:64), adapun kelebihan dan 

kelemanahan metode tutor sebaya adalah sebagai berikut: 

a) Kelebihan metode tutor sebaya 

(1) Untuk menyampaikan informasi lebih mudah sebab bahasanya sama. 

(2) Dalam mengemukakan kesulitan lebih terbuka. 

(3) Suasana yang rilex bisa menghilangkan rasa takut. 

(4) Mempererat persahabatan. 

(5) Ada perhatian terhadap perbedaan karakteristik. 

(6) Konsep mudah dipahami. 

(7) Siswa tertarik untuk bertanggungjawab dan mengembangkan kreativitas. 

b) Kelemahan metode tutor sebaya  

(1) Kurang serius dalam belajar. 

(2) Jika siswa punya masalah dengan tutor ia akan malu bertanya. 

(3) Sulit menentukan tutor yang tepat. 

(4) Tidak semua siswa pandai dapat jadi tutor 

 

6.  Prosedur Pembelajaran Metode Tutor Sebaya 

Tahap-tahap perencanaan tindakan menggunakan metode tutor sebaya 

adalah sebagai berikut : 

a) Membuat program 
Yaitu sebagai rencana baik guru maupun tutor dalam melakukan 
tugasnya. 

b) Menyiapkan tutor 
Agar proses pembelajaran yang dilakukan tutor sebaya dapat 
terlaksana secara optimal, perlu adanya tutor yang benar-benar mampu 
untuk mengajar temannya 

c) Menyiapkan sarana dan prasarana 
Sarana dan prasarana juga sangat penting dalam proses pembelajaran, 
untuk itu sebelum proses pembelajaran berlangsung disiapkan dan di 
cek keseluruhannya 

(Akrom, 2007) 

Menurut Rina Iriani (2003:35-36) dalam tesisnya, langkah-langkah 

pelaksanaan tutor sebaya terdiri dari empat langkah yaitu ”merencanakan 

perlakuan, menentukan tutor, melaksanakan, melakukan evaluasi”. Langkah-
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langkah pelaksanaan metode tutor sebaya tersebut dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

a) Merancang perlakuan 

Proses pembelajaran tutorial apakah lebih cocok menggunakan penjelasan 

ulang atau dengan diberi tugas atau mengerjakan tugas. 

b) Menentukan tutor 

Tutor dipilih dari anak yang sangat pandai. Alternatif lain, siswa diberi 

kesempatan untuk memilih tutor sebaya secara demokratis. 

c) Melaksanakan 

Siswa (tutte) bersama tutor sebaya melakukan kegiatan bersama. Tutor 

memberi penjelas kepada tutte sesuai dengan petunjuk dan materi yang 

diberikan guru. Maupun membantu menyelesaikan tugas atau latihan dari 

guru. 

d) Melakukan evaluasi. 

Dalam tahap akhir dari metode pembelajaranini, guru melakukan monitoring 

dan evaluasi secara kontinue, mengenai proses kegiatan belajar mengajar. Hal 

ini dilakukan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi tutor 

maupun tutte (siswa) dalam proses belajar mengajar berjalan. Apabila 

tutor/tutte telah berhasil dalam kegiatan belajar mengajarnya, sehingga tutee 

memahami dan kemampuan/prestasinya meningkat. Maka, guru memberi 

motivasi dengan rangsangan berupa hadiah sederhana atau tambahan nilai. 

 

Langkah-langkah model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil 

menurut peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Peserta didik dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok kecil yang 

heterogenyang terdiri dari 3-8 siswa. Siswa-siswa yang bertindak sebagai tutor 

sebaya dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh guru. 

2. Masing-masing kelompok diberi tugas mempelajari satu sub materi. Setiap 

kelompok dipandu oleh peserta didik yang telah terpilih sebagai tutor sebaya 

yang telah mendaapatkan petunjuk, materi, dan bimbingan dari guru, mulai 

mengajarkan materi keanggota kelompok masing-masing dan membantu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



21 
 

 

anggotanya mengerjakan soal diskusi kelompok yang telah diberikan oleh 

guru, yang akan menjadi petunjuk atau kerangka diskusi bagi kelompok agar 

kegiatan tutorial dapat terfokus. 

3. Tutor atau ketua kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan 

bimbingan kepada anggotanya terhadap materi ajar yang sedang dipelajari, 

mengkoordinir proses diskusi agar berlangsung aktif dan dinamis, 

menyampaikan permasalahan kepada guru pembimbing apabila ada 

permasalahan saat pembelajaran berlangsung, mengatur diskusi bersama 

anggota kelompok, melaporkan perkembangan akademis kelompoknya 

kepada guru pembimbing pada setiap materi yang dipelajari. Peran guru dalam 

metode tutor sebaya hanyalah sebagai fasilitator dan pembimbing terbatas. 

Artinya, guru hanya melakukan intervensi ketika betul-betul diperlukan oleh 

siswa. 

4. Melakukan pembahasan soal diskusi sebagai tugas kelompok. Setiap anggota 

kelompok mencocokkan hasil jawaban soal diskusi yang telah dikerjakan 

dengan bantuan tutor secara aktif mengeluarkan pendapat saat pembahasan. 

5. Melaksanakan evaluasi belajar secara individu setiap akhir pembelajaran yang 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa, serta sebagai umpan 

balik bagi guru. Saat evaluasi berlangsung, siswa tidak diperbolehkan untuk 

bekerjasama. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tutor sebaya dalam 

kelompok kecil adalah tutor yang dilakukan oleh siswa yang memiliki 

keistimewaan atau kelebihan kecakapan, kepandaian, kecepatan menerima 

pelajaran, untuk membantu memberi bimbingan, penjelasan, arahan, petunjuk 

kepada siswa yang rata-rata usianya hampir sama atau sekelas yang 

kepandaiannya agak lambat dalam satu kelompok kecil dalam menyelesaikan 

tugas dalam satu kelompok kecil dan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan. Pada pembelajaran metode tutor sebaya, peran guru hanya 

sebagai fasilitator dan pembimbing terbatas. 
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b. Hakikat Motivasi 

W. S. Winkel mengatakan bahwa “motif” adalah daya penggerak di dalam 

diri orang untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu 

tujuan tertentu (Darsono, 2000:61). Berawal dari kata “motif” itu, motivasi 

diartikan sebagai motif yang sudah menjadi aktif pada saat-saat melakukan suatu 

perbuatan. Sedangkan motif sudah ada dalam diri seseorang, jauh sebelum orang 

itu melakukan suatu perbuatan. 

Menurut Mc. Donald (dalam Sardiman, 2003:73) motivasi adalah 

perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

“feeling”dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Dari pengertian 

yang dikemukakan Mc. Donald mengandung tiga elemen penting, yaitu: 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan pada diri setiap individu 

manusia, penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa “feeling”, afeksi seseorang. Dalam 

hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan 

emosi yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. 

Dengan ketiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu 

sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri individu, sehingga akan bergayut dengan 

perasaan dan emosi untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong 

karena adanya tujuan dan kebutuhan. 

 Para pakar Psikologi menggunakan kata motivasi dengan mengaitkan 

belajar untuk menggambarkan proses yang dapat memunculkan dan mendorong 

perilaku, memberikan arah atau tujuan perilaku, memberikan peluang terhadap 

perilaku yang sama, dan mengarahkan pada pilihan perilaku tertentu. Motivasi 

merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara 

perilaku seseorang secara terus-menerus (Anni, 2005:111). Dalam pengertian ini 

intensitas dan arah motivasi dapat bervariasi. Untuk belajar sangat diperlukan 

adanya motivasi, sesuai dengan semboyan “ motivation is an essentialcondition of 
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learning”. Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau ada motivasi. Makin tepat 

motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula pelajaran itu (Sardiman, 

2003:84). Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar bagi 

para siswa.Sehubungan dengan hal tersebut ada tiga fungsi motivasi yang 

dikemukakan oleh Sardiman ( 2003 : 85) yaitu : 

1) Mendorong manusia untuk berbuat, motivasi dalam hal ini merupakan motor 

penggerak dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. 

2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai 

dengan tujuannya. 

3) Menyelesaikan perbuatan, yakni menentukan perbuatan – perbuatan apa yang 

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan 

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

Di samping itu, motivasi juga berfungsi sebagai pendorong usaha dalam 

pencapaian prestasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya motivasi. 

Adanya motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik 

Dengan adanya usaha yang tekun dan terutama dengan di dasari motivasi yang 

kokoh, maka seseorang yang belajar itu akan menghasilkan prestasi yang baik. 

Intensitas motivasi siswa akan sangat menentukan tingkat pencapaian prestasi 

belajarnya. Untuk itu motivasi belajar yang dimiliki siswa harus terus di 

kembangkan. 

b. 1 Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan suatu keseluruhan daya penggerak di dalam 

diri seseorang baik bersumber dari dirinya sendiri maupun di lingkungan 

sekitarnya yang dapat menimbulkan kegiatan belajar sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh siswa dapat tercapai. Michel J. Jucius (Onong Uchjana Effendy, 

1993: 69-70) menyebutkan ‘motivasi’ sebagai “kegiatan memberikan dorongan 

kepada seseorang atau diri sendiri untuk mengambil suatu tindakan yang 

dikehendaki”. Menurut Dadi Permadi (2000: 72) ‘motivasi’ adalah “dorongan dari 

dalam untuk berbuat sesuatu, baik yang positif maupun yang negatif 
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Sedangkan menurut Mc. Donald (dalam Sardiman, 2003:73), “motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

‘feeling’ dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan”. Dari 

pengertian yang dikemukakan Mc. Donald mengandung tiga elemen penting, 

yaitu : 

1. Bahwa motivasi itu mengawali terjadinya perubahan pada diri setiap individu 

manusia, penampakannya akan menyangkut kegiatan fisik manusia. 

2. Motivasi ditandai dengan munculnya, rasa “feeling”, afeksi seseorang. Dalam 

hal ini motivasi relevan dengan persoalan-persoalan kejiwaan, afeksi dan emosi 

yang dapat menentukan tingkah laku manusia. 

3. Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini 

sebenarnya merupakan respon dari suatu aksi, yaitu tujuan. 

Dengan ketiga elemen di atas, maka dapat dikatakan bahwa motivasi itu 

sebagai sesuatu yang kompleks. Motivasi akan menyebabkan terjadinya suatu 

perubahan energi yang ada pada diri individu, sehingga akan bergayut dengan 

perasaan dan emosi untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Semua ini didorong 

karena adanya tujuan dan kebutuhan. Pada hakikatnya, motivasi terdiri dari dua 

macam yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

1) Motivasi intrinsik 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar 

yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan-tujuan siswa sendiri. Motivasi ini 

sering disebut ”motivasi murni”, atau motivasi yang timbul dari dalam diri 

peserta didik, misalnya keinginan untuk mendapat ketrampilan tertentu, 

memperoleh informasi dan pemahaman, mengembangkan sikap untuk 

berhasil, menikmati kehidupan, secara sadar memberikan sumbangan kepada 

kelompok, keinginan untuk diterima oleh orang lain, dan sebagainya. Motivasi 

ini timbul tanpa pengaruh dari luar. 

2) Motivasi ekstrinsik 

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-

faktor dari luar situasi belajar, seperti : angka, kredit, ijazah, tingkatan, 

hadiah, medali, pertentangan dan persaingan, yang bersifat negatif ialah 
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ejekan, dan hukuman. Motivasi ekstrinsik tetap diperlukan di sekolah, sebab 

pembelajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat, atau sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Ada kemungkinan peserta didik belum menyadari 

pentingnya bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dalam keadaan ini 

peserta didik yang bersangkutan perlu dimotivasi agar belajar dan guru 

berupaya membangkitkan motivasi belajar peserta didik sesuai dengan 

keadaan peserta didik itu sendiri. Hasil belajar akan menjadi optimal, kalau 

ada motivasi. Makin tepat motivasi yang diberikan, akan makin berhasil pula 

pelajaran itu (Sardiman, 2003:84). Jadi motivasi akan senantiasa menentukan 

intensitas usaha belajar bagi para siswa. Terkait dengan hal tersebut menurut 

Oemar Hamalik (2003:108) fungsi motivasi adalah sebagai berikut: 

1) Mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan. Tanpa motivasi tidak 

akan timbul suatu perbuatan misalnya belajar. 

2) Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

3) Motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan tingkah laku 

seseorang. Besar kecilnya motivasi akan mempengaruhi cepat atau 

lambatnya suatu pekerjaan. 

Sardiman A.M. (2001:81) berpendapat bahwa seseorang dikatakan 

memiliki motivasi apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu lama, 

tidak pernah berhenti sebelum selesai) 

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa), tidak memerlukan 

dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin (tidak cepat puas 

dengan prestasi yang telah dicapainya) 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4) Lebih senang bekerja mandiri 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu) 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 
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8) Senang mencari dan memecahkan masalah/soal-soal. 

sedangkan pengertian motivasi berprestasi adalah motif yang mendorong 

individu untuk berhasil dalam kompetisi dengan beberapa ukuran 

keunggulan. Ukuran yang dimaksud dapat berupa prestasinya sendiri 

sebelumnya atau prestasi orang lain (Haditono, 1989:16). Menurut Winardi 

(2002:85), karakteristik siswa yang mempunyai motivasi belajar dan 

berprestasi tinggi yaitu : 

1) Sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan 

yang moderat. 

2) Suka situasi-situasi dimana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya 

mereka sendiri, bukan karena faktor-faktor lain, seperti kemujuran atau 

meniru pekerjaan orang lain. 

3) Mereka menginginkan lebih banyak umpan balik tentang keberhasilan dan 

kegagalan mereka.    

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dikemukakan diatas, 

maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah suatu perubahan 

energi dalam diri seseorang atau peserta didik dengan timbulnya perasaan dan 

keinginan yang kuat untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan 

menyenangkan untuk mencapai tujuan baik dalam aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotor. Dari pendapat-pendapat mengenai pengertian dan 

faktor-faktor motivasi, peneliti akan menggunakan indikator motivasi belajar 

siswa sebagai penilaian meliputi :  

1) Tekun menghadapi tugas  

2) Ulet menghadapi kesulitan (tidak lekas putus asa), tidak cepat puas dengan 

prestasi yang telah dicapainya 

3) Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah 

4) Lebih senang bekerja mandiri 

5) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin (hal-hal yang bersifat mekanis, 

berulang-ulang begitu saja, sehingga kurang kreatif) 

6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah yakin akan sesuatu) 

7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu 
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8) Senang mencari dan memecahkan masalah/soal-soal. 

 

c. Hakikat Partisipasi belajar 

Suatu proses belajar mengajar dikatakan berhasil apabila intensitas 

keterlibatan siswanya di dalam kelas terus berkelanjutan, hal tersebut dapat 

dilihat dari keaktifan atau partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. 

Melalui peningkatan minat dan motivasi belajar maka partisipasi seseorang 

pun juga akan meningkat sehingga akan mendorong pencapaian hasil belajar 

yang baik dan tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut pengertiannya 

partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam kegiatan atau turut berperan 

serta dalam kegiatan, sedangkan partisipan adalah orang yang ikut serta dalam 

suatu kegiatan. Dalam hal ini partisipasi atau keterlibatan siswa merupakan 

suatu kegiatan dimana subjek yang belajar atau siswa ikut serta dalam 

mempraktekkan sesuatu, baik secara terbuka  maupun secara tertutup dalam 

proses belajar mengajar. Menurut Mulyasa (2004:156) “Partisipasi siswa 

dalam pembelajaran sering juga diartikan sebagai keterlibatan siswa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran”. 

Menurut Malone dalam Sobri Sutikno (2004: 29) agar peserta didik 

terdorong untuk berpartisipasi aktif dan efisien dalam belajar diperlukan 

beberapa faktor, yaitu :  

1) Harus memilikinya motivasi, alasan dan tujuan belajar yang jelas dan 

dibantu oleh guru mereka. 

2) Harus ada tujuan pembelajaran yang jelas, peserta didik akan belajar 

secara efektif karena mereka memiliki gambaran umum tentang topik yang 

dipelajari. 

3) Tujuan pembelajaran yang jelas beserta jadwal pencapaiannya juga dapat 

berfungsi sebagai sebuah rencana yang harus dilaksanakan oleh peserta 

didik. 

4) Peserta didik memerlukan umpan balik selama proses pembelajaran untuk 

mengetahui perkembangan keberhasilan yang telah dicapainya. 
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5) Apa yang dipelajarinya harus memiliki relevansi dengan kebutuhan 

mereka. 

6) Peserta didik memerlukan dorongan agar mampu menerapkan. 

Sedangkan menurut Sudjana (1993:30) dalam E. Mulyasa 

(2005:156-157) mengemukakan ”syarat kelas yang efektif jika di dalamnya 

terdapat keterlibatan, tanggung jawab dan umpan balik dari peserta didik. 

Sehingga dalam pembelajaran bukan guru yang berperan aktif dalam 

memberikan pengetahuan kepada siswa tetapi siswa memiliki kesadaran dan 

tanggung jawab pribadi membentuk pengetahuannya sendiri dengan 

bimbingan dari guru”. Partisipasi peserta didik dapat ditumbuhkan dengan 

berbagai cara, antara lain memberikan pertanyaan dan menanggapi respon 

peserta didik secara positif, menggunakan metode yang bervariasi yang lebih 

melibatkan peserta didik. Nana Sudjana (1995:61) secara lebih terperinci 

mengemukakan tentang ciri-ciri siswa yang aktif, yaitu: 

1) Terlibat dalam pemecahan masalah 

2) Bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami 

persoalan yang dihadapinya 

3) Berusaha mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk pemecahan 

masalah 

4) Menilai kemampuan dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya 

5) Turut serta dalam melaksanakan tugas belajarnya 

6) Melatih diri dalam memecahkan soal 

7) Kesempatan menggunakan atau menerapkan tugas persoalan yang 

dihadapinya. 

 

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa partisipasi yaitu wujud tingkah laku siswa secara nyata 

dalam kegiatan pembelajaran yang merupakan totalitas dari suatu keterlibatan 

mental dan emosional siswa sehingga mendorong mereka untuk memberikan 

kontribusi dan bertanggung jawab terhadap pencapaian suatu tujuan yaitu 

tercapainya prestasi belajar yang memuaskan. Proses belajar mengajar yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



29 
 

 

efektif di kelas didalamnya bukan hanya guru yang berperan aktif  tetapi juga 

keterlibatan partisipasi siswa atau peserta didik sangat dibutuhkan, agar siswa 

dapat berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan. Peneliti akan menggunakan indikator 

partisipasi siswa dalam pembelajaran sebagai penilaian meliputi : 1) interaksi 

(komunikasi timbal balik) siswa selama apersepsi, 2) berperan aktif dalam 

pembelajaran (kerjasama dan diskusi), 3) mampu mengemukakan pendapat , 

4) mengajukan pertanyaan mengenai materi, 5) mengerjakan soal/tugas yang 

diberikan. 

d.  Hakikat Kualitas Pembelajaran Akuntansi 

 

1. Hakikat Pembelajaran 

Pada hakikatnya istilah pembelajaran merupakan padanan kata dari bahasa 

Inggris instruction yang berarti proses membuat orang belajar. Tujuannya ialah 

membantu orang atau memanipulasi (merekayasa) lingkungan sehingga memberi 

kemudahan bagi orang yang belajar. Gagne dan Briggs mendefinisikan 

pembelajaran sebagai suatu rangkaian event (kejadian, peristiwa, kondisi, dan 

sebagainya) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi siswa sehingga 

proses belajarnya dapat berlangsung dengan mudah (Mukminan, 2004).  

Menurut Mulyasa (2003), pembelajaran pada hakekatnya adalah proses 

interaksi antara siswa dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku 

ke arah yang lebih baik. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama 

adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan 

perilaku bagi siswa. Dengan demikian, pembelajaran merupakan suatu proses 

membuat siswa belajar melalui interaksi siswa dengan lingkungannya sehingga 

terjadi perubahan perilaku bagi siswa. 

Pembelajaran merupakan aktivitas yang paling utama dalam kegiatan 

belajar mengajar .Oemar Hamalik (2003: 57) menyatakan bahwa ”pembela adalah 

suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur – unsur manusiawi , material, 

fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi tujuan 

pembelajaran ” 
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Mengacu pada pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Selain itu pembelajaran merupakan 

proses belajar yang dilakukan siswa dalam memahami materi kajian yang tersirat 

dalam pembelajaran dan kegiatan mengajar guru yang berdasarkan kurikulum 

yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu proses untuk 

membantu dan mengembangkan peserta didik agar dapat belajar lebih baik. 

Oemar Hamalik (2003 : 65) mengemukakan ada tiga ciri khas yang 

terkandung dalam sistem pembelajaran , yaitu : 

1. Rencana, ialah penetapan ketenagaan, material, dan prosedur, yang 

merupakan unsur – unsur sistem pembelajaran , dalam suatu rencana khusus 

2. Kesalingtergantungan (interdependence), antara unsur-unsur sistem 

pembelajaran yang serasi dalam suatu keseluruhan 

3. Tujuan, sistem pembelajaran mempunyai tujuan tertentu yang hendak 

dicapai 

Tujuan pembelajaran adalah sesuatu yang ingin dicapai siswa setelah 

menyelesaikan suatu proses pembelajaran. Untuk memenuhi tujuan tersebut, ada 

beberapa hal yang perlu untuk diberi perhatian lebih yaitu unsur-unsur terkait 

dalam proses pembelajaran. Unsur minimal yang semestinya ada dalam suatu 

sistem pembelajaran adalah seorang siswa / peserta didik, tujuan , dan suatu 

prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Tanpa dukungan dari unsur – unsur 

tersebut maka proses pembelajaran pun tidak akan bisa berjalan lancar 

2.  Hakikat Kualitas Pembelajaran 

Secara konseptual maka kualitas pembelajaran tidak berbeda dengan arti 

keefektifan proses belajar mengajar jika dilihat dari indikator evaluasinya. 

Sudjana (1990) menggunakan sejumlah indikator untuk menilai PBM seperti 

kualitas hasil belajar, keterampilan, kemampuan mengajar, aktivitas siswa, 

motivasi, dan lain sebagainya. Menurut Mulyasa (2004), kualitas pembelajaran 

atau pembentukan kompetensi dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil.  

Dari segi proses, pembelajaran atau pembentukan kompetensi dikatakan 

berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidak-tidaknya sebagian besar 
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(75%) peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental, maupun sosial dalam 

proses pembelajaran selain menunjukkan kegairahan belajar yang tinggi, 

semangat belajar yang besar, dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedangkan dari 

segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan 

perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidak-tidaknya 

sebagian besar (75%). Lebih lanjut proses pembelajaran dikatakan berhasil dan 

berkualitas apabila input merata, menghasilkan output yang banyak dan bermutu 

tinggi serta sesuai dengan kebutuhan, perkembangan masyarakat dan 

pembangunan. 

Menurut pendapat Cheppy Riyana (2006) kualiatas dapat dimaknai dengan 

istilah mutu atau juga keefektifan. Secara konseptual maka kualitas pembelajaran 

tidak berbeda dengan keefektifan belajar, jika dilihat dari indikator evaluasinya. 

Di samping itu, efektivitas juga dapat dilihat dari bagaimana tingkat kepuasan 

yang dicapai oleh orang (Robbins, 1997). 

Dengan demikian efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat 

penting, karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan seseorang 

dalam mencapai sasarannya atau suatu tingkatan terhadap mana tujuan - tujuan 

dicapai (Prokopenko,1987), atau tingkat pencapaian tujuan (Hoy dan 

Miskel,1992). Sementara itu belajar dapat pula dikatakan sebagai komunikasi 

terencana yang menghasilkan perubahan atas sikap, keterampilan, dan 

pengetahuan dalam hubungan dengan sasaran khusus yang berkaitan dengan pola 

berperilaku yang diperlukan individu untuk mewujudkan secara lengkap tugas 

atau pekerjaan tertentu (Bramley,1996). 

Sejumlah indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pembelajaran 

antara lain, kualitas hasil belajar, ketrampilan, kemampuan mengajar, aktivitas 

siswa, motivasi dan lain – lain sebagainya. Efiktivitas belajar adalah tingkat 

pencapain tujuan pembelajaran. Pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan 

pengetahuan dan ketrampilan serta pengembangan sikap melalui proses 

pembelajaran. 
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Mengutip dari Cheppy Riyana (2006) UNESCO menetapkan 4 (empat) 

pilar dari pendidikan yang harus diperhatikan secara sungguh – sungguh oleh 

pengelola pendidikan, yaitu : 

1) Belajar untuk menguasai ilmu pengetahuan (learning to know) 

2) Belajar untuk menguasai ketrampilan (learning to do) 

3) Belajar untuk hidup bermasyarakat (learning to live together) 

4) Belajar untuk mengembangkan dirisecara maksimal (learning to be) 

Untuk mewujudkan Lerning to know, guru hendaknya berfungsi sebagai 

pihak fasilitator. Learning to do akan bisa berlangsung apabila sekolah 

memberikan fasilitas yang memadai kepada peserta didik agar mereka dapat 

mengaktualisasikan ketrampilan yang dimilikinya, serta bakat dan minatnya. 

Salah satu fungsi pendidikan adalah tempat bersosialisasi ,tatanan kehidupan, 

artinya mempersiapkan peserta didik untuk dapat hidup bermasyarakat . 

Kebersama dalam hidup, saling menghargai satu sama lain, terbuka, demokratis 

dan saling membantu perlu dikembangkan. Kondisi ini memungkinkan terjadinya 

proses ”Learning to live together ” 

Dengan adanya pendapat para pakar diatas khususnya mengacu pada 

pendapat Mulyasa (2004), kualitas pembelajaran atau pembentukan kompetensi 

dapat dilihat dari segi proses dan segi hasil. Untuk itu penulis menyimpulkan 

bahwa kualitas pembelajaran merupakan suatu hal mempunyai indikator 

keberhasilan yang komplek. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti membatasi 

indikator yang digunakan dalam melihat keberhasilan kualitas pembelajarannya 

berupa keaktifan, tingkat pemahaman siswa yang dilihat dari pencapaian hasil 

belajar siswa pada saat akhir proses pengajaran. 

 

3. Hakikat Akuntansi. 

Dalam pendidikan menengah atas dalam hal ini SMA/SMK khususnya 

bidang sosial, akuntansi merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan dan 

diajarkan dalam jenjang pendidikan ini. Mata pelajaran ini diajarkan untuk 

memberikan pengetahuan awal kepada siswa tentang Akuntansi yang dapat 
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digunakan sebagai bekal untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

dalam bidang ilmu yang berkonsentrasi pada ilmu sosial. 

Menurut American Accounting Assosiation seperti yang dikutip 

Soemarsono (2004 ; 3) ” Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, pengukuran, 

dan pengomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya 

pertimbangan dan pengambilan keputusan berdasarkan informasi oleh para 

pengguna informasi tersebut” 

Pengertian lain menurut Arnie Fajar (2005 : 130) ” Akuntansi merupakan 

mata pelajaran yang mengkaji tentang suatu sistem untuk menghasilkan informasi 

berkenaan dengan transaksi keuangan ”. Sedangkan menurut Haryono Jusup 

(2003 :4) definisi akuntansi dapat dirumuskan dari sudut pandang, yaitu definisi 

dari sudut pemakai jasa akuntansi, dan dari sudut proses kegiatannya. Ditinjau 

dari sudut pemakainya akuntansi  didefinisikan sebagai suatu disiplin yang 

menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara 

efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Apabila ditinjau dari 

sudut kegiatannya, akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, 

penggolongan , peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu 

organisasi. 

Berdasarkan definisi akuntansi yang ada, maka proses Akuntansi akan 

terus berulang mulai dari transaksi keuangan sampai dengan penyusunan laporan 

keuangan. Proses Akuntansi meliputi 3 tahap, yaitu : 

1.  Tahap pencatatan dan penggolongan 

2. Tahap pengikhtisaran / peringkasan 

3. Tahap pelaporan dan penganalisaan 

 

Dari ketiga tahap tersebut dapat digambarkan siklus akuntansi sebagai 

berikut : 
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Gambar 1. Siklus Akuntansi 

 

Berdasarkan beberapa uraian para ahli diatas mengenai akuntansi, peneliti 

membatasi pengertian akuntansi dalam hal ini akuntansi sebagai suatu mata 

pelajaran yang harus dipelajari dan dikuasai oleh siswa sekolah menengah atas 

ataupun sekolah menengah kejuruan dengan pembagian materi sesuai yang 

tercantum dalam kurikulum yang digunakan masing – masing sekolah. 

Kesimpulan ini melihat acuan daripada pendapat dari Arnie Fajar (2005 : 130) 

TRANSAKSI Dokumen 
Usaha 

Penyesuain Laporan Keuangan: 
-Neraca 
-Laba Rugi 
-Perubahan Modal 
-Arus Kas 

Kertas Kerja 

Buku besar 

Pencatatan 
Buku 

Harian 
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4. Kualitas Pembelajaran Akuntansi 

Keberhasilan suatu pembelajaran itu tidak hanya dilihat dari hasil belajar 

saja akan tetapi juga dilihat dari proses pembelajarannya. Penilaian terhadap hasil 

dan proses pembelajarannya. Penilaian terhadap hasil dan proses belajar harus 

dilaksanakan secara seimbang. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Nana 

Sudjana (1991: 56) bahwa ”Penilaian kualitas pembelajaran tidak hanya 

berorientasi pada hasil semata-mata, tetapi juga kepada proses”. Pembelajaran 

dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan secara kognitif, psikomotorik dan 

afektif pada siswa sebagai akibat dari proses yang telah ditempuhnya melalui 

program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru dalam proses 

mengajarnya. 

Menurut Furqon Hidayatullah (2007 : 54) bahwa ” Pembelajaran yang 

berkualitas, setidak-tidaknya memiliki beberapa indikator, yaitu: 1)menantang, 

2)menyenangkan, 3) mendorong eksplorasi, 4) memberi pengalaman sukses, 5) 

mengembangkan kecakapan berfikir”. Agar pembelajaran yang berkualitas dapat 

terwujud, maka diperlukan suasana pembelajaran yang memadai sehingga guru 

maupun siswa merasa nyaman untuk belajar. 

Sesuai dengan kurikulum yang berlaku di SMA Negeri 3 Surakarta, 

terdapat mata pelajaran akuntansi yang diberikan kepada siswa kelas XI IS. 

Dalam pembelajaran yang sebelumnya guru berperan aktif dalam menyampaikan 

materi dan siswa hanya menerima dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh 

guru.Dengan penerapan metode tutor sebaya dalam keompok kecil yang akan 

dilakukan guru bersama peneliti diharapkan pembelajaran akan memberikan 

kontribusi yang lebih baik. Dampak dari penerapan metode tersebut tidak hanya 

akan kita lihat dari hasil akhir belajar siswa saja akan tetapi juga proses 

pelaksanaannya. Dengan penerapan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 
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B.  Penelitian Yang Relevan 

Budi Hastuti (2008) dalam penelitiannya yang berjudul Peningkatan 

Kualitas Pembelajaran Akuntansi Melalui Metode Pembelajaran Kooperatif Tipe 

Jigsaw  Pada Siswa Kelas X SMK Negeri 1 Sukoharjo Tahun Ajaran 2007 / 2008 

(Penelitian Tindakan Kelas ).Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2008. Berdasarkan hasil 

penelitian dapat disimpulkan bahwa : penggunaan metode pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dapat meningkatkan kualitas pembelajaran akuntansi yang 

meliputi peningkatan keaktifan dan peningkatan hasil belajar siswa. 

Yuliana Ika Irma Yusnita  dalam penelitiannya yang berjudul Upaya 

Meningkatkan Minat Belajar Matematika Siswa Melalui Model Pembelajran 

Tutor Sebaya Dalam Kelompok Kecil Siswa Kelas VIII D SMP Negeri 4 

Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian  Didapat hasil penelitian, sebagai 

berikut. (1) Pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model 

pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil yang dapat meningkatkan minat 

belajar matematika, (2) Berdasarkan hasil analisis, ada peningkatan minat belajar 

siswa setelah dilakukan pembelajaran matematika dengan model tutor sebaya 

dalam kelompok kecil. Peningkatan minat ini juga dapat dilihat dari: (a) 

peningkatan persentase hasil isian angket untuk mengukur minat belajar siswa, 

yaitu rata-rata persentase minat belajar siswa pada pra tindakan sebesar 66,9% 

dengan kategori cukup, dan pada akhir tindakan sebesar 76% dengan kategori 

baik, (b) hasil observasi minat belajar siswa mengalami peningkatan dari 39,39% 

pada siklus I menjadi 55,51% pada siklus II, (c) berdasarkan wawancara dengan 

guru dan siswa, dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa meningkat setelah 

menggunakan model pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil. 
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C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka berpikir merupakan alur penalaran untuk dapat memberikan 

jawaban sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Kerangka berpikir ini 

digambarkan dengan skema secara holistik dan sistematik, didasarkan pada kajian 

teori dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

Dengan adanya kenyataan dilapangan yang menyatakan bahwa masih 

terjadi permasalahan dalam proses pembelajaran seperti yang tejadi di SMA 

Negeri 3 Surakarta yaitu kurangnya minat dan keaktifan siswa serta rendahnya 

partisipasi siswa dalam pembelajaran akuntansi..Hal ini lebih disebabkan karena 

guru monoton menggunakan metode ceramah selain itu banyak siswa yang 

menghindari mengerjakan tugas dan tidak fokus mengikuti pembelajaran sehingga 

pemahaman mereka rendah dan hasil belajar mereka kurang optimal. 

Permasalahan berikut berdampak pada rendahnya motivasi dan partisipasi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar dan pemahaman peserta didik 

rendah.  

Berdasarkan keadaan tersebut maka perlu adanya perbaikan pembelajaran 

dengan meningkatakan keaktifan dan pemahaman siswa pada pembelajaran 

akuntansi. Salah satu cara yang dapat ditempuh dengan menggunakan model 

pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil. Dari pengunaan teknik 

pembelajaran tersebut diharapkan dapat menghasilkan keluaran (output) siswa 

yang memiliki hasil belajar dan keaktifan yang menigkat. Selaras dengan judul 

penelitian yang diambil, yaitu: “Penggunaan Model Pembelajaran Tutor 

Sebaya dalam Kelompok Kecil dapat Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Akuntansi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Surakarta”,  maka dapat 

digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut. Adapun kerangka pemikiran 

dapat digambarkan  sebagai berikut: 
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PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN TUTOR 

SEBAYA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Gambar 2. Alur Kerangka Berfikir Penerapan Metode Tutor Sebaya 

Penggunaan metode pembelajaran tutor 
sebaya dengan efektif dengan ciri-ciri : 
1.  Mempunyai tujuan memberikan 

kesempatan kepada setiap siswa untuk 
mengembangkan kemampuan 
memecahkan masalah secara rasional 
dan kelompok. 

2.Peranan guru disini terdiri dari 
pembentukan kelompok, perencanaan 
tugas kelompok, pelaksanaan, dan tahap 
evaluasi hasil belajar kelompok. 

Motivasi yang dimiliki siswa meningkat, 
dalam hal berprestasi  

dengan ciri-ciri motivasi: 
1. Keinginan untuk berbuat lebih dari orang 

lain 
2. Memiliki daya juang untuk mengatasi 

rintangan 
3. Berorientasi jauh ke depan 
4. Suka tantangan 

Kualitas Pembelajaran siswa meningkat 
dengan ciri-ciri : 

· kualitas hasil belajar meningkat.( nilai 
KKM tercapai) 

· ketrampilan meningkat. 
· aktivitas siswa  meningkat. 
 
 

Partisipasi yang dimiliki siswa meningkat 
dengan ciri-ciri : 

1. adanya keterlibatan emosional dan mental 
siswa 

2. adanya kesediaan siswa untuk memberikan 
kontribusi dalam mencapai tujuan 

3. dalam kegiatan belajar terdapat hal yang 
sangat menguntungkan. 
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Hipotesis Tindakan 

 

Hipotesis sebagai tindak lanjut dari anggapan dasar merupakan langkah 

penyelesaian masalah yang tahap kebenarannya secara teoritis. Dikatakan oleh 

Suharsimi Arikunto (1989: 63) bahwa : “Hipotesis adalah teori sementara yang 

kebenarannya masih perlu diuji, (dibawah kebenaran)”. 

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat drumuskan hipotesis bahwa 

“Penggunaan Model Pembelajaran Tutor Sebaya Dalam Kelompok Kecil dapat 

Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Akuntansi  siswa kelas XI SMA Negeri 3 

Surakarta”.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 3 Surakarta yang 

beralamatkan di Di jalan Jl. Prof  W.Z Yohannes 58 (Kerkop). Sekolah ini 

dipimpin oleh Bapak Drs. H. Ngadiyo, M.Pd. Alasan peneliti melakukan 

penelitian di SMA Negeri 3 Surakarta dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. SMA Negeri 3 Surakarta memberikan ijin kepada peneliti untuk mengadakan 

penelitian; 

b. Antara peneliti dengan pihak sekolah sudah ada hubungan yang baik;  

c. Sekolah tersebut belum pernah dipergunakan sebagai subjek penelitian 

sejenis, sehingga terhindar dari kemungkinan penelitian ulang; 

d. Kualitas proses dan hasil belajar akuntansi kelas XI Ilmu Sosial 3 yang belum 

optimal, sehingga perlu dilakukan penelitian dengan penerapan model 

Pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil dengan harapan kualitas 

proses dan hasil belajar siswa kelas XI Ilmu Sosial 3 dapat meningkat; 

e. Dilihat dari sisi efisiensi, tanpa mengurangi harapan tentang kualitas hasil 

penelitian, lokasi penelitian sangat menguntungkan bagi peneliti karena dekat 

dengan tempat tinggal peneliti. 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara kolaborasi dengan guru mata 

pelajaran ekonomi /akuntansi yaitu Ibu Dyah Retnaningsih, S.Pd yang membantu 

dalam pelaksanaan perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi selama 

penelitian berlangsung, sehingga secara tidak langsung kegiatan penelitian bisa 

terkontrol sekaligus menjaga validitas hasil penelitian. 

 

 

 
40 
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2. Waktu Penelitian 

Penulis merencanakan pelaksanaan penelitian dari bulan November 2010 

sampai April 2010. Waktu ini meliputi kegiatan persiapan sampai penyusunan 

laporan penelitian , dengan jadwal sebagai berikut : 

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Dalam Penelitian 

        

 

3. Setting Penelitian 

Penelitian ini menggunakan setting kelas, pelaksanaan penelitian dan 

pengambilan data diperoleh pada saat proses kegiatan pembelajaran berlangsung 

di dalam kelas. 

B. Subjek dan Obyek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

  Penelitian ini difokuskan pada kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial, yang 

mana kelas XI  dibagi kedalam empat kelas yaitu kelas XI Ilmu Pengetahuan 

Sosial 1,kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 2, kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 3 

dan Kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 4. Pada keempat kelas tersebut ditemukan 

Jenis  

Kegiatan 

Nov 

2009 

Des 

2009 

Jan 

2010 

Feb 

2010 

Mar 

2010 

April 

2010 

1. Persiapan Penelitian                         

    a.Penyusunan Judul                         

    b.Penyusunan Proposal                         

    c.Perijinan                         

2.Perencanaan Tindakan                         

3.Implementasi Tindakan                         

   a.Siklus I                         

   b.Siklus II                         

4. Review                         

5. Penyusunan Laporan                         
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adanya permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar-mengajar khususnya 

mata pelajaran Akuntansi. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil salah satu 

subjek yaitu siswa kelas XI Ilmu Sosial 3 dengan jumlah siswa 38 siswa pada 

semester 2 tahun ajaran 2009/2010.  

2. Objek Penelitian 

 Objek penelitian pada penelitian tindakan kelas ini adalah berbagai 

kegiatan yang terjadi didalam kelas selama berlangsungnya proses belajar 

mengajar yang terdiri dari: 

a. Pemilihan strategi atau model pembelajaran. 

b. Pelaksanaan strategi atau model pembelajaran yang dipilih, yaitu dengan 

model pembelajaran Tutor Sebaya. 

c. Suasana belajar saat berlangsungnya proses belajar mengajar. 

d. Partisipasi siswa dalam proses pembelajaran. 

e. Materi pelajaran : Pencatatan dan pembukuan perusahaan jasa 

f. Hasil proses pembelajaran. 

 

C. Sumber Data 

  Sumber data merupakan suatu sumber dimana data dapat diperoleh. 

Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berpikir mengenai 

kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan dan juga validitasnya. Sumber 

data dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Informan 

Dalam penelitian tindakan kelas (PTK) ini yang menjadi informan adalah 

guru mata pelajaran Ekonomi / Akuntansi kelas XI yaitu Dyah Retnaningsih, 

S.Pd, tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Tempat atau lokasi 

Tempat atau lokasi dalam penelitian tindakan kelas ini adalah sekolah ruang 

kelas XI Ilmu Sosial 3 SMA Negeri 3 Surakarta. 

3. Peristiwa 
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Melalui pengamatan pada peristiwa atau aktivitas, peneliti bisa mengetahui 

proses bagaimana sesuatu terjadi secara langsung. Peristiwa dalam penelitian 

ini adalah proses kegiatan belajar mengajar mata pelajaran Akuntansi. 

4. Dokumen atau arsip 

Dokumen dan arsip juga merupakan sumber data yang penting artinya dalam 

penelitian tindakan kelas. Dokumen dan arsip sebagai sumber data yang dapat 

membantu peneliti dalam mengumpulkan data penelitian yang ada kaitannya 

dengan permasalahan dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu: silabus, 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan hasil pekerjaan siswa, dalam 

hal ini siswa kelas XI Ilmu Sosial 3 SMA Negeri 3 Surakarta tahun pelajaran 

2009/2010. 

 

D. Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian 

Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan secara kolabaratif dan partisipatif. 

Kolabaratif artinya peneliti berkolaborasi atau bekerja sama dengan guru kelas XI 

IS 1. Sedangkan partisipatif artinya peneliti yang dibantu dengan teman sejawat 

sebagai partner penelitian. Menurut Zainal Aqib (2008 : 19) “Penelitian tindakan 

kelas adalah penelitian yang dilakukan oleh guru dikelas atau disekolah tempat 

mengajar dengan penekanan pada penyempurnaan atau peningkatan proses dan 

praktik pembelajaran”.Penelitian ini mempunyai akar permasalahan yang muncul 

secara langsung dikelas, dan dirasakan guru yang bersangkutan. 

Sedangkan berdasarkan Suharsimi, Arikunto (2006:2-3) menyatakan 

bahwa Penelitian Tindakan Kelas (PTK) merupakan suatu pencermatan terhadap 

kegiatan pembelajaran berupa sebuah tindakan, yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Oleh karena itu Penelitian Tindakan 

Kelas merupakan suatu kegiatan ilmiah yang terdiri dari Penelitian + Tindakan + 

Kelas yang secara gambling diartikan berikut : 1) Penelitian merupakan Kegiatan 

mencermati suatu objek, menggunakan aturan metodologi untuk memperoleh data 

atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu suatu hal yang menarik 

minat dan penting bagi peniliti. 2) Tindakan merupakan suatu gerak kegiatan yang 
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sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang dalam penelitian berbentuk 

rangkaian siklus kegiatan.3)  Kelas merupakan sekelompok peserta didik yang 

sama dan menerima pelajaran yang sama dari seorang guru.  

Berdasarkan definisi tersebut penelitian tindakan kelas dapat diartikan 

bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk penelitian yang 

memerlukan tindakan untuk menanggulangi masalah dalam bidang pendidikan 

dan dilaksanakan dalam kawsan kelas atau sekolah tujuan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk lebih memahami apa yang dimaksud 

PTK, perlu diketahui karakteristik dari PTK itu sendiri. Menurut Zainal Aqib 

(2008: 16) karakteristik PTK meliputi : 

1. Didasarkan pada masalah yang dihadapi guru dalam instruksional 

2. Adanya kolaborasi dalam pelaksanaannya . 

3. Peneliti sekaligus sebagai praktisi yang melakukan refleksi. 

4. Bertujuan memperbaiki dan atau meningkatkan kualitas praktik 

instruksional 

5. Dilaksanakan dalam rangkaian langkah dengan beberapa siklus 

6. Pihak yang melakukan tindakan adalah guru sendiri, sedangkan yang 

melakukan pengamatan terhadap berlangsungnya proses tindakan adalah 

peneliti, bukan guru yang sedang melakukan tindakan. 

 

Didalam suatu Penelitian Tindakan Kelas (PTK) suatu hal yang penting 

untuk dilakukan yaitu tindakan nyata (Action) dalam hal ini guru merupakan 

pelaku (dan bersama pihak lain) untuk memecahkan permasalahan yang sedang 

dihadapidalam suatu proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Tindakan itu 

harus direncanakan dengan baik dan dapat diukur tingkat keberhasilannya dalam 

suatu pemecahan masalah, maka perlu dilakukan penelitian siklus berikutnya 

(siklus kedua) untuk mencoba tindakan lain (sebagai alternatif pemecahan lain 

sampai permasalahan teratasi ) 

Prosedur Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dilakukan melalui empat tahap, 

yakni : (1) perencanaan tindakan (planning), pelaksanaan tindakan (acting), 
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pengamatan (observasing), dan refleksi (reflecting) yang dapat digambarkan 

sebagai berikut : 

 

Gambar 3. Model Siklus Penelitian Tindakan Kelas ( PTK ) 

Adapun Keterangan dari gambar tabel diatas yang merupakan prosedur 
Penelitian Tindakan Kelas seperti berikut : 

 

 

 

Permasalahan Baru 
Hasil Refleksi 

Dilanjutkan Ke 
Siklus Berikut? 

Identifikasi 
Masalah 

Refleksi 

Pengamatan 

Perbaikan Perencanaan 

Pelaksanaan 

Pelaksanaan 
Refleksi 

Pengamatan 

SIKLUS 1 

Perencanaan 

SIKLUS II 
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Tabel 2. Prosedur Penelitian Tindakan Kelas 

SIKLUS I Perencanaan Tindakan : 

Identifikasi masalah dan penetapan 

alternative pemecahan masalah 

a .Merencanakan 

pembelajaran yang akan 

diterapkan dalam KBM 

b .Menentukan pokok bahasan 

c .Mengembangkan skenario 

d .Menyiapkan sumber relajar 

e .Mengembangkan format 

evaluasi 

f .Mengembangkan format 

observasi pembelajaran  

 Pelaksanaan Tindakan Menerapkan tindakan yang 

mengacu pada skenario 

rencana tindakan. 

 Pengamatan Tindakan a .Melakukan observasi 

dengan memakai format 

observasi 

b .Menilai hasil tindakan 

dengan mengunakan format 

penilaian 

 Refleksi Tindakan a. Melakukan evaluasi 

tindakan yang telah 

dilakukan meliputi 

evaluasi mutu jumlah 

waktu dari setiap jenis 

tindakan 

b. Melakukan pertemuan 

untuk membahas hasil 
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evaluasi tentang skenario 

pembelajaran 

c. Memperbaiki pelaksanaan 

tindakan sesuai hasil 

evaluasi untuk digunakan 

pada siklus berikutnya 

d. Evaluasi tindakan 

SIKLUS II Perencanaan Tindakan a. Identifikasi masalah dan 

penetapan alternatif 

masalah 

b. Pengembangan program 

perencanaan tindakan 

tahap 2 

 Pelaksanaan Tindakan Pelaksanaan tindakan 2 

 Pengamatan atau Observasi 

Tindakan 

Pengumpulan data tahap 2 

 Refleksi Tindakan Evaluasi tahap 2 

SIKLUS III dan seterusnya, 

Kesimpulan Saran dan Rekomendasi 

 

Tindakan yang direncanakan berupa penggunaan model pembelajaran 

tutor sebaya dalam kelompok kecil. 

 

E. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Suharsimi Arikunto (1998:137) menyatakan bahwa instrumen penelitian 

merupakan alat bantu pada waktu peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Lembar observasi 

2) Catatan Lapangan 

3) Angket  
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4) Dokumentasi 
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2. Teknik pengumpulan data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah: 

1) Observasi atau pengamatan 

Dalam pengertian psikologik, observasi atau pengamatan langsung 

meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra (Suharsimi Arikunto, 2006:156). 

Observasi dilakukan oleh peneliti dan tiga orang pengamat dengan 

cara melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai pelaksanaan 

pembelajaran di kelas serta perilaku dan aktivitas siswa selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

2) Angket 

Menurut pendapat Budiyono (2003:47) “Angket adalah cara 

pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan-pertayaan tertulis 

kepada subyek peneliti, responden, atau sumber data dan jawabannya 

diberikan pula secara tertulis”. Jadi, angket adalah suatu daftar berisi 

pertanyaan tertulis tentang suatu masalah yang akan diteliti dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi dari responden atau subyek 

penelitian. Dalam penelitian ini, metode angket digunakan untuk 

memperoleh data tentang motivasi siswa dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM), menggunakan metode tutor sebaya 

3) Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, foto, dan sebagainya 

(Suharsimi Arikunto, 2006:231). 

Dokumen yang digunakan berupa daftar kelompok, nilai raport  

siswa kelas XI IS semester dua. Untuk memberikan gambaran 

mengenai kegiatan secara konkret mengenai kegiatan kelompok siswa 

juga digunakan dokumentasi foto berupa foto yang menggambarkan 
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situasi pembelajaran akuntansi. Dokumentasi ini dilakukan selama 

proses belajar mengajar pada materi jurnal penyesuain. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur Penelitian merupakan tahapan-tahapan yang ditempuh dalam 

penelitian dari awal sampai akhir secara urut. Prosedur penelitian ini terdiri dari 

beberapa tahap kegiatan yaitu: 

1. Tahap Pengenalan Masalah 

Kegiatan yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini adalah : 

a. Mengidentifikasi masalah 

b. Menganalisis masalah secara mendalam dengan mengacu pada teori-teori 

yang relevan 

2. Tahap Persiapan Tindakan 

Pada tahap ini peneliti melakukan persiapan yang meliputi :  

a. Penyusunan jadwal penelitian 

b. Penyusunan bentuk tindakan yang sesuai dalam bentuk RPP 

c. Penyusunan soal evaluasi 

3. Tahap Penyusunan Rencana Tindakan 

Rencana tindakan disusun dalam dua siklus, yaitu : siklus I dan siklus 

II. Setiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan 

tindakan, observasi, serta tahap analisis dan refleksi. 

4. Tahap Implementasi Tindakan 

Dalam tahap ini peneliti melaksanakan tindakan dengan menerapkan 

metode Tutor sebaya, yakni untuk menumbuhkan minat siswa dalam 

pembelajaran akuntansi dasar sehingga meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran yang akhirnya meningkatkan pula hasil belajar akuntansi dasar 

siswa. Hal ini diukur dari tingkat partisipasi siswa dalam diskusi kelas, 

interaksi antar siswa dalam kelompok kooperatif dan ketuntasan hasil belajar 

siswa. Hipotesis tindakan ini dimaksudkan untuk menguji kebenarannya 

melalui tindakan yang telah direncanakan.  

5. Tahap observasi  
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Pada tahap ini peneliti melakukan pengamatan terhadap siswa yang 

sedang melakukan kegiatan belajar-mengajar dibawah bimbingan guru. 

Pengamatan dapat dilakukan secara beiringan bahkan bersamaan dengan 

pelaksanaan tindakan. Semua hal yang berkaitan dengan hal diatas perlu 

dikumpulkan dengan sebaik-baiknya. 

6. Tahap refleksi 

Pada tahap ini peneliti mengemukakan kembali apa yang sudah 

dilakukan, kemudian bersama dengan guru pelaksana mendiskusikan 

implementasi rancangan tindakan. Dalam hal ini, guru pelaksana 

merefleksikan pengalamannya kepada peneliti yang baru saja mengamati 

kegiatannya dalam tindakan. 

7. Tahap Penyusunan Laporan  

Pada tahap ini peneliti menyusun laporan dari semua kegiatan yang 

telah dilakukan selama penelitian. Dalam kegiatan ini pertama-tama perlu 

ditulis paparan hasil-hasil PTK. Paparan hasil PTK ini disatukan dengan 

deskripsi masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kajian konsep atau teoritis. 

 

G. Proses Penelitian 

Penelitian tindakan kelas ini merupakan rangkaian siklus-siklus yang 

dirancang dalam dua siklus. Setiap siklus ada empat tahapan, yaitu perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Tahapan tersebut disusun dalam 

siklus dan setiap siklus dilaksanakan sesuai dengan target yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini. 

Cara kerja penelitian ini mengacu pada desain model Kurt Lewin (dalam 

Endang R. W. (2006: 12)) yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Siklus I 

Perencanaan 

Tindakan 

Refleksi 

Pengamatan 
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a. Perencanaan 

Perencanaan akan meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Guru bersama peneliti menyusun rencana pembelajaran. 

2. Menyusun lembar observasi, kisi-kisi angket, lembar angket untuk 

mengukur kualitas pembelajaran dengan memperhatikan pertimbangan 

dosen pembimbing. 

3. Membuat pedoman wawancara untuk guru dan peserta didik. 

4. Guru menentukan kriteria tutor sebaya 

5. Guru menyeleksi peserta didik yang bertindak sebagai tutor sebaya. 

Tutor sebaya di sini adalah teman sekelas yang dipilih sesuai dengan 

kriteria yang guru tentukan. 

6. Guru merancang pembelajaran dengan membentuk kelompok belajar 

didasarkan pada penyebaran tingkat kecerdasan, dan karakteristik yang 

sama dari siswa, tiap kelompok beranggotakan 8 orang peserta didik. 

7. Peneliti menentukan teman sejawat yang akan dijadikan partner dalam 

penelitian. 

8. Menyusun lembar kerja siswa dengan memperhatikan pertimbangan 

guru akuntansi. 

9. Menetapkan indikator ketercapaian 
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Indikator ketercapain diperoleh dari beberapa komponen, seperti yang disajikan 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3 . Indikator Ketercapain Belajar Siswa 

Indikator Kinerja Ukuran 

Keberhasilan 

Cara Penilaian  

Metode Pembelajaran Tutor 
Sebaya  

80 % Nilai hasil diperoleh dari 
lembar observasi kelas 

Motivasi belajar siswa 80 % Nilai hasil diperoleh dari 
penyebaran angket 

sederhana 

Partisipasi siswa 80 % Nilai hasil diperoleh dari 
lembar observasi pada 

siswa 

Kualitas belajar siswa 80 % Nilai diperoleh siswa 
dari tes evaluasi yang 
dihitung dari 
∑ siswa tuntas  ∑seluruh 
siswa 

 

b. Pelaksanaan tindakan 

Tindakan yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi kegiatan 

sebagai berikut: 

1. Guru mengadakan presensi terhadap kehadiran siswa. 

2. Guru memberi perintah kepada siswa agar duduk sesuai dengan 

kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok dipandu oleh siswa 

yang telah terpilih sebagai tutor sebaya. 

3. Siswa diberi pertanyaan materi yang diajarkan untuk menciptakan 

kesiapan belajar. 

4. Guru menjelaskan topik mengenai cara-cara posting jurnal kedalam 

buku besar dengan 4 bentuk yang ada. 

x 100% 
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5. Guru membagikan lembar kerja siswa untuk dikerjakan secara 

berkelompok. 

6. Masing-masing kelompok mengerjakan lembar kerja siswa dengan 

bantuan tutor sebaya. 

7. Setiap kelompok melalui salah satu anggotanya mengerjakan lembar 

kerja di papan tulis. 

8. Bersama-sama guru dan siswa menyimpulkan hasil kerja pada materi 

tersebut. 

9. Secara individu siswa diberikan pekerjaan rumah. 

c. Pengamatan 

Untuk mengetahui kegiatan yang terjadi selama pembelajaran 

diperlukan lembar pengamatan bagi siswa. Pengamatan aktivitas siswa 

dalam pembelajaran menggunakan lembar observasi yang diisi oleh 

observer dan tiga orang pengamat lainnya. 

d. Refleksi 

Refleksi merupakan langkah untuk menganalisis semua kegiatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini. Refleksi dilaksanakan setelah tindakan 

pada siklus pertama selesai dilaksanakan untuk mengetahui kelebihan, 

kekurangan serta kendala yang dialami selama pelaksanaan tindakan 

pertama. Refleksi dilaksanakan dengan memperhatikan hasil observasi dan 

diskusi dengan guru akuntasi kelas XI IS SMA Negeri 3 Surakarta. 

Diskusi tersebut bertujuan untuk mengevaluasi hasil tindakan dan 

merumuskan perencanaan berikutnya, yaitu siklus II. 

 

Siklus II 

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada siklus II sama dengan 

langkah-langkah yang dilakukan dalam siklus I, meliputi perencanaan, 

pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Apabila berdasarkan 

refleksi belum terjadi peningkatan minat siswa dalam belajar akuntansi 

masih perlu dilakukan tindakan siklus ke III, IV, dan seterusnya. Apabila 
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pada akhir siklus II sudah ada peningkatan kualitas pembelajaran siswa 

dalam belajar akuntansi, maka tindakan penelitian dapat dihentikan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat SMA Negeri 3 Surakarta 

 Awal mula sejarah berdirinya SMA Negeri 3 Surakarta diawali dari 

suatu Sekolah Menengah Tinggi ( SMT) yang berlokasi di Manahan atau yang 

sering disebut SMT Manahan. Peresmian Sekolah Menengah Tinggi ( SMT) 

dilakukan pada tahun 1943 dengan kepala sekolah Mr.Widodo Sastrodiningrat 

ditanggal 3 Nopember 1943. Sekolah beberapa kali ditutup karena para para 

murid ikut berjuang ditahun 1945 sampai dengan 1946. Pada saat dibukanya 

kembali SMT Manahan tersebut, kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti 

biasa dan  telah melaaksanakan melakukan 3 kali ujian. Pada tahun 1948 Belanda 

kembali masuk di kota Surakarta dan sekolah kembali ditutup, sekolah dibuka 

kembali pada tahun 1949 atas perintah dari menteri yang menjabat pada saat itu 

dengan nama SMA A/B, sebagai pemimpinnya Bapak Soepandan. 

Perubahan nama sekolah dari SMA A/B menjadi SMA Negeri A/ B 

ditetapkan pada 17 Agustus 1951, selanjutnya pada tahun 1956 diubah namanya 

menjadi SMA Negeri A/B III. Pada tanggal 1 Agustus 1958 diresmikan menjadi 

lahirnya SMA Negeri 3 Surakarta. Seiring dengan perubahan kurikulum, maka 

nama tersebut berubah menjadi SMA Negeri 6 Surakarta. SMA Negeri 3 

Surakarta mempunyai 2 lokasi yaitu dijalan Laks. RE Martadinata 143 (Warung 

Miri) dan dijalan Jl. Prof  W.Z Yohannes 58 (Kerkop) 

Selama perjalanannya SMA Negeri 3 Surakarta terus mengalami 

perkembangan. Hal ini dapat dilihat dari Akreditasi Sekolah yang diperoleh SMA 

Negeri 3 Surakarta yaitu terakreditasi A (amat baik), selain itu anemo 

kepercayaan masyarakat juga tinggi terlihat dari daya tampung siswa pada tahun 

2010 ini yang mengalami peningkatan. 
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 Untuk kelangsungan hidup SMA Negeri 3 Surakarta, maka 

pengelolaanya dibawah pimpinan kepala sekolah dan kepala Tata Usaha. 

Kepala SMA Negeri 3 Surakarta sejak berdiri hingga sekarang sebagai berikut: 

1. Bp. Soepandan    Agustus 1951 - Agustus 1958 

2. Bp. Roespandji Atmowirogo  Agustus 1958 - Agustus 1960 

3. Bp. Soemitro               Agustus 1960-Desember1968 

4. Bp. Singgih Prawoto   Juni 1969 -  Januari 1980 

5. Bp. Soejono    Januari 1980 - Desember1986 

6. Bp. Srie Waluyo Mangundikoro Desember 1986 - April 1993 

7. Bp. Soegiman, Bsc   Mei 1993 - Mei 1995 

8. Bp. Soekirman    Mei 1995 - Oktober 1998 

9. Bp. Drs. H. Roeswanto, MM  November 1998 - April 1999 

10. Bp. Drs. Soediyono, MM  April 1999 - Mei 2001 

11. Bp. Drs. H. Kuswanto, MM  Mei 2001- Mei 2004. 

12. Bp. Drs. H. Sunarso, MM  Mei 2004 - 2008 

13. Bp. Drs. H. Ngadiyo, M.Pd  2008 - sekarang 

 

 Demikian sejarah singkat berdirinya SMA Negeri 3 Surakarta, sebagai 

catatan sejak tahun 2008, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Surakarta 

dipercayakan kepada Bp. Drs. H. Ngadiyo, M.Pd.  

 

2. Visi, Misi dan Tujuan SMA Negeri 3 Surakarta 

a. Visi SMA Negeri 3 Surakarta 

 Terwujudnya akhlak mulia dan semangat berprestasi dalam bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi internasional dan seni budaya menuju 

sekolah unggul yang berwawasan internasional. 

Indikator Visi : 

1) Tertingkatnya akhlak bagi siswa. 

2) Tertingkatnya prestasi siswa pada bidang sains, teknik, komunikasi 

internasional dan seni. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



59 
 

 

3) Tertingkatnya status sekolah menjadi sekolah bertaraf 

internasional. 

 

b. Misi SMA Negeri 3 Surakarta 

1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada 

mutu dan relevansi menuju standar internasional. 

2) Menyelenggarakan pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip 

”Active Learning” berbasis pada IT dan penerapan ”Bilingual” untuk 

mata pelajaran tertentu. 

3) Menyelenggarakan pembinaan kesiswaan melalui berbagai kegiatan 

yang mendukung berkembangnya kecerdasan, kreativitas, akhlak mulia 

dan kompetitif dalam skala internasional dengan tetap berwawasan 

budaya nasional. 

4) Mewujudkan kerjasama dan partisipasi masyarakat baik nasional 

maupun internasional yang lebih bermakna, untuk mempercepat 

berkembangnya sekolah. 

5) Menyelenggarakan pengelolaan sekolah secara profesional, parsipatif, 

transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip – prisip manajemen 

berbasis sekolah. 

c. Tujuan SMA Negeri 3 Surakarta 

1) Memberi layanan kepada siswa yang berpotensi untuk mencapai 

prestasi bertaraf nasional dan internasional. 

2) Menyiapkan lulusan SMA Negeri 3 Surakarta yang mampu berperan 

aktif dalam masyarakat global. 

3) Menyiapkan lulusan SMA Negeri 3 Surakarta yang memiliki 

kompetensi seperti yang tercantum dalam Standart Kompetensi Lulusan 

(SKL) yang diperkaya dengan SKL berciri internasional. 

4) Lulusan SMA Negeri 3 Surakarta menjadi : 

a) Individu yang nasionalis dan berwawasan global. 

b) Individu yang cinta damai dan toleran. 

c) Pemikir yang kritis, kreatif dan produktif. 
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d) Pemecah masalah yang efektif dan inovatif. 

e) Komunikator yang efektif. 

f) Individu yang mampu bekerjasama. 

g) Individu yang mandiri. 

 

3. Keadaan Lingkungan SMA Negeri 3 Surakarta 

a. Lingkungan Fisik 

SMA Negeri 3 Surakarta terdiri dari 2 gedung yang terpisah, akan tetapi 

dalam penelitian ini, peneliti hanya mengobservasi lingkungan belajar 

yang pertama di Jalan Prof. WZ. Yohanes 58 Surakarta ( Kerkop). Sekolah 

ini berada di lokasi yang strategis sehingga sangat mudah dijangkau oleh 

sarana transportasi. Namun karena dekat dengan jalan besar, justru 

menyebabkan SMA Negeri 3 Surakarta menjadi sedikit ramai dan bising. 

Meski begitu, ruang kelas telah diatur agak kedalam agar proses belajar 

mengajar tidak sampai tergangu bisingnya jalan raya. Lokasi sekolah juga 

berdekatan dengan beberapa sekolah seperti SMP Negeri 14 Surakarta 

yang lokasinya hanya berdampingan. 

b. Lingkungan Sosial 

 Yang menunjang pengelolaan sekolah: 

· Dilingkungan SMA Negeri 3 Surakarta banyak dikunjungi para pelajar 

dan mahasiswa. 

· Kegiatan masyarakat di sekitar sekolah sangat baik (gotong royong). 

   

4. Pelaksanaan Kurikulum 

Kurikulum yang diterapkan SMA Negeri 3 Surakarta tahun ajaran 

2009/2010 adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan sebuah kurikulum yang benar-

benar dibuat oleh sekolah yang melibatkan unsur kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru, konselor, komite sekolah dan nara sumber sehingga dengan 

sinerginya unsur-unsur tersebut akan menemukan kemudahan dalam proses 

pembuatan kurikulum. 
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                        B. Identifikasi Masalah Pembelajaran Akuntansi  

Kelas XI IS 3 di SMA Negeri 3 Surakarta 

Sebelum melaksanakan proses penelitian, terlebih dahulu peneliti 

melakukan kegiatan identifikasi masalah (observasi awal) dengan tujuan untuk 

mengetahui keadaan nyata yang ada di lapangan. Observasi awal dilakukan pada 

waktu hari Senin tanggal 2 November 2009 di SMA Negeri 3 Surakarta. Hasil 

dari identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Ditinjau dari Segi Siswa 

a. Siswa kurang antusias  terhadap pelajaran akuntansi. 

Pembelajaran akuntansi di kelas XI IS 3 SMA Negeri 3 Surakarta 

dapat dikatakan kurang hidup dan terdapat beberapa siswa yang 

mengalami kejenuhan. Kejenuhan siswa pada pembelajaran akuntansi 

salah satunya disebabkan karena penggunaan metode ceramah yang terus-

menerus oleh guru, siswa hanya diminta untuk mendengarkan dan 

mencatat apa yang dijelaskan guru, serta mengerjakan apa yang 

diperintahkan guru, sehingga siswa menjadi bosan dan mengabaikan mata 

pelajaran akuntansi. Hal tersebut dapat terlihat dengan tidak adanya 

interaksi antara guru dan siswa saat pelajaran berlangsung, melakukan 

kegiatan lain diluar pelajaran seperti ramai sendiri dengan teman 

sebangkunya, mengerjakan tugas lain dikelas, dan bahkan ada siswa yang 

tertidur saat proses pembelajaran berlangsung. Dampaknya, siswa 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru 

karena selain pemahaman siswa kurang, dalam mata pelajaran akuntansi 

melibatkan perhitungan dan berkaitan dengan kejadian sehari-hari. 

b. Siswa kurang aktif atau partisipatif dalam pembelajaran akuntansi.  

Siswa cenderung tidak mempergunakan kesempatan untuk 

bertanya tentang kesulitan yang mereka hadapi. Siswa merasa malu untuk 

mengungkapkan pendapatnya jika diadakan tanya jawab. Mereka memilih 

diam tidak bertanya meskipun sebenarnya mereka belum paham tentang 

materi yang sedang dibahas. Sebagian siswa juga masih malu untuk maju 

ke depan jika diminta guru untuk menjelaskan kembali apa yang mereka 
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terima setelah mendengarkan penjelasan guru. Siswa cenderung 

bermasalah dalam menuangkan ide, gagasan dan kreatifitas. 

2. Ditinjau dari Segi Guru 

a. Metode yang digunakan oleh guru kurang mampu untuk meningkatkan 

minat, motivasi dan partisipasi siswa terhadap mata pelajaran akuntansi.  

Pembelajaran akuntansi di SMA Negeri 3 Surakarta dikatakan kurang 

hidup. Hal ini terlihat dari penggunaan metode pembelajaran yang 

monoton dan kurang menarik sehingga menjadikan siswa kurang antusias 

dalam mengikuti pembelajaran. Pada saat pembelajaran akuntansi guru 

sudah mencoba membangkitkan minat siswa dengan memberikan 

pendekatan secara pribadi dan dengan memotivasi serta menegur langsung 

siswa yang tidak mau memperhatikan pelajaran. Namun, cara ini ternyata 

belum mampu membangkitkan semangat dan minat belajar siswa. Guru 

belum dapat menemukan suatu metode pembelajaran yang dapat 

meningkatkan antusiasme siswa terhadap pelajaran akuntansi. 

b. Hasil belajar yang tercermin dari prestasi siswa belum menunjukkan hasil 

yang maksimal. 

Berdasarkan survey awal yang dilakukan peneliti, terdapat 15 

siswa dari 38 siswa kelas XI IS 3 belum memenuhi standar nilai KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) mata pelajaran akuntansi dengan materi 

posting ke dalam buku besar yaitu 70. Dari hasil ulangan (untuk materi 

posting ke dalam buku besar), nilai terendah yang diperoleh siswa kelas XI 

IS 3 adalah 36, sedangkan nilai tertinggi adalah 90. Untuk tugas-tugas 

rumah yang diberikan oleh guru, mayoritas siswa masih mengerjakan di 

kelas sebelum pelajaran dimulai. Ini menunjukkan rendahnya keaktifan 

dan tanggung jawab siswa dalam mengikuti pelajaran akuntansi. 
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C. Deskripsi Hasil Penelitian 

Proses penelitian ini dilakukan dalam dua siklus yang masing-masing 

siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu: (1)  perencanaan tindakan, (2) pelaksanaan 

tindakan, (3) observasi dan interpretasi dan (4) analisis dan refleksi tindakan. 

 

1. Siklus I 

Penerapan pembelajaran akuntansi  pada siklus I melalui metode 

pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil adalah: 

a. Perencanaan Tindakan Siklus I 

Kegiatan perencanaan tindakan I dilaksanakan pada hari Jumat, 

tanggal 9 April 2010 di ruang guru SMA Negeri 3 Surakarta. Guru 

bersama peneliti mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini. Peneliti mengungkapkan bahwa siswa menemui 

permasalahan dalam menuangkan ide, gagasan dan kreatifitas serta 

kurangnya minat mengikuti pelajaran akuntansi. Kemudian disepakati 

bahwa pelaksanaan tindakan pada siklus I akan dilaksanakan selama 2 kali 

pertemuan, yakni pada hari Jumat 9 April 2010 jam ke1-2 dalam 1 kali 

pertemuan terdiri dari 2 jam pelajaran serta Sabtu tanggal 10 April 2010 

jam ke 4 

Tahap perencanaan tindakan I meliputi kegiatan sebagai berikut : 

1) Peneliti bersama guru mendiskusikan skenario pembelajaran akuntansi 

dagang menggunakan metode pembelajaran Tutor Sebaya dalam 

Kelompok Kecil, dengan skenario pembelajaran sebagai berikut: 

a) Pertemuan pertama (Jum’at 9 April 2010) 

(1) Salam pembuka, guru mengecek kehadiran siswa kemudian 

memperkenalkan peneliti serta tujuannya mengadakan 

penelitian. Peneliti bertindak sebagai observer atau pengamat 

selama penelitian berlangsung. 
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(2) Menciptakan situasi pembelajaran yang kondusif untuk 

membangkitkan minat siswa dengan mengecek kondisi baik 

siswa maupun kelas. 

(3) Guru membuka pelajaran dengan mengulangi sedikit materi 

pertemuan sebelumnya yaitu tentang materi kertas kerja. 

Mengulang penjelasan secara garis besar dari cara 

memindahkan  jurnal kedalam kertas kerja . 

(4) Guru menyajikan materi mengenai jurnal penutup, 

menganalisis pengertian, fungsi, dan cara menyusun jurnal 

penutup. 

(5) Siswa diberi kesempatan untuk menanyakan materi yang 

belum dipahami, kemudian guru menunjuk siswa secara acak 

untuk menjawab soal agar siswa selalu siap dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan. 

(6) Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kooperatif 

secara heterogen berdasar nilai ulangan materi sebelumnya. 

Satu kelompok terdiri dari 6-7 orang dan kelompok berjumlah 

6 kelompok dan dalam tiap kelompok terdapat 1 siswa sebagai 

tutor atau ketua kelompok. 

(7) Guru meminta tiap tutor dari tiap kelompok maju kedepan 

kelas untuk mendapatkan penjelasan materi dan petunjuk, 

serta arahan dari guru. Tujuan dari kegiatan tersebut supaya 

tutor dapat membantu memberikan penjelasan kepada 

temannya dalam kelompok saat mengerjakan soal-soal 

diskusi. 

(8) Guru membagi soal-soal yang akan didiskusikan kemasing-

masing tutor sebaya untuk dibahas dan dikerjakan dikelompok 

belajarnya masing-masing. 

(9) Siswa mengerjakan tugas dari guru untuk didiskusikan dengan 

bantuan tutor sebaya. 
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(10) Guru bersama peneliti mengawasi jalannya kegiatan tutorial 

(bimbingan) dengan cara berkeliling. 

(11) Guru melakukan pembahasan setelah seluruh siswa 

menyelesaikan soal diskusi. 

(12) Guru meminta salah satu anggota kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. 

(13) Siswa mencermati lembar jawab yang telah dikerjakan 

bersama anggota  kelompoknya dan menanyakan kesulitan 

saat mengerjakan tugas tersebut. 

(14) Guru membuat kesimpulan dari materi yang sudah diajarkan 

sebelum menutup pelajaran, guru menginformasikan kepada 

siswa untuk mempersiapkan diri mengikuti ujian akhir siklus 

pada pertemuan berikutnya 

b) Pertemuan kedua (Sabtu, 10 April 2010) 

(1) Guru mengawali kegiatan belajar mengajar dengan 

mengucapkan salam, kemudian dilanjutkan dengan persensi 

siswa. 

(2) Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk mempersiapkan 

diri menjawab pertanyaan kuis berupa soal esai untuk materi 

yang sudah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya. 

(3) Guru bersama peneliti membagikan soal kuis untuk materi 

jurnal penutup dan meminta siswa untuk mengerjakan secara 

mandiri untuk menunjukkan apa yang telah siswa pelajari 

selama bekerja dalam kelompok. 

(4) Guru bersama peneliti mengawasi dengan baik agar hasil kuis 

benar-benar mencerminkan kemampuan mereka dan 

memberikan kesempatan siswa untuk mengerjakan soal 

dengan tertib dan tenang sampai waktu yang ditentukan 

berakhir.  

(5) Guru bersama peneliti meminta lembar jawab soal kuis 

(6) Guru dan peneliti mengakhiri pelajaran dengan salam penutup. 
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2) Guru dan peneliti menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) untuk materi Jurnal Penutup dan menyelesaikannya dengan 

metode pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil. 

3)  Guru dan peneliti menyusun instrumen penelitian, yang berupa tes dan 

nontes. Instrumen tes dari hasil pekerjaan siswa (evaluasi akhir siklus 

berupa kuis), sedangkan instrumen nontes dinilai berdasarkan 

pedoman observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati 

motivasi dan partisipasi siswa dalam diskusi kelas dan interaksi 

antarsiswa dalam kegiatan kelompok tutor sebaya. 

b. Pelaksanaan Tindakan I 

Pelaksanaan tindakan I dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, 

seperti yang telah direncanakan, yaitu pada hari Jum’at dan Sabtu masing-

masing tanggal 9-10 April 2010 di ruang kelas XI IS 3. Pertemuan 

dilaksanakan selama 2 x 40 menit ( pertemuan pertama) dan 1x 45 menit 

(pertemuan kedua) sesuai dengan skenario pembelajaran dan RPP. 

Materi pada pelaksanaan tindakan I ini adalah Jurnal Penutup. 

Pertemuan pertama yang terdiri dari 2 jam pelajaran digunakan guru 

bersama peneliti untuk mempresentasikan materi secara garis besar, 

melakukan kegiatan tutorial (bimbingan) berdasar kelompok tutor sebaya 

yang telah dibentuk, presentasi tiap-tiap kelompok serta diskusi kelas 

membahas tentang hasil diskusi kelompok yang presentasi. Sedangkan 

pertemuan kedua digunakan guru bersama peneliti untuk mengadakan kuis 

atau tes individual untuk mengetahui pencapaian belajar siswa selama 

mengikuti kegiatan tutorial pada kelompoknya. 

Urutan pelaksanaan tindakan tersebut adalah sebagai berikut : 

1) Pertemuan Pertama (Jum’at, 9 April 2010) 

a) Salam pembuka, guru mengabsen kehadiran siswa. Tidak ada 

siswa yang tidak hadir. Kemudian guru memperkenalkan peneliti 

serta tujuannya mengadakan penelitian. Peneliti bertindak sebagai 

observer atau pengamat selama penelitian berlangsung. 
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b) Guru melakukan apersepsi dengan memberikan tanya jawab untuk 

mengingat materi terdahulu dan memberikan pengantar materi 

yang akan dipelajari. 

c) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada kompetensi dalam 

mencatat jurnal penutup. Siswa diberi kesempatan untuk 

menanyakan hal-hal yang mereka rasa belum jelas. 

d) Guru menetapkan siswa kedalam kelompok-kelompok belajar 

secara heterogen berdasarkan nilai ulangan harian pada materi 

sebelumnya dengan tutor sebagai ketuanya Langkah-langkah 

dalam pembagian siswa kedalam kelompok adalah sebagai berikut: 

(1) Menyusun peringkat siswa dari yang memperoleh nilai 

tertinggi sampai nilai terendah. Nilai diambil dari hasil 

ulangan materi sebelumnya yaitu posting jurnal kedalam buku 

besar. 

(2) Menentukan jumlah kelompok 

Tiap kelompok terdiri dari lima sampai enam anggota. Hal 

tersebut dikarenakan dalam pembagian kelompok tidak genap, 

maka terdapat tiga kelompok yang beranggotakan tujuh orang, 

yaitu Kelompok 4, Kelompok 5 dan Kelompok 6. Sedangkan 

Kelompok 1, 2, dan 3 beranggotakan enam orang. (Adapun 

daftar pembagian anggota kelompok tutor sebaya, dapat 

dilihat pada lampiran) 

(3) Membagi siswa kedalam kelompok 

Dalam membagi siswa kedalam kelompok, seimbangkan 

kelompok sesuai hasil belajar yaitu skor dasar. Tiap kelompok 

terdiri dari siswa yang berprestasi rendah, sedang, dan tinggi. 

Prestasi diambil dari nilai ulangan materi sebelumnya yaitu 

posting buku besar. 

e) Guru meminta tutor dari tiap kelompok untuk maju kedepan kelas 

untuk mendapatkan penjelasan materi, arahan, dan petunjuk cara 

pengerjaan soal diskusi sebagai pedoman kegiatan tutorial 
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berlangsung. Guru memberi bantuan hanya dengan memperjelas 

perintah dan mengulang sedikit konsep. Selama belajar dalam 

kelompok, tugas tutor dalam kelompok adalah untuk menguasai 

materi pelajaran dan membantu teman satu kelompok untuk 

menguasai materi. Anggota kelompok yang mengalami kesulitan 

terlebih dahulu bertanya kepada teman sekelompoknya, tutor 

sebaya, dan apabila mengalami kesulitan dapat bertanya pada guru.  

f) Guru bersama peneliti mengawasi jalannya diskusi dengan baik 

dan memberikan penilaian proses sesuai instrumen-instrumen 

interaksi antarsiswa dalam kelompok kooperatif.  

g) Setelah waktu yang diberikan untuk diskusi berakhir, guru 

mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk 

mempresentasikan jawaban kelompoknya. Namun karena tidak ada 

kelompok yang dengan sukarela untuk mempresentasikan hasil 

jawabannya kedepan kelas maka guru menunjuk salah satu 

kelompok yaitu kelompok 5 yang diwakili oleh tutor dari 

kelompok tersebut yaitu Dewi Sarwendi. Pada saat presentasi 

kelompok ini dapat melakukannya dengan baik walaupun 

terkadang terlihat kurang fokus dan kurang serius. 

h) Pada waktu sesi tanya jawab atau diskusi kelas, kelompok ini juga 

dapat menjawab pertanyaan yang diberikan temannya dari 

kelompok lain. Pada presentasi kelompok ini Seprina Annisa P 

sebagai tutor kelompok 1 memberikan masukan mengenai 

kesalahan penulisan nomer akun yang dilakukan oleh kelompok 5,  

i) Presentasi berikutnya dilakukan oleh kelompok 6 yang diwakili 

oleh tutor kelompok tersebut yaitu Hayu Ruci. Presentasi pada 

kelompok ini dapat berlangsung dengan baik walaupun kurang 

serius. Dalam presentasi kelompok ini tidak ada kesalahan yang 

berarti dan dan tanpa kesalahan dalam menjawab pertanyaan yang 

diajukan kelompok lain maupun guru.  
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j)  Guru bersama peneliti mengawasi jalannya diskusi kelas dengan 

baik dan memberikan penilaian proses sesuai instrumen-instrumen 

partisipasi siswa mengajukan pertanyaan/ide dan menjawab 

pertanyaan dalam diskusi kelas. Diskusi kelas mulai terlihat aktif, 

tetapi waktunya hampir habis. Presentasi kelompok lain akan 

dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya. 

k) Guru dan siswa membuat kesimpulan tentang semua hasil diskusi. 

Guru merasa siswa-siswa sudah memegang konsep-konsep yang 

diberikan dan memberitahukan kepada siswa bahwa pertemuan 

selanjutnya akan diadakan kuis/tes individual untuk mengetahui 

sejauh mana pengetahuan siswa selama belajar di dalam 

kelompoknya. 

j) Guru menutup pelajaran. 

2) Pertemuan Kedua (Sabtu, 10 April 2010) 

a) Guru mengawali kegiatan belajar mengajar dengan mengucapkan 

salam, kemudian dilanjutkan dengan presensi siswa.  

b) Siswa diberikan kesempatan oleh guru untuk mempersiapkan diri 

menjawab pertanyaan kuis berupa soal esai untuk materi yang 

sudah didiskusikan pada pertemuan sebelumnya. 

c) Guru membagikan soal kuis untuk materi jurnal penutup dan 

meminta siswa untuk mengerjakan secara mandiri. 

d) Siswa mengerjakan soal kuis sedangkan guru bersama peneliti 

mengawasi dengan baik agar hasil kuis benar-benar 

mencerminkan kemampuan mereka. Pada saat kuis berlangsung 

ada salah satu siswa yang mencoba bertanya kepada teman, 

namun guru segera memperingatkan siswa tersebut untuk 

mengerjakan soal kuis secara mandiri. 

e) Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan berlangsung cukup tertib, 

hasil kuis dikumpulkan saat itu juga setelah waktu yang ditentukan 

berakhir. 
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f) Kegiatan belajar dalam kelompok dengan bantuan tutor sebaya dan 

kegiatan evaluasi pada Siklus I berakhir. 

 

 

 

c. Observasi dan Interpretasi 

Peneliti mengamati proses pembelajaran akuntansi dengan 

berpedoman pada lembar observasi yang telah disusun. Peneliti 

mengambil posisi didalam kelas, sebab guru kelas menginginkan agar 

peneliti dapat secara jelas melakukan pengamatan terhadap proses belajar 

akuntansi pada tiap pertemuan. Pertemuan pertama dimulai hari Jum’at 

tanggal 9 April 2010 di kelas XI IS 3. Pada pertemuan yang terdiri dari 2 

jam pelajaran ini guru mengawalinya dengan kegiatan apersepsi pada 

siswa, kemudian guru menyampaikan materi jurnal penutup dengan 

metode pembelajaran tutor sebaya secara jelas. Pembagian kelompok 

dilakukan pada pertemuan itu juga berdasarkan hasil belajar pada ulangan 

harian materi posting jurnal dalam buku besar yang telah ditentukan oleh 

guru sebelumnya. 

Sedangkan pertemuan terakhir hari Sabtu, 10 April 2010 

digunakan guru dan peneliti untuk melakukan evaluasi akhir dari siklus I 

berupa kuis agar prestasi belajar siswa dapat diketahui. Kuis berupa soal 

esai untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa sebagai hasil dari diskusi 

kelompok pada pertemuan sebelumnya. Dari kegiatan tersebut, deskripsi 

tentang jalannya proses pembelajaran akuntansi dengan menggunakan 

metode pembelajaran Tutor Sebaya dalam Kelompok Kecil sudah 

dijelaskan secara rinci dalam pelaksanaan tindakan I. 

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan proses belajar 

mengajar akuntansi di kelas XI IS 3, diperoleh gambaran tentang kualitas 

pembelajaran siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, yaitu 

sebagai berikut: 
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1) Hasil Observasi  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan proses belajar 

mengajar akuntansi, adalah sebagai berikut: 

a) Hasil Observasi Siswa 

Berdasarkan hasil dari lembar observasi yang telah disusun dengan 

memuat aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi siswa yang 

terdiri dari 5 aspek yang diamati yaitu: (a) Interaksi (komunikasi timbal 

balik) siswa selama apersepsi, (b) Berperan aktif dalam pembelajaran 

(kerjasama dan diskusi), (c) Mampu mengemukakan pendapat, (d) 

Mengajukan pertanyaan mengenai materi, (e) Mengerjakan soal/tugas 

yang diberikan. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Adapun 

hasil prosentase partisipasi siswa setelah melakukan pembelajaran 

menggunakan metode pembelajaran tutor sebaya pada siklus I adalah 

sebesar 73,68%  sedangkan perhitungan data hasil observasi pada tiap 

indikator adalah sebagai berikut: 

2) Hasil Angket Balikan Siswa 

Tanggapan siswa tentang penerapan metode tutor sebaya dalam 

kelompok kecil pada mata pelajaran akuntansi terhadap motivasi 

berprestasi siswa berdasarkan indikator yang telah dibuat adalah sebesar 

70,57%. Data selengkapnya mengenai persentase angket motivasi belajar  

siswa dapat dilihat pada lampiran. 

3) Hasil Tes 

Melalui survey awal yang dilakukan oleh peneliti diketahui 

kemampuan awal siswa pada materi posting jurnal umum kedalam buku 

besar diperoleh rata-rata kelas 69,16 dengan nilai terendahnya 36 dan nilai 

tertingginya 90. Siswa yang mencapai batas tuntas 70 ataupun lebih 

sebanyak 21 orang (55,26%dari 38 siswa). Sedangkan pada siklus I 

diperoleh rata-rata kelas sebesar 72,29 dengan nilai terendahnya 40 dan 

nilai tertingginya adalah 85. Siswa yang sudah mencapai batas tuntas 70 

ataupun lebih sebanyak 30 orang (78,95% dari 38 orang siswa). Hasil tes 
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siklus I ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat baik dengan 

rata-rata kelas dari 69,16 menjadi 72,10 dan ketercapaian ketuntasan kelas 

dari 55,26% menjadi 78,95%.  

Ketuntasan belajar siswa pada siklus I dapat dilihat pada tabel berikut: 

            Tabel 4. Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 

Ketuntasan Hasil Belajar 

Kriteria Jumlah siswa Persentase 

Tuntas  30siswa 78,95% 

Tidak Tuntas 8siswa 21,05% 

Jumlah 38siswa 100% 

 

Ketuntasan hasil belajar siswa juga dapat dilihat pada grafik berikut ini: 

 

            Gambar 4. Profil Ketuntasan Belajar Siswa Siklus I 
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Analisis dan Refleksi Tindakan Siklus I 

Berdasarkan hasil observasi dan interpretasi tindakan pada siklus I, 

peneliti melakukan analisis sebagai berikut:  

1)  Beberapa kelemahan guru dalam siklus I ini adalah: 

a) Guru kurang memberi motivasi pada siswa yang kurang aktif dan 

lebih memberi perhatian pada siswa yang bertanya. 

b) Guru kurang berperan dalam kegiatan diskusi kelas, sehingga 

diskusi kelas hanya dimanfaatkan siswa yang aktif dan pandai 

bicara.  

c) Pada saat evaluasi, guru kurang memperhatikan kondisi siswa yang 

duduk dibarisan belakang. Hal ini mengakibatkan siswa yang 

duduk dibelakang kurang sportif dalam mengerjakan soal, masih 

ada beberapa siswa yang bertanya dan menyontek jawaban teman 

sebelahnya tanpa diketahui oleh guru. 

2) Dari segi siswa ditemukan beberapa kekurangan, yaitu sebagai berikut: 

a) Belum maksimalnya siswa dalam menggunakan waktu yang 

diberikan saat diskusi. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya 

beberapa siswa yang melakukan aktivitas lain selain diskusi 

tentang materi pelajaran. 

b) Walaupun banyak siswa yang cukup aktif dalam pembelajaran, 

tetapi masih banyak juga siswa yang kurang aktif bahkan 

cenderung diam dan mengabaikan kegiatan diskusi kelas. 

c) Kinerja siswa yang ditunjuk sebagai tutor kurang optimal, masih 

banyak tutor yang tidak tau akan tugas dan tanggung jawabnya. 

d) Pada saat kuis berlangsung, beberapa siswa yang duduk dibarisan 

belakang kurang sportif dalam mengerjakan soal. Hal ini terbukti 

dengan adanya siswa yang bertanya dan menyontek jawaban teman 

sebelahnya.  
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Berdasarkan observasi dan analisis diatas, maka tindakan refleksi 

yang dapat dilakukan adalah : 

1) Guru lebih banyak melakukan pendekatan dan motivasi kepada seluruh 

siswa terutama siswa yang kurang aktif di kelas. 

2) Guru lebih aktif dan ikut terlibat didalam diskusi kelas. Ikut 

menyumbangkan ide dalam memberi penguatan materi kepada siswa 

yang masih bingung agar siswa benar-benar memahami materi yang 

disampaikan tersebut. Setelah itu baru kemudian beralih ke konsep 

atau materi selanjutnya. 

3) Guru lebih memperhatikan kondisi siswa yang duduk dibarisan 

belakang pada saat kuis sehingga hal tersebut tidak memungkinkan 

bagi siswa yang mencoba bertanya jawaban pada teman yang duduk 

disebelahnya. 

 

2. Siklus II 

Penerapan metode pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil  

berdasarkan refleksi pada Siklus I menunjukkan bahwa masih terdapat 

kekurangan-kekurangan, yaitu masih terdapat siswa yang kurang aktif dan 

hasil atau prestasi belajarnya kurang maksimal. Langkah-langkah penerapan 

metode pembelajaran tutor sebaya dalam kelompok kecil pada Siklus II 

adalah sebagai berikut: 

a. Perencanaan Tindakan Siklus II 

Kegiatan perencanaan tindakan II dilaksanakan pada hari Rabu 

tanggal 14 April 2010 di ruang Guru SMA Negeri 3 Surakarta. Guru 

bersama peneliti mendiskusikan rancangan tindakan yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini. Peneliti mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil 

analisis dan refleksi dari siklus I, kemudian disepakati bahwa pelaksanaan 

tindakan pada siklus II akan dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, yakni 

pada hari Jum’at tanggal 16 April 2010 yang terdiri dari 2 jam pelajaran (2 

x 40 menit)  dan 17 April 2010 pada jam pelajaran kelima, dengan 

rancangan sebagai berikut:  
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