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Dan allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui

sesuatu apapun, dan Dia memberikanmu pendengaran, penglihatan dan hati, agar

kamu bersyukur
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ABSTRAKS

Taitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan yang

signifikan pada kemampuan qira'ah siswa kelompok eksperimen ( kelompok yang

menggunakan metode tutorial sebaya ) dengan siswa kelompok kontrol ( kelompok yang

tidakk menggunakan metode tutorial sebaya ). Dengan adanya penelitian ini diharapkan

meningkatkan kemampuan qira'ah siswa kelas XI di MA Al Muhajirin KobaBangka

Belitung.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MA Al -Muhajirin Koba

Bangka Belitung tahun ajaran 2008/2009 sebanyak 84 siswa, yang terdiri dari dua kelas

yaitu, kelas XI A sebagai kelompok eksperiment berjumlah 41 siswa dan kelas XI B

sebagai kelompok kontrol berjumlah 43 siswa.Adapun teknik pengumpulan data dilakukan

dengan menggunakan teknik observasi,wawancara, dokumentasi dan tes. Sedang,kan

pengkajian instrumen dalam rangka menguji keampuhan instrumen dilakukan dengan uji

validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas yang dipakai adalah uji validitas rumus Korelasi

produk moment pearson sedangkan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Kuder

Richardson-20, Persyaratan uji analisis data menggunakan uji normalitas dengan rumus kai

kuadrat, sedangkan uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan rumus analisis

Varians.Analisis untuk pengujian hipotesis yang dipakai berupa analisis statistik dengan

menggunakan rumus uji "t".

Berdasarkan hasil analisis uji "t" disimpulkan bahwa " terdapat perbedaan yang sign

signi ikan pada kemampuan qira'ah antara siswa kelompok eksperimen ( kelompok yang

menggunakan metode tutorial sebaya ) dengan siswa kelompok kontrol ( kelompok yang

tidak menggunakan metode, tutorial sebaya ). Hal ini ditunjukkan dengan perolehan nilai

rata-rata post test untuk kelompok eksperimen sebesar 56,878. sedangkan nilai rata-rata

post test hasil belajar qira'ah siswa kelompok kontrol sebesar 57,767. Dan rata-rata

peningkatan kemampuan qira'ah tersebut, kelompok eksperiment menunjukkan

peningkatan lebih tinggi, yakni sebesar 13,488. sedangkan untuk kelompok kontrol

diperoleh nilai rata-rata peningkatan sebesar 9,279. Dengan melihat perbedaan skor yang

diperoleh masing-masing kelompok menunjukkan bahwa metode tutorial sebaya dapat

dijadikan sebagai alternatif dalam memilih metode pembelajaran qira'ah.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seringkali dijumpai dalam bidang pendidikan bahwa proses pembelajaran

disekolah kurang berjalan efektif. Salah satu sebab yang bisa diamati dari

ketidakefektifan ini adalah kurangnya interaksi antara guru dan siswa ataupun

karena satu siswa dengan siswa yang lain saling berjarak. Tiadanya kedekatan antara

guru dengan siswa ataupun siswa dengan siswa yang lain, telah menciptakan suasana

yang kurang kondusif untuk proses pembelajaran. Ketegangan, rasa sungkan, dan

sikap egoistis adalah beberapa kecendrungan yang muncul akibat adanya jarak

tersebut. Akibatnya, baik guru maupun siswa tidak memiliki kebebasan untuk

mengekspresikandiri secara penuh. Kondisi seperti ini, pada akhirnya akan

menyebabkan terjadinya kemandulan dalam proses pengembangan ide, gagasan

maupun kreativitas dalam pembelajaran. Lebih jauh lagi, aktivitas belajar mengajar

hanya akan menjadi sebuah aktivitas yang monoton, tidak menarik, dan menjadi

sebuah rutinitas yang membosankan.1

Untuk melepaskan diri dari kondisi tersebut, pertama-tama harus dilakukan

perubahan karakter dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran dikelas yang

selama ini bersifat “ guru sentris” dan cenderung monologis harus diubah kearah

pembelajaran yang dialogis. Artinya, proses pembelajaran harus mulai memberikan

ruang yang lebih longgar kepada siswa untuk terlibat secara aktif. Sementara, disisi

lain, guru harus mulai menempatkan diri dan berperan sebagai pendamping dan

fasilitator. Pembelajaran harus ditekankan pada upaya

1
Gerbang, Majalah Pendidikan, Edisi 5 TH II , November 2002 hlm .36
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untuk memberdayakan siswa agar tidak bersifat pasif. Selain itu, proses

pembelajaran juga bukan sekedar memorasi dan recall ataupun menekankan

penguasa pengetahuan semata, tetapi harus ditekankan pada proses internalisasi dari

apa yang dipelajari siswa. Lebih jauh, siswa juga harus dididik untuk mampu belajar

tentang bagaimana cara belajar.

Faktor evaluasi dalam proses pembelajaran adalah masalah lain yang juga

harus selalu diperhatikan. Evaluasi program belajar mengajar seharusnya tidak

berhenti pada upaya untuk mengidentifikasi tingkat daya serap dan kemampuan

siswa saja. Yang terpenting adalah bagaimana agar hasil evaluasi tersebut dapat

dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran dikelas agar semakin efektif

dan efisien.

Salah satu metode alternatif yang bisa diterapkan untuk memberdayakan

siswa secara aktif dalam proses pembelajaran adalah metode tutorial sebaya. Metode

ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa siswa cenderung lebih terbuka dan

lebih bisa mengungkapkan tentang dirinya kepada teman-teman sebaya. Semua

kegembiraan, kegelisahan maupun kesulitan serta permasalahan yang

dihadapi,umumnya lebih banyak diungkapkankepada teman sebaya daripada kepada

orang yang lebih dewasa ( orangtua atau guru). Hal yang sama juga terjadi didalam

proses pembelajaran. Ketika menghadapi kesulitan dan permasalahan dalam

menerima pelajaran, siswa biasanya lebih bisa dan berani mengemukakan kepada

teman-temannya daripada kepada guru.Siswa juga lebih terbuka, tidak canggung dan

tidak takut berpendapat atau bertanya kepada temannya sendiri. Selain itu, siswa

juga merasa lebih dipahami dan dimengerti oleh temannya dibandingkan oleh

gurunya.2

2 Ibid ,hlm. 37
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Dalam metode tutorial sebaya,siswa yang memiliki kemampuan lebih dalam

suatu mata pelajaran dapat menjadi tutor bagi siswa-siswa yang lain yang kurang

mampu dalam pelajaran tersebut. Selanjutnya, siswa bisa dibagi kedalam kelompok-

kelompok kecil dan diminta untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan diskusi.

Sementara, guru menempatkan diri sebagai fasilitator, pendamping dan sekaligus

teman belajar. Peran guru lebih pada memfasilitasi proses pembelajaran daripada

menjadi sumber dominan dari proses tersebut. Sebagai fasilitator, guru berperan

dalam menyiapkan materi, serta membantu dalam pembagian kelompok agar merata

dan berimbang, sehingga proses tersebut bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, guru

juga berperan sebagai pengamat proses, dan sekaligus tempat rujukan bagi siswa.

Guru harus hadir setiap kali kelompok membutuhkannya sebagai teman diskusi,

sumber rujukan atau untuk memberikan peneguhan atas hasil yang dicapai

kelompok. Dengan pembagian peran seperti ini, guru dengan sendirinya dituntut

untuk aktif. Hal ini penting sekali, karena kalu guru bersikap pasif maka proses

pembelajaran dengan metode ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jika bisa

berjalan pun, bisa dipastikan proses itu tidak akan berjalan secara optimal.

Dari uraian di atas maka langkah langkah yang harus segera diambil sebagai

berikut :

a) Menyusun rencana pembelajaran dan strategi pembelajaran yang lebih efektif

sesuai dengan tingkat kemampuan siswa.

b) Melakukan tes untuk mengelompokan siswa. Hal ini dimaksudkan untuk

mengetahui kemampuan siswa dan kreatifitas siswa dalam cara mengerjakan

tes.

c) Membuat kelompok siswa yang dijadikan sebagai tutor (siswa yang dianggap

sudah mengerti/pandai) dan kelompok siswa yang menjadi teman sebaya dalam

pembelajaran. Pembagian kelompok berdasarkan kemampuan siswa ini
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dilakukan untuk beberapa kali pertemuan atau yang selanjutnya akan

dikelompokan secara acak pada pertemuan terakhir.3

Dengan demikian diharapkan penelitian yang berjudul : Eksperimentasi

Metode Tutorial Sebaya dalam Pembelajaran Qira’ah bagi Siswa Kelas XI di MA

Al- Muhajirin Koba Bangka memberikan sumbangsih didalam pemecahan masalah

yang dihadapi oleh lembaga pendidikan, khususnya sekolah yang bersangkutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi masalah yang penulis uraikan diatas, maka dapat

dirumuskan beberapa hal sebagai berikut : Apakah terdapat perbedaan yang

signifikan antara kemampuan qiraah siswa kelompok eksperimen ( Kelompok yang

menggunakan metode tutorial sebaya ) dan kelompok kontrol

( yang tidak menggunakan metode tutorial sebaya ) dalam pembelajaran qira’ah ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan

qira’ah siswa kelompok eksperimen ( Kelompok yang menggunakan metode tutorial

sebaya ) dan kelompok kontrol ( yang tidak menggunakan metode tutorial sebaya )

dalam pembelajaran qira’ah ?

3 Dossuwanda.wordpress.com / 2008/03/11/ penggunaan metode tutor sebaya.contoh
proposal ptk,hlm.3
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D. Manfaat Penelitian

1. bagi Guru: Guru dapat mengetahui metode pembelajaran yang bervariasi

khususnya metode tutor sebaya untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem

pembelajaran serta meminimalkan kesalahan siswa pada pembelajaran bahasa

arab.

2. Bagi siswa: hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua siswa karena terjadi

pembelajaran mandiri .

3. Bagi Sekolah: hasil penelitian ini membantu memperbaiki pembelajaran di

sekolah.

E. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan penelusuran terhadap skripsi yang ada, sudah ada

penelitian yang mirip dengan judul yang penulis kaji. Diantara judul yang dijadikan

kajian dalam skripsi ini adalah skripsi yang ditulis oleh Nur Millah dengan judul “

Pengaruh Program Tutorial terhadap Peningkatan prestasi Belajar Bidang Agama

Islam Pada Siswa MAK di MAN Yogyakarta”. Dalam skripsi penulis membahas

tentang program tutorial secara keseluruhan dalam artian penulis menyoroti semua

materi yang diprogramkan dalam tutorial apakah bisa berpengaruh terhadap prestasi

belajar bidang Agama Islam Mak. Skripsi yang ditulis berbeda dengan penelitian ini,

karena penulis hanya mencari perbedaan antara kelompok eksperimen dengan

kelompok kontrol dalam kemampuan qira’ah.

Dan juga judul dari saudari Sopiah dengan judul “ Penerapan metode

Tutorial dalam Proses Belajar Mengajar bahasa Arab Siswa Di MAK PK

Darussalam Ciamis Jawa Barat”. Disini penulis membahas tentang berbagai metode

yang diterapkan dalam pengajaran tutorial yang bertujuan untuk meningkatkan

prestasi belajar bahasa arab siswa. Penulis memfokuskan pembahasannya kepada
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metode apa yang diterapkan dalam pengajaran tutorial. Skripsi ini membahas

berbagai metode dalam melakukan program tutorial tetapi penulis hanya

memfokuskan pada satu metode saja yaitu metode tutorial sebaya.

” program Tutorial membaca Al- Qur’an Sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler

pendidikan Agama Islam di SD Ambarukmo Kecamatan Depok Sleman Yogyakarta.

Ditulis oleh Saudara Moh Nabhan Rasyid, dalam Skripsinya membahas tentang

materi dan metode yang digunakan dalam program tutorial membaca Al- Qur’an

sebagai kegiatan ekstrakurikuler yang bertuijuan agar siswa memiliki kemampuan

untuk membaca Al-Qur’an. Dalam skripsi, penulis dilakukan didalam kelas dan

termasuk intrakurikuler.

Selain skripsi diatas, skripsi yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini

adalah skripsi yang ditulis oleh saudari Nurjannah yang berjudul ” Penerapan

Strategi team Games Tournament ( TGT ) Dalam Pembelajaran Qira’ah ( Study

Eksperiment di MTs. Lab Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ).

Skripsi menekankan pada ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara kelompok

eksperimen dengan kelompok kontrol dalam menggunakan strategi team games

tournament. Skripsi yang penulis teliti juga menekankan pada ada tidaknya

perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen

dalam metode tutorial sebaya.

F. Landasan Teori

1. Hakikat, Interaksi dan Hasil Belajar

a. Hakikat

Menurut Bagne menyatakan bahwa ” belajar terjadi apabila suatu situasi

stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa hingga

perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi itu ke waktu sesudah
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ia mengalami situasi tadi”. Sementara itu, Edward Thorndike ( 1973 ) berpendapat,

bahwa belajar adalah proses orang memperoleh berbagai kecakapan, ketrampilan

dan sikap.

Belajar mencakup semua aspek tingkah laku dan dapat dilihat dengan nyata,

proses yang tidak dapat dilihat dengan nyata, proses itu terjadi dalam diri seseorang

yang sedang mengalami belajar. Jadi belajar bukan merupakan tingkah laku yang

nampak tetapi merupakan proses yang terjadi secara internal dalam diri individu

dalam usahanya memperoleh hubungan yang baru

Hubungan baru dapat berupa antara reaksi-reaksi, perangsangan

perangsangan dan reaksi. Dari uraian tentang belajar di atas, dapat kita ambil

kesimpulan betapa pentingnya proses belajar dan kehidupan manusia. Untuk itu

perlu kiranya kita menyusun sendiri prinsip-prinsip belajar. sebagai berikut:

1) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan berpartisipasi aktif meningkatkan

minat dan membimbing untuk mencapai tujuan instruksional.

2) Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu memiliki struktur, penyajian yang

sederhana sehingga siswa mudah menangkap pengertiannya.

3) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat pada

siswa untuk mencapai tujuan instruksional.

4) Belajar itu proses kontinyu maka harus tahap demi tahap menurut discovery.

5) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi dan discovery.

6) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan

intruksional yang harus dicapai.

7) Belajar memerlukan saran yang cukup,sehingga siswa dapat belajar dengan

tenang. Belajar perlu lingkungan yang menantang, dimana anak dapat

mengembangkan kemampuannya ber-eksplorasi dan belajar dengan efektif.
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9) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.4

b. Interaksi Belajar

Belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai normatif. Belajar

mengajar adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan bertujuan.

Dalam interaksi pembelajaran unsur guru dan siswa harus aktif, karena tidak

mungkin terjadi proses interaksi bila hanya satu unsur yang aktif. Aktif dalam sikap,

mental, dan perbuatan. Dalam sistem pengajaran dengan pendekatan keterampilan

proses, siswa harus lebih aktif daripada guru. Guru hanya bertindak sebagai

fasilitator dan pembimbing. Inilah yang disebut dengan interaksi edukatif

sebagimana yang dikemukakan Abu Achmadi dan Shuyadi, 1985:47), interaksi

edukatif adalah suatu gambaran hubungan aktif dua arah antara guru dan anak didik

yang berlangsung dalam ikatan tujuan pendidikan.

Ada tiga pola komunikasi antara guru dan anak didik dalam proses interaksi

edukatif, yakni komunikasi sebagai aksi, komunikasi sebagai interaksi, dan

komunikasi sebagai transaksi.

a. Komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah menempatkan guru sebagai

pemberi aksi dan anak didik sebagai penerima aksi. Guru aktif, dan anak didik

pasif. Mengajar dipandang sebagai kegiatan menyampaikan bahan pelajaran.

b. komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, guru berperan sebagai

pemberi aksi atau penerima aksi. Demikian pula halnya anak didik, bisa sebagai

penerima aksi, bisa pula sebagai pemberi aksi. Antara guru dan anak didik akan

terjadi dialog.

4 Ibid,hlm.4
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c. komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah, komunikasi tidak

hanya terjadi antara guru dan anak didik. Anak didik dituntut lebih aktif daripada

guru, seperti halnya guru, dapat berfungsi sebagai sumber belajar bagi anak didik

lain. Penggunaan variasi pola interaksi mutlak dilakukan oleh guru. Hal ini

dimaksudkan agar tidak menimbulkan kebosanan, kejenuhan, serta untuk

menghidupkan suasana kelas demi keberhasilan anak didik dalam mencapai

tujuan.

c. Hasil Belajar

Belajar sangat erat hubungannya dengan prestasi belajar.Karena prestasi itu

sendiri merupakan hasil belajar itu biasanya dinyatakan dengan nilai. Menurut

Winarno Surahmad ( 1997 : 88 ) “Hasil belajar adalah hasil dimana guru melihat

bentuk akhir dari pengalaman interaksi edukatif yang diperhatikan adalah

menempatkan tingkah laku”.

Dapat diartikan bahwa hasil belajar adalah suatu bentuk pertumbuhan atau

Perubahan diri seseorang yang dinyatakan dengan cara bertingkah laku baru berkat

pengalaman baru.

Hasil belajar merupakan hasil dari proses kompleks.Hal ini disebabkan

banyak Faktor yang terkandung di dalamnya baik yang berasal dari faktor internal

maupun faktor eksternal.

Adapun faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar yaitu:

a. Faktor fisiologi seperti kondisi fisik dan kondisi indera.

b. Faktor Psikologi meliputi bakat, minat, kecerdasan motivasi.

Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar adalah :

a. Lingkungan : alam,masyarakat/keluarga .

b. Faktor Instrumental : kurikulum/bahan pengajaran sarana dan fasilitas.

2. Motivasi Belajar
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Motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) seseorang yang dapat

menimbulkan tingkat persistensi dan entusiasmenya dalam melaksanakan suatu

kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi

intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik).

Motivasi tersebut perlu dimiliki oleh para siswa dan guru untuk

memperlancar pembelajaran. Kaitannya dengan pembelajaran. motivasi merupakan

faktor yang sangat besar pengaruhnya pada proses belajar siswa tanpa adanya

motivasi, maka proses belajar siswa akan sukar berjalan secara lancar. Dalam konsep

pembelajaran, motivasi berarti seni mendorong peserta didik untuk terdorong

melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Motivasi adalah

syarat mutlak dalam belajar, hal ini berarti dalam proses pembelajaran. Adakalanya

guru membangkitkan dorongan, desire. incentive, atau memotivasi murid untuk aktif

ambil bagian dalam kegiatan belajar. Upaya menggerakkan, mengarahkan, dan

mendorong kegiatan murid untuk belajar dengan penuh semangat dan vitalitas yang

tinggi dinamakan memberi motivasi. Banyak bakat anak tidak berkembang hal ini

dikarenakan tidak diperolehnya motivasi yang tepat. Jika seseorang mendapat

motivasi yang tepat. maka lepaslah tenaga yang luar biasa, sehingga tercapai hasil-

hasil yang semula tidak terduga. Dalam proses pembelajaran para guru perlu

mendesain motivasi yang tepat terhadap anak didik agar para anak didik itu belajar

atau mengeluarkan potensi belajarnya dengan baik memperoleh hasil yang

maksimal.5

3. Pengertian Metode Tutorial Sebaya

Metode Tutorial Sebaya adalah: Seorang siswa di kelas tertentu yang

memiliki kemampuan di atas rata-rata anggotanya yang memiliki tugas untuk

membantu kesulitan anggota dalam memahami materi ajar. Dengan menggunakan

5 Ibid.hlm 5
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model tutor sebaya diharapkan setiap anggota lebih mudah dan leluasa dalam

menyampaikan masalah yang dihadapi sehingga siswa yang bersangkutan terpacu

semangatnya untuk mempelajari materi ajar dengan baik.

Peer tutoring ( Tutor Sebaya ) merupakan bagian dari cooperative learning

atau belajar bersama. Dalam model ini siswa yang kurang mampu dibantu belajar

oleh teman-teman sendiri yang lebih mampu dalam suatu kelompok. Bentuknya

adalah satu tutor membimbing satu teman, atau satu tutor membimbing beberapa

teman dalam kelompok. Dari banyak pengalaman model peer tutoring lebih jalan

daripada tutor oleh gurunya karena situasi siswa dengan tutornya lebih dekat,

sedangkan dengan guru agak jauh. Cara pikir teman dan cara penjelasan teman

biasanya lebih mudah ditangkap dan tidak menakutkan.6

Cooperative learning atau belajar bersama adalah model pembelajaran

dimana siswa dibiarkan belajar dalam kelompok, saling menguatkan, mendal;ami,

dan bekerjasama untuk semakin menguasai bahan.

Menurut Kindsvatter dkk, yang menjadi fokus dari belajar bersama adalah

kemajuan bidang akademik dan afektif melalui kerjasama. Menurut Johnson., (

1990, dalam Kindsvatter dkk hal 308 ) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan

dalam belajar bersama supaya tujuannya tercapai, yaitu :

a) Perlu adanya saling ketergantungan antar siswa secara positif. Saling

ketergantungan berarti masing-masing saling tergantung. Maka masing-masing

juga ada kesanggupan untuk saling membantu, saling memberi, dan menerima.

Tidak boleh bahwa seseorang hanya menggantungkan pada orang lain dan yang

lain sama sekali digantungi.

Paul Suparno, Metodologi Pembelajaran Fisika,( Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata
Darma, 2007),hlm. 139-140
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b) Perlunya dikembangkan interaksi interpersonal antara siswa dan ketrampilan

berkelompok. Interaksi, komunikasi antar anggota kelomok perlu dimajukan

terus menrus dan dibina.

c) Perlu masing-masing dibantu tetap bertanggung jawab pada penguasaan tugas

belajar mereka.

d) Perlu dikembangkan ketrampilan sosial siswa.

e) Perlu diyakinkan bahwa kelompok dapat berhasil dan dikembangkan kerjasama

yang efektif.

Tujuan dari belajar bersama menurut Kindsvatter dkk ( hal 308 ) yaitu :

a) Meningkatkan hasil belajar lewat kerjasama kelompok yang memungkinkan

siswa belajar satu sama lain. Kemajuan hasil belajar menjadi tujuan utama,

sehingga masing-masing siswa mendapatkan hasil positif.

b) Merupakan alternatif terhadap belajar kompetitif yang sering membuat siswa

lemah menjadi minder. Dengan belajar kompetitif, siswa yang lemah akan sulit

maju dan merasa kecil dibandingkan yang pandai. Sedangkan dengan belajar

bersama ini justru yang lemah dibantu untuk maju.

c) Memajukan kerjasama kelompok antar manusia. Dengan belajar bersama,

hubungan antar siswa makin akrab dan kerjasama antara mereka akan semakin

lebih baik. 7

Model peer tutoring ini dapat membantu guru bahasa arab yang mengajar siswa

banyak dan berbagai kelas. Kalau anak yang lemah selalu diberi tambahan jam

pelajaran sendiri ( dilesi ) oleh guru sendiri, maka akan kekurangan waktu dan

hasilnya belum pasti lebih baik. Dengan model peer tutoring, guru dibantu oleh

banyak siswa yang pandai untuk menjelaskan kepada temannya yang kurang cepat

7
Paul Suparno, Metodologi ..................,hlm .134-135
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menangkap bahan. Untuk memberikan harga diri siswa yang menjadi tutor, dapat

dibuat Metode ini dilakukan dengan cara memberdayakan kemampuan siswa yang

memiliki daya serap yang tinggi, siswa tersebut mengajarkan materi/latihan kepada

teman-temannya yang belum faham. Metode ini banyak sekali manfaatnya baik dari

sisi siswa yang berperan sebagai tutor maupun bagi siswa yang diajarkan. Peran guru

adalah mengawasi kelancaran pelaksanaan metode ini dengan memberi pengarahan

dan lain-lain

Tutor Sebaya dikenal dengan pembelajaran teman Sebaya atau antar peserta

didik, hal ini bisa terjadi ketika peserta didik yang lebih mampu menyelesaikan

pekerjaannya sendiri dan kemudian membantu peserta didik lain yang kurang

mampu. Alternatifnya, waktu khusus tiap harinya harus dialokasikan agar peserta

didik saling membantu dalam belajar baik satu-satu atau dalam kelompok kecil.

Tutor Sebaya merupakan salah satu strategi pembelajaran untuk membantu

memenuhi kebutuhan peserta didik. Ini merupakan pendekatan kooperatif bukan

kompetitif. Rasa saling menghargai dan mengerti dibina di antara peserta didik yang

bekerja bersama.

Tutor Sebaya akan merasa bangga atas perannya dan juga belajar dari

pengalamannya. Hal ini membantu memperkuat apa yang telah dipelajari dan

diperolehnya atas tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Ketika mereka

belajar dengan “Tutor Sebaya”, peserta didik juga mengembangkan kemampuan

yang lebih baik untuk mendengarkan, berkonsentrasi, dan memahami apa yang

dipelajari dengan cara yang bermakna. Penjelasan Tutor Sebaya kepada temannya

lebih memungkinkan berhasil dibandingkan guru. Peserta didik melihat masalah

dengan cara yang berbeda dibandingkan orang dewasa dan mereka menggunakan

bahasa yang lebih akrab
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Metode Tutorial Sebaya ini memiliki keuntungan, diantaranya, pemahaman

siswa tentang suatu tema ataupun konsep akan lebih mendalam. Selain itu, kesulitan

yang dialami siswa dapat segera dikomunikasikan. Siswa bisa saling berbagi

pengalaman dan melakukan serangkaian diskusi untuk bersama-sama mencari solusi

dari kesulitan yang dihadapi. Dengan demikian, kesulitan yang dialami tidak akan

dipendam dan menjadi beban yang berlarut-larut. Selama ini , siswa sering

memendam kesulitan-kesulitan yang ditemuinya, dan hal ini menyebabkan siswa

menjadi tertekan dan cenderung menghindar dari kesulitan itu. Melalui metode

tutorial ini siswa diharapkan bisa lebih terbuka, dan tidak malu untuk

mengungkapkan setiap kesulitan yang dihadapinya kepada teman-temannya.

Keuntungan lainnya yang bisa dipetik adalah bahwa sisw akan dapat menguasai

materi pelajaran yang lebih baik, sehingga untuk materi-materi selanjutnya siswa

juga dapat lebih mudah menerimanya. Dalam penggunaan metode pembelajaran

tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, seperti halnya tutor sebaya. Uraian di

atas adalah beberapa kelebihan dari metode tutor sebaya.Sementara kekurangan

metode ini antara lain :Tidak semua siswa dapat menjelaskan kepada temanny dan

idak semua siswa dapat menjawab pertanyaan temannya

a. Peran Guru dalam belajar bersama

Dalam metode tutorial sebaya, siswa yang memiliki kemampuan lebih dalam

suatu mata pelajaran dapat menjadi tutor bagi siswa-siswa yang lainnya yang kurang

mampu dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, siswa bisa dibagi kedal;am

kelompok-kelompok kecil dan diminta untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan

diskusi. Sementara, guru menempatkan diri sebagai fasilitator, pendamping dan

sekaligus teman belajar. Peran guru lebih memfasilitasi proses pembelajaran

daripada menjadi sumber dominan dari proses tersebut. Sebagai fasilitator, guru

berperan dalam menyiapkan materi, serta membantu dalam pembagian kelompok
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agar merata dan berimbang, sehingga proses tersebut bisa berjal;an dengan lancar.

Selain itu, guru juga berperan sebagai pengamat proses, dan sekaligus tempat

rujukan bagi siswa. Guru harus hadir setiap kali kelompok membutuhkannya sebagai

teman diskusi, sumber rujukan, atau untuk memberi peneguhan atas hasil yang

dicapai kelompok. Dengan pembagian peran seperti ini, guru denganm sendirinya

dituntut untuk aktif. Hal ini penting, karena kalau guru bersikap pasif maka proses

pembelajaran dengan metode ini tidak akan berjalan dengan lancar. Jika bisa

berjalan pun, bisa dipastikan proses itu tidak akan berjalan secara optimal.8

b.Teknik Pelaksanaan

Diskusi kelompok terbimbing dengan model tutor sebaya merupakan

kelompok diskusi yang beranggotakan 5-6 siswa pada setiap kelas di bawah

bimbingan guru mata pelajaran dengan menggunakan tutor sebaya. Tutur sebaya

adalah siswa di kelas tertentu yang memiliki kemampuan di atas rata-rata

anggotanya yang memiliki tugas untuk membantu kesulitan anggota dalam

memahami materi ajar. Dengan menggunakan model tutor sebaya diharapkan setiap

anggota lebih mudah dan leluasa dalam menyampaikan masalah yang dihadapi

sehingga siswa yang bersangkutan terpacu semangatnya untuk mempelajari materi

yang diajar.

c. Kriteria Calon Tutor

Untuk menghidupkan suasana kompetitif, setiap kelompok harus terus dipacu

untuk menjadi kelompok yang terbaik. Oleh karena itu, selain aktivitas anggota

kelompok, peran ketua kelompok atau tutor sangat besar pengaruhnya terhadap

keberhasilan kelompok dalam mempelajari materi ajar yang disajikan. Ketua

kelompok dipilih secara demokratis oleh seluruh siswa. Misalnya, jika di suatu kelas

8
Gerbang. Majalah..........hlm 37
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terdapat 46 siswa, berarti ada 9 kelompok dengan catatan ada satu kelompok yang

terdiri atas 6 siswa. Sebelum diskusi kelompok terbentuk, siswa perlu mengajukan

calon tutor. Seorang tutor hendaknya memiliki kriteria:

(1) memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata siswa satu kelas.

(2) mampu menjalin kerja sama dengan sesama siswa.

(3) memiliki motivasi tinggi untuk meraih prestasi akademis yang baik.

(4) memiliki sikap toleransi dan tenggang rasa dengan sesama.

(5) memiliki motivasi tinggi untuk menjadikan kelompok diskusinya sebagai

yang terbaik.

(6) bersikap rendah hati, pemberani, dan bertanggung jawab.

(7) suka membantu sesamanya yang mengalami kesulitan.

d. Tugas Tutor atau Ketua Kelompok

Tutor atau ketua kelompok memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

(1) memberikan tutorial kepada anggota terhadap materi ajar yang sedang

dipelajari.

(2) mengkoordinir proses diskusi agar berlangsung kreatif dan dinamis.

(3) menyampaikan permasalahan kepada guru pembimbing apabila ada materi

ajar yang belum dikuasai.

(4) menyusun jadwal diskusi bersama anggota kelompok, baik pada saat tatap

muka di kelas maupun di luar kelas, secara rutin dan insidental untuk

memecahkan masalah yang dihadapi.

(5) melaporkan perkembangan akademis kelompoknya kepada guru pembimbing

pada setiap materi yang dipelajari.9

e. Langkah-langkah metode Tutorial Sebaya

9 http;//sawali.............hlm 3
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1. Pra Kegiatan

Pada tahap ini akan dilakukan :

a. Menyiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan

Standar Kompetensi dan Kompetensi dasar untuk mata pelajaran Qira’ah

Kelas XI, dan mengembangkan skenario pembelajaran.

b. Menentukan pokok bahasan yang akan diajarkan

c. Menyusun Lembar kerja siswa

d. Mengadakan tes awal untuk menetukan kelompok yang menjadi tutor dan

kelompok teman.

e. Membagi kelompok dan menjelaskan maksud pembagian kelompok dan

rencana pembelajaran yang akan dilakukan.

2. Inti Kegiatan

Melaksanakan tindakan sesuai dengan skenario yang telah direncanakan,

yaitu ;

a. Kelompok yang menjadi tutor masuk ruang yang telah disediakan untuk

mendapat materi secara langsung dari guru pengajar selama 1 jam

pelajaran, sementara kelompok teman berada di kelas dengan diberi

tugas untuk membaca materi yang akan diterangkan.

b. Guru menjelaskan materi Shaum Ramadhan dengan terlebih dahulu

mengadakan apersepsi.

c. Pada akhir satu jam pelajaran Guru melakukan tanya jawab dan

menjelaskan kesimpulan dari kegiatan belajar.

d. Setelah satu jam pelajaran Kelompok teman masuk ruangan komputer

dan belajar materi memformat lembar kerja dengan dibimbing oleh

kelompok tutor.
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e. Pada tahap ini guru mengamati proses kegiatan yang sedang

berlangsung, diantaranya mengamati interaksi belajar yang sedang

berlangsung (aktifitas,kreatifitas) untuk siswa yang menjadi tutor

maupun sebagi teman dan menilai lembar kerja yang dikerjakan.

4. Tinjauan tentang Qira’ah

Membaca ( Qira’ah ) adalah kegiatan yang meliputi pola berfikir, menilai,

menganalisis, dan memecahkan masalah. Dengan membaca, setiap individu dapat

mempelajari dan berinteraksi dalam dunia diluarnya. Kehidupan manusia tidak

hanya dapat dikomunikasikan melalui media lisan semata, namun kadang

memerlukan media yang tertulis, apalagi bila dikaitkan dengan keinginan untuk

memahami khazanah intelektual islam dan modern. Disinilah pentingnya makna "

Membaca ”

Kemahiran membaca mengandung dua aspek pengertian. Pertama, mengubah

lambang tulis menjadi lambang bunyi. Kedua, menangkap arti dari seluruh situasi

yang dilambangkan dengan lambang-lambang tulis dan bunyi tersebut. Dalam

pengajaran materi qira’ah penyusun akan menitikberatkan pada aspek yang kedua,

karena tujuan utama dari pengajaran qira’ah ( membaca ) adalah agar siswa mampu

memahami teks berbahasa arab.

Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan ( 1985: 22-36 ), secara garis besar

cara membaca dapat dikelompokkan menjadi dua macam cara, yaitu membaca

dengan suara nyaring ( reading out loud ) dan membaca dalam hati ( silent reading ).

a. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi

guru dan murid untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, perasaan

seorang pengarang atau juga bisa disebut dengan menuntut ketrampilan lisan

untuk mengkomunikasi pikiran dan perasaan kepada orang lain. Membaca
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dengan suara nyaring merupakan ketrampilan tersendiri karena menuntut si

pembaca memproduksi suara yang tepat dan bermakna.

b. Membaca dalam hati, yaitu hanya mempergunakan ingatan visual ( Visual

memory ) yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan yang tujuannya untuk

memperoleh informasi saja tanpa bertujuan untuk menginformasikan kepada

orang lain, sehingga disini tidak diperlukan banyak ketrampilan. Membaca

dalam hati secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu membaca

eksetensif dan intensif.

1) Membaca ekstensi, yaitu memahami isi teks yang penting-penting saja dan

dibaca dengan cepat. Terdapat beberapa macam membaca ekstensif, yaitu:

a) Membaca survey, yaitu membaca dengan cara meneliti dan memeriksa

daftar kata-kata yang ada dalam buku, judul-judul yang ada, atau melihat

outline buku yang bersangkutan.

b) Membaca sekilas, yang bertujuan untuk memperoleh suatu kesan umum

dari suatu buku atau artikel, yaitu untuk menemukan hal tertentu dari

suatu bahan bacaan dan untuk menemukan bahan yang diperlukan dalam

perpustakaan.

c) Membaca dangkal, yaitu model membaca yang bertujuan untuk

memperoleh pemahaman yang bersifat luarnya saja dan tidak mendalam

dari suatu bahan bacaan.

2) Membaca Intensif, yaitu suatu pemahaman yang mendalam serta terperinci

terhadap aksara dalam kertas. Yang termasuk kedalam membaca intensif ini

yaitu,

a) Membaca telaah Isi ( Content Study Reading ), membaca ini dibagi lagi

atas : membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan

membaca ide.
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b) Membaca telaah bahasa ( Linguistic Study Reading ), dalam membaca

telaah bahasa mencakup dua hal, yaitu : membaca bahasa asing ( Foreign

Language Reading ), dan membaca Sastra ( Literary Reading)

Untuk kegiatan membaca dalam penelitian ini merupakan perpaduan antara

membaca nyaring dan membaca dalam hati yang termasuk dalam membaca intensif

dalam kategori membaca bahasa Asing ( Bahasa Arab )10

5. Konstruktivisme dalam Pembelajaran

Pengetahuan kita adalah konstruksi (bentukan) kita sendiri. Von Glasersfeld

dalam Suparno, 1997) menegaskan bahwa pengetahuan bukanlah suatu tiruan dan

gambaran dari kenyataan yang ada.

Pengetahuan selalu merupakan akibat dari suatu konstruksi kognitif

kenyataan melalui kegiatan seseorang. Seseorang membentuk skema, kategori,

konsep, dan struktur pengetahuan yang diperlukan untuk pengetahuan. Para

konstruktivis memandang bahwa satu-satunya alat atau sara yang tersedia bagi

seseorang untuk mengetahui sesuatu adalah indranya.

Seseorang beinteraksi dengan objek dan lingkungannya dengan melihat,

mendengar, menjamah, dan merasakan. Dari sentuhan indrawi seseorang

membangun gambaran dunianya. Misalnya dengan mengamati, merasakan dan

bermain dengan air, seseorang membangun gambaran tentang air. Para konstruktivis

percaya bahwa pengetahuan ada dalam diri seseorang yang sedang mengetahui.

Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang (guru) ke

kepala orang lain (siswa). Siswa sendirilah yang harus mengartikan apa yang telah

diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalama pengalaman mereka. (Lorsbach

dan Tobin dalam Setiawan,2004) Von Glasersfeld dalam Suparno (1997)

10
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bhasa Arab, ( Malang, Misykat:2004) hlm

124
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menjelaskan bahwa ide pokok adalah siswa secara aktif membangun pengetahuan

mereka sendiri, otak siswa sebagai mediator yaitu memproses informasi masuk dari

luar dan menentukan apa yang mereka pelajari. Pembelajaran merupakan kerja

mental aktif, bukan menerima pengajaran dari guru secara pasif. Dalam kerja mental

siswa, guru memegang peranan penting dengan cara memberikan dukungan,

tantangan berpikir, melayani sebagai pelatih/model, namun siswa tetap merupakan

kunci pembelajaran.

Dalam uraian di atas, ada satu prinsip yang penting dalam psikologi

pendidikan, yaitu bahwa siswalah yang dengan sadar menentukan dan menggunakan

strategi mereka sendiri untuk belajar, tetapi dalam hal ini guru juga harus ikut

berperan aktif di dalamnya. Shymansky dalam suparno,(1997) mengemukakan

bahwa kegiatan belajar adalah kegiatan yang aktif, dimana siswa membangun sendiri

pengetahuannya. Pelajar mencari arti sendiri dari yang mereka pelajari, ini

merupakan proses menyesuaikan konsep-konsep dan ide-ide baru dengan kerangka

berpikir yang telah ada dalam pikiran mereka. Dalam hal ini siswa membentuk

pengetahuan mereka sendiri dan guru membantu sebagai mediator dalam proses

pembentukan itu.11

Abruscanto (1999) mengemukakan 3 prinsip yang menggambarkan konstruktivisme

yaitu:

a) Seseorang yang tidak pernah benar-benar memahami dunia sebagaimana

adanya, karena tiap orang membentuk keyakinan atas apa yang sebenarnya;

b) Keyakinan/pengetahuan yang sudah dimiliki seseorang atau mengubah

informasi yang diterima.

c) Siswa membentuk suatu realitas berdasarkan pada keyakinan yang dimiliki,

11
Paul Suparno,.Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan.(Yogyakarta:kanisius

Setiawan,2004)hlm.10
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kemampuan untuk bernalar, dan kemauan siswa untuk mengerti.

Maka penting bagi setiap siswa mengerti kekhasan, keunggulan, dan

kelemahan/kekurangannya dalam memahami sesuatu. Siswa perlu kenemukan cara

yang tepat bagi mereka sendiri. Setiap siswa memiliki cara yang cocok dan tepat

dalam mengkonstruksikan pengetahuannya yang terkadang berbeda dengan

temantemannya. Pengajar atau guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang

bertugas membantu proses belajar siswa berjalan baik. Adapun agar peran guru

sebagai mediator dan fasilitator berjalan dengan optimal, diperlukan beberapa

kegiatan dan pemikiran yang harus dikerjakan dan disadari oleh guru, yaitu:

a) Guru perlu banyak beinteraksi dengan siswa untuk lebih mengerti apa yang

sudah mereka ketahui dan pikirkan;

b) Tujuan apa yang akan dibuat di kelas sebaiknya didiskusikan bersama siswa

sehingga siswa sungguh-sungguh terlibat di dalamnya;

c) Guru perlu mengerti pengalaman belajar mana yang lebih sesuai dengan

kebutuhan siswa

Sebagai salah satu aliran dalam filsafat pendidikan, konstruktivisme

menegasikan bahwa pengetahuan kita sesungguhnya merupakan hasil konstruksi

atau bentukan kita sendiri (Von Glaserfeld dalam Battencourt, 1989 dan Matthews,

1994). Artinya teori ini bersandarkan pikiran bahwa seorang siswa sesungguhnya

pengemudi sekaligus pengendali informasi dan pengalaman baru yang mereka

peroleh dalam sebuah proses memahami, mencermati secara kritis, sekaligus

melakukan re-interpretasi pengetahuan dalam sebuah siklus belajar-mengajar (Billett

1996). Secara operasional memang tidaklah sederhana memahami teori ini. Tetapi

jika para guru mampu memahami ide bahwa pengetahuan bukanlah merupakan

gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi selalu merupakan konstruksi kenyataan

melalui kegiatan siswa (Mind as inner individual representation of outer reality),
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maka baik guru maupun siswa dapat secara bersama-sama mengonstruksi skema

kognitif, kategori, konsep, dan struktur dalam membangun pengetahuan, sehingga

setiap bangunan proses belajar-mengajar memiliki skema kognitif, kategori, konsep,

dan struktur yang lebih kaya sekaligus berbeda.

Fitur kunci yang lain dari konstruksi pengetahuan adalah konteks fungsional,

sosial, dan kegunaan. Ketika seluruh konteks dapat disatukan dalam sebuah skema

pembelajaran secara efektif, maka pengetahuan dapat digunakan secara maksimal

(Johnson dan Thomas 1994). Meskipun kita tahu bahwa belajar adalah suatu

penafsiran personal dan unik dalam sebuah konteks sosial, tetapi akan lebih

bermakna jika akhir dari suatu proses pembelajaran dapat secara langsung

memotivasi siswa untuk memahami sekaligus membangun arti baru (Billett 1996).

Untuk itu, seorang guru dalam pendekatan konstruktivis harus berfungsi sebagai

fasilitator aktif, terutama dalam memandu siswa untuk mempertanyakan asumsi

diam-diam mereka, serta melatih siswa dalam merekonstruksi makna baru dari

sebuah pengetahuan. Berbeda dengan behavioralist, seorang guru konstruktivis lebih

tertarik untuk membongkar sebuah makna daripada menentukan suatu materi.

Dengan demikian, peran guru dalam pembelajaran konstruktivisme adalah

menyediakan pengalaman belajar bagi siswa, memberikan kegiatan yang

merangsang keingintahuan siswa, menyediakan sarana yang merangsang siswa

berpikir secara produktif, serta memonitor dan mengevaluasi hasil belajar siswa.

Seluruh proses ini merupakan pendekatan paling baik dalam mekanisme

pengembangan kurikulum sekolah 12

Relevansi terhadap metode tutorial sebaya adalah bahwa siswa dapat

berperan sebagai murid sekaligus guru karena menerima dari yang lain dan memberi

kepada yang lain. Pada saat mereka menyumbang pikiran pada yang lain, maka

12 Ahmad Baedowi( Direktur Pendidikan Yayasan Sukma Jakarta ) Sumber Media Indonesia
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mereka seperti guru. Pada saat mereka dijelaskan oleh orang lain, mereka berperan

seperti siswa. Juga siswa dapat kelompok dapat memberikan informasi, memberi

kepada teman, memberi masukan, menerima masukan dari teman, mengkoreksi

gagasan teman.

G. Hipotesa Penelitian

Hipotesa adalah dugaan yang mungkin benar atau salah yang bersifat

sementara. Hipotesa merupakan sarana penelitian ilmiah yang sangat penting. Oleh

karena itu, diduga hipotesa penelitian ini yaitu : Terdapat perbedaan yang signifikan

antara kemampuan qira’ah kelompok eksperiment (kelompok yang menggunakan

metode tutorial sebaya) dan kelompok kontrol (kelompok yang tidak menggunakan

metode tutorial sebaya)

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yang akan penulis lakukan adalah

pendekatan kuantitatif. Dan Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam

menyusun skripsi adalah penelitian eksperimen.

2. Desain Penelitian untuk proses pembelajaran.

a. Persiapan

Dalam tahap persiapan ini, penulis melakukan observasi awal

terhadap sekolah dan kegiatan atau proses pembelajaran.Observasi awal

ini dilakukan guna mengetahui proses belajar mengajar secara langsung

diruang kelas. Setelah itu barulah dilakukan pengujian pre test

terhadaqp siswa sebelum diadakan treatment ( perlakuan )

b. Pelaksanaan
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Penelitian tentang penerapan metode tutorial sebaya dalam

pembelajaran qira’ah dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran

2008-2009, dan dilaksanakan selama satu bulan lebih yaitu bulan

November dan awal Desember. Pengajaran dengan menggunakan

metode tutorial sebaya sebanyak 5X pertemuan dengan rincian waktu

2 X 45 menit.

Sedangkan desain eksperiment yang dipakai dalam penelitian ini

adalah desain pretest-posttes control group desain yaitu sebagai

berikut :

Tabel 1.1

Format pre Test Post test Control Group Design13

Kelompok Pre Test Variabel Post Test

Ge ( R)
1 X

2

Gk ( R )
1 Y

2

Keterangan :

Ge : Group / kelompok eksperimen

Gk : Group/ kelompok kontrol

R : prosedur randomisasi

X : Pemberian perlakuan

Y : pemberian perlakuan

O1 : pengukuran awal ( kemampuan hasil belajar materi bahasa arab tahap

(awal )

c. Waktu Penelitian

13 Saifudin Azwar, Metode Penelitian, ( yogyakarta: Pustaka Pelajar ,1999 ) hlm. 118
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Kegiatan penelitian pada siswa kelas XI di MA Al- Muhajirin

Bangka dilaksanakan 1 November s.d 3Desember 2008. Adapun rincian

waktunya dapat dilihat pada jadwal kegiatan penelitian berikut ini :

1. Kegiatan awal penelitian

Sebelum melaksanakan pre test, dilakukan try out soal di SMUN 1 koba

Tabel 1.2

Tabel pelaksanaan Try Out di SMUN 1 Koba

Kelas Hari / Tanggal Waktu Model

Kelas 2A Sabtu, 1 November 2008 90 Menit Test Tulis

Tabel 1.3

Jadwal pelaksanaan pre test kelompok control dan kelompok

eksperiment

Kelompok Hari / Tanggal waktu model

Eksperiment Rabu, 5 November 2008 90 menit Tes tulis

Kontrol Rabu, 5 November 2008 90 Menit Tes tulis

2. Kegiatan Teatment

Tabel 1.4

Jadwal Pelaksanaan Treatment ( perlakuan ) kelompok eksperiment

No Hari / Tanggal Waktu Materi Kegiatan

1 Rabu, 12 November 2008 90 Menit صوم رمضان Penyajian kelas

dengan metode

tutorial sebaya

2 Rabu, 19 November 2008 90 Menit صوم رمضان Penyajian kelas

dengan metode
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tutorial sebaya

3 Rabu, 26 November 2008 90 Menit االسالم دین الفطرة Penyajian kelas

dengan metode

tutorial sebaya

3. Kegiatan Akhir Penelitian

Tabel 1.5

Jadwal pelaksanaan post test kelompok control dan eksperiment

Kelompok Hari / Tanggal Jam

pelajaran

Waktu model

Kontrol Rabu,3 Desember 2008 1.2 90 Menit Tes tulis

Eksperiment Rabu,3 Desember 2008 5.6 90 Menit Tes tulis

3. Variabel Penelitian

Adapun variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Variabel bebas, yaitu penerapan Metode Tutorial Sebaya dalam

pembelajaran qira’ah

b) Variabel terikat, yaitu kemampuan qira’ah dengan penerapan Metode

Tutorial Sebaya.

4. Metode Penentuan Subyek

Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MA Al-Muhajirin

Bangka Belitung yang berjumlah 84 siswa, yang terbagi atas dua kelas, yaitu

kelas XI A yang berjumlah 41 siswa yang dijadikan sebagai kelompok

eksperimen, dan kelas XI B yang berjumlah 43 siswa yang dijadikan sebagai
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kelompok kontrol ( Untuk penentuan kelompok kontrol dan eksperiment

dilakukan dengan melihat hasil pre test kemampuan qira’ah )

5. Teknik pengumpulan Data

a ) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis

atas fenomena-fenomena yang diteliti. Kegiatan ini dilakukan pada saat

kegiatan belajar mengajar berlangsung untuk mengetahui situasi

pembelajaran dan sikap siswa dalam mengikuti metode pengajaran yang

baru mereka

b ) Dokumentasi

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang

gambaran umum MAN Al-Muhajirin yang meliputi letak geografis,

sejarah berdirinya sekolah, keadaan guru, keadaan siswa serta

dokumentasi lainnya yang digunakan untuk kelengkapan data.

c ) Metode interview ( Wawancara)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui proses

dialog yang dilakukan pewawancara dan terwawancara14. Metode ini

digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data dari kepala sekolah

dan guru bidang studi bahasa arab serta melengkapi data yang belum

ditemukan dengan dokumentasi

d ) Metode Tes

Metode tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat

lain yang digunakan untuk mengukur ketrampilan pengetahuan,

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau

14
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek, ( Jakarta : Rineka

Cipta,2006 ) hlm. 155
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kelompok. Metode ini berupa tes tertulis yang digunakan untuk

mengukur kemampuan siswa terhadap pembelajaran dengan metode

tutorial sebaya.

Dibawah ini bentuk kisi-kisi dan rancangan penilaian hasil pre test

dan post test pembelajaran qira’ah

Tabel 1.6

Kisi-kisi soal test kemampuan qira’ah siswa kelompok kontrol dan eksperiment

Pokok

Bahasan

Sebaran soal Jumlah Kompetensi Indikator

صوم رمضان    1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,

15

15 soal Siswa mampu

membaca,

memahami,

berbicara dan

menulis

1. Membaca

bahan qira’ah

dengan lafal

dan inotasi yang

baik dan benar.

2.Menggunakan

mufradat baru

dengan tepat.

االسالم دین الفطرة  16,17,18,19,20,

21,22,23,24,25,26

11 soal Siswa mampu

membaca,

memahami,

berbicara dan

menulis

1. Membaca

bahan qira’ah

dengan lafal

dan inotasi yang

baik dan benar.

2.Menggunakan

mufradat baru

dengan tepat.
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Tabel 1.7

Rancangan penilaian hasil pre test dan post test kemampuan qira’ah

Jumlah jawaban

yang benar

Skor Keterangan

58 - 78 58 – 78 Sangat baik

39 - 57 37 – 57 Baik

20 - 38 19 - 36 Cukup

0 - 19 0 - 18 Kurang

6. Pengkajian instrumen

a. Uji Validitas Instrumen

Uji validitas instrumen ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat

kemampuan instrumen untuk mengungkapkan data sesuai dengan masalah

yang hendak diungkap. Prosedur yang dilakukan dalam uji validitas ini

dengan cara mengkolerasikan skor-skor pada butir soal dengan skor total.

Adapun rumus yang akan digunakan untuk menganalisis validitas

instrumen penelitian adalah rumus korelasi Product

moment.tangkar15.sebagai berikut :

  
     2222 YYXX

YXXY
xy






Keterangan :

Rxy ; koefisien korelasi x dan y

N : Jumlah subyek

X : Skor pada masing-masing butir – butir soal

15
Prof.Sutrisno Hadi.M.A, Analisis butir Untuk Instrumen angket, Tes, dan Skala Nilai

Dengan BASICA.( Penerbit Andi Offset Yogyakarta,1990 ) hlm.45
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Y : skor total

Kriteria keputusan butir soal valid jika r hitung > r tabel

Hasil uji validitas untuk soal kemampuan qira’ah siswa kelas XI

MA Al- Muhajirin Bangka adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8

Hasil Uji validitas kemampuan qira’ah siswa kelas XI MA Al- Muhajirin

Bangka

Pokok bahasan Indikator Sebaran Soal jumlah

صوم رمضان    1. Membaca bahan

qira’ah dengan

lafal dan inotasi

yang baik dan

benar.

2.Menggunakan

mufradat baru

dengan tepat.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,

10,11,12,13,14,

15

15 soal

االسالم دین الفطرة   1. Membaca bahan

qira’ah dengan

lafal dan inotasi

yang baik dan

benar.

2.Menggunakan

mufradat baru

dengan tepat.

16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23,24, 25,

26

11 soal

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Apabila instrumen sudah dinyatakan valid, maka tahap

berikutnya adalah menguji reliabilitas instrumen untuk menunjukkan

kestabilan dalam mengukur. Rumus yang digunakan dalam uji
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reliabilitas ini adalah rumus KR-20 ( Kuder Richardson ) Adapun

bentuk rumusnya sebagai berikut :

  




 





Vx

PQ

M

M
tt 1

1

Keterangan :

M : Cacah butir

PQ : Jumlah tangkar proporsi yang menjawab benar dengan

yang menjawab salah

Vx : Variansi skor total16

7. Persyaratan Analisis Data

Pengkajian statistik dapat dilaksanakn apabila memenuji asumsi-

asumsi ataupun landasan-landasan teori yang mendasar, apabila asumsi

tersebut tidak dipenuhi maka kesimpulan dari hasil perhitungannya atau

komputasi tidak berlaku, karena menyimpang dari apa yang seharusnya.

Dengan demikian pengguna uji ”t” hanya berlaku untuk data-data yang

memenuhi syarat yaitu data harus berdistribusi normal dan sampelnya

homogen. Untuk itu sebelum data dianalisis, diuji terlebih dahulu dengan

menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data ini digunakan untuk memeriksa apakah

data terjaring dan masing-masing variable berdistribusi normal atau

tidak. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas adalah rumus kai

kuadrat sebagai berikut :

 

h

ho

f

ff
2

2 


16 Ibid, hlm.48
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Keterangan :

2 : Kai – Kuadrat

of : frekuensi yang diobservasi

hf : Frekuensi yang diharapkan

Dengan asumsi :

1 Jika 2 hitung lebih besar daripada harga kritik Chi-Kuadrat

dalam tabel pada taraf signifikansi 5 % maka sebarannya

berdistribusi tidak normal

2 Jika 2 hitung lebih kecil daripada harga kritik Chi-kuadrat

dalam tabel pada taraf signifikansi 5 % maka sebarannya

berdistribusi normal

b. Uji Homogenitas

Tujuan uji homogenitas ini untuk mengetahui apakah sampel

yang diambil dari populai memiliki varian yang sama atau tidak

dengan membandingkan varian terbesar dan terkecil. Rumus yang

digunakan yaitu rumus analisis varians 17sebagai berikut

d

k
o

MK

MK
F 

Keterangan :

oF : Variansi Observasi

kMK : Mean Kuadrat kelompok

dMK : Mean Kuadrat dalam

17
Ibid.hlm.324
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1. Apabila hF lebih kecil atau sama dengan tF pada taraf

signifikansi 5 % maka asumsi yang menyatakan kedua kelompok

tidak menunjukkan perbedaan varian diterima

2. Apabila hF lebih besar atau sama dengan tF pada taraf

signifikansi 5 % maka asumsi yang menyatakan kedua kelompok

tidak menunjukkan perbedaan varian ditolak

8. Analisis Data

Setelah data terbukti berdistribusi normal dan homogen, selanjutnya

data akan dianalisis. Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data yang

diperoleh dari sampel digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan

perhitungan statistik analisis dengan rumus t ”Tes’18 sebagai berikut :

Keterangan :

T =TesObservasi

= Mean Variabel I

M2 = Mean Variabel II

SE M1-M2 = Standar error perbedaan mean kedua kelompok

Dari nilai to ( t observasi ) yang diperoleh dari perhitungan

diatas,selanjutnya diinterpretasikan dengan menggunakan tabel nilai “t” (

tabel harga kritik “t” ) dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Jika to sama dengan atau lebih besar dari harga kritik “t” yang tercantum

dalam tabel ( diberi lambang ttabel ) maka hipotesis yang mengatakan “

18 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, ( Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada,2005), hlm. 284-285
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adanya perbedaan mean dari kedua kelompok “, disetujui, berarti terdapat

perbedaan yang signifikan diantara kedua kelompok tersebut.

b. Jika to sama dengan atau lebih kecil dari harga kritik “t” yang tercantum

dalam tabel ( diberi lambang ttabel ) maka hipotesis nihil (Ho ) yang

mengatakan “ Tidak adanya perbedaan mean dari kedua kelompok “,

ditolak, berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara kedua

kelompok tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan skripsi ini, maka penulis

akan menguraikan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : pendahuluan, yang didalamnya berisi tentang penegasan istilah, latar

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian,Telaah pustaka, Landasan teoritik, Hipotesis, Metode

Penelitian,sistematika pembahasan dan Daftar Pustaka

BAB II : Gambaran umum tentang MAN Al-Muhajirin yang meliputi : letak

geografis, sejarah singkat berdirinya, struktur organisasinya, visi misi,

dan tujuan, kondisi guru dan siswa, serta sarana dan prasarana dan

gambaran umum pembelajaran bahasa arab di MAN Al-Muhajirin.

BAB III : berisi Tentang hasil penelitian tentang metode tutorial sebaya dalam

pembelajaran Qira’ah di MA-Al Muhajirin Koba Bangka Belitung yang

meliputi : Deskripsi data hasil penelitian, hasil uji prasyarat, hasil uji

normalitas, dan uji homogenitas, analisa data kemampuan qira’ah siswa,

pengujian hipotesis dan pembahasan
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BAB IV : Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan katat-kata-kata

penutup kemudian dicantumkan daftar pustaka, biografis penulis dan

lampiran-lampiran
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan seluruh data hasil penelitian dengan menggunakan

analisis kuantitatif, maka kita kembali kerumusan masalah sehingga penyusun dapat

mengambil kesimpulan yaitu :

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil pre test kemampuan

qira’ah antara siswa kelompok eksperiment ( kelompok yang menggunakan

metode tutorial sebaya) dan kelompok kontrol ( kelompok yang tidak

menggunakan metode tutorial sebaya ).pada pembelajaran qira’ah.

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada hasil post test kemampuan

qira’ah antara siswa kelompok eksperiment ( kelompok yang menggunakan

metode tutorial sebaya) dan kelompok kontrol ( kelompok yang tidak

menggunakan metode tutorial sebaya ).pada pembelajaran qira’ah.

melihat perolehan hasil post test antara kelompok eksperiment dengan

kelompok kontrol, dengan demikian hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis

yang diajukan ditolak, yaitu “ tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara

kemampuan qira’ah kelompok eksperiment ( kelompok yang menggunakan metode

tutorial sebaya) dan kelompok kontrol ( kelompok yang tidak menggunakan

metode tutorial sebaya ).pada pembelajaran qira’ah.

Dengan melihat seluruh hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa

metode tutorial sebaya tetap dapat diterapkan walau tidak dapat perbedaan yang

signifikan antara kelompok eksperiment dan kelompok control pada pembelajaran

qira’ah dan dapat dijadikan alternatife dalam memilih metode pembelajaran qira’ah.
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B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penyusun dapat

memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi guru dapat menerapkan berbagai strategi atau metode yang dapat

memajukan siswa dalam bidang apapun terutama metode tutorial sebaya dapat

meningkatkan prestasi siswa sekaligus menyenangkan.

2. Bagi lembaga pendidikan dapat menjadikan metode tutorial sebaya sebagai

salah satu alternatif dalam pemilihan model-model pembelajaran yang

disesuaikan dengan implementasi kurikulum KTSP.

3. Bagi Mahasiswa dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam penelitian yang

akan dibuat agar dapat berkembang.

C. PENUTUP

Alhamdulillah pada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan

hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan walau ada beberapa hambatan

tapi dapat dilalui dengan baik.

Penyusun sadar bahwa skripsi yang dibuat masih mempunyai kekurangan

dikarenakan kurangnya kemampuan dan pengetahuan serta pengalaman yang belum

ada sama sekali. Oleh karena itu, kepada pihak yang telah membantu hingga

terselasainya skripsi ini, penyusun mengucapkan terima kasih.

Semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang

membacanya terutama mahasiswa dan lembaga-lembaga yang ada diindonesia.

Kalau ada kekurangan itu milik penyusun dan yang benar hanya milik Allah SWT.
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