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Abstrak-Artikel ini memaparkan hubungan antara peer tutoring, program Caring 

About The Concepts that Helps (CATCH) dan self efficacy. Dalam artikel ini 

dijelaskan bagaimana cara mengembangkan dan memperluas program peer tutoring. 

Peer tutoring dikembangkan dengan menggunakan program CATCH. Program 

CATCH memberikan keuntungan dan pelaksanaan yang benar dari peer tutoring 

sebagai program pembelajaran yang tepat. Peer tutoring dilaksanakan dalam 3 (tiga) 

tahap, yaitu: pra- pengembangan, pengembangan, dan pasca-pengembangan. Tahap 

pra-pengembangan dilakukan melalui wawancara dan menyebarkan skala sikap self 

efficacy kepada siswa. Program CATCH dilaksanakan pada tahap pengembangan. 

Pada tahap pasca-pengembangan, program divalidasi dengan pemberian tes dan 

latihan. Kolaborasi peer tutoring dengan program CATCH menunjukkan adanya 

pengaruh positif terhadap self efficacy siswa yang juga berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa apabila didukung oleh strategi pembelajaran yang tepat. Pengembangan 

peer tutoring dengan program CATCH adalah strategi yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap keyakinan diri siswa dan lingkungan belajar siswa.  

Kata Kunci: peer tutoring, CATCH, self efficacy 

Abstract-This article is to expose the related between peer tutoring, Caring About 

The Concepts that Helps (CATCH) program and self efficacy. This article described 

how the way to improve and broaden peer tutoring . It is developed by using the 

CATCH program. It presents either it is the advantage and right practice of peer 

tutoring as a right program. Peer tutoring carried out in three phases, such as: pre- 

development, development, and post-development. The activity of pre-development 

done by doing interview and distributing scale of self efficacy. The CATCH program 

implemented in the development phase. The program is validated in the post-

development activity including test of  knowledge and practice. Collaboration 

between peer tutoring with CATCH program shows that there is positive influence of 

students’ self efficacy towards students’ learning if it is supported by strategy of 

learning. Those strategy can  influence the students’ efficacy and students’ learning 

environment. 

Keywords: peer tutoring, CATCH, self efficacy 

 

I. PENDAHULUAN 

Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Ini dibuktikan antara lain 

dengan data UNESCO (2000) tentang peringkat indeks Pengembangan Manusia (Human Development 

Index), yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala 

yang menunjukkan bahwa indeks pengembangan manusia Indonesia makin menurun (Zulkarnaen, 

2014)[18]. Zulkarnaen juga menyatakan bahwa penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara 

lain adalah masalah efektivitas, efisiensi, standardisasi pengajaran, rendahnya kualitas guru, rendahnya 

kesejahteraan guru, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, dan mahalnya biaya pendidikan. 

Pendidikan di Indonesia sekarang memasuki abad ke-21 dimana arus globalisasi dirasakan semakin kuat 

dan terbuka. Kemajuan IPTEK dan perubahan yang telah terjadi memberikan kesadaran baru bahwa 

bangsa Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan semakin banyak negara berkembang yang mutu 

pendidikannya jauh di atas mutu pendidikan Indonesia. 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, 

mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan 

pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika 
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di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan diskrit. Untuk mengusai dan menciptakan 

teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini (Depdiknas. 2006)[3].  

Pada Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 menyatakan bahwa tuntutan pembelajaran 

matematika sesuai dengan Kurikulum 2013 adalah dengan menerapkan pendekatan saintifik yang 

mengharuskan siswa melaksanakan 5 kegiatan seperti Mengamati (mengamati fakta matematika), 

Menanya (berpikir divergen), Mengumpulkan informasi (mencoba, mengaitkan teorema), Mengasosiasi 

(memperluas konsep, membuktikan), Mengkomunikasikan (menyimpulkan dan mengaitkan dengan 

konsep lain) (Permendikbud 81A.2013)[12]. Namun, pada beberapa sekolah yang menerapkan Kurikulum 

2013 masih terlihat dengan pembelajaran yang berfokus pada pendekatan tradisional. Dalam 

pembelajaran tradisional ditandai dengan ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta pembagian tugas 

dan latihan. Sejak dahulu guru dalam usaha menularkan pengetahuannya pada siswa, ialah secara lisan 

atau ceramah. Pembelajaran tradisional yang dimaksud adalah pembelajaran yang biasa dilakukan oleh 

para guru. Pembelajaran tradisional (konvensional) pada umumnya memiliki kekhasan tertentu, misalnya 

lebih mengutamakan hapalan daripada pengertian, menekankan kepada keterampilan berhitung, 

mengutamakan hasil daripada proses, dan pengajaran berpusat pada guru. Dampak negatifnya adalah 

minat belajar siswa rendah dan pemahaman konsep matematika menjadi sangat rendah.  

Fitri (2013)[14] menyatakan bahwa kemampuan anak Indonesia usia 15 tahun di bidang 

matematika, sains, dan membaca dibandingkan dengan anak-anak lain di dunia masih rendah. Dilihat 

hasil PISA tahun 2012 di bidang literasi matematika, skor rata-rata Indonesia adalah 375 dari skor rata-

rata internasional adalah 494 dan menduduki peringkat 64 dari 65 negara. Sementara itu, menurut data 

Kemdikbud (2013), hasil TIMSS tahun 2011, Indonesia berada diperingkat ke-38 dari 42 negara peserta 

dengan skor rata-rata 386, sedangkan skor rata-rata internasional 500. Hal ini juga menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir siswa dalam bidang matematika masih tergolong rendah. Siswa belum memiliki 

kemampuan untuk menyelesaikan masalah non rutin atau soal-soal yang dituntut untuk berpikir lebih 

tinggi. 

Untuk mengatasi kondisi pendidikan indonesia yang mengalami penurunan, maka pemerintah 

memberlakukan kurikulum 2013 sebagai perbaikan dan pengembangan dari kurikulum-kurikulum 

sebelumnya yaitu KTSP dan KBK. Sebagai inti dari pelaksanaan kurikulum 2013 dalam pembelajaran 

adalah adanya pendekatan saintifik. Oleh karena itu, guru hendaknya mengemas pembelajaran sebaik 

mungkin sesuai untuk meningkatkan keterampilan matematika dalam menemukan solusi untuk 

memecahkan suatu permasalahan. Menurut UNESCO kegiatan pembelajaran hendaknya berorientasi 

pada empat pilar pendidikan yaitu learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live 

together, dimana pada akhirnya siswa diharapkan mengerti dengan jati dirinya seperti yang tercantum 

dalam tujuan pendidikan nasional dan salah satu empat pilar UNESCO yaitu learning to be. 

Salah satu strategi agar tercipta pembelajaran yang kreatif, aktif, efektif, dan berpusat pada siswa 

adalah terlibatnya model pembelajaran yang berperan besar dalam tercapainya suatu kompetensi siswa. 

Ketika dalam membelajarkan matematika kepada siswa, guru masih menggunakan paradigma lama, guru 

lebih mendominasi pembelajaran maka pembelajaran cenderung monoton sehingga mengakibatkan 

peserta didik (siswa) merasa jenuh dan tersiksa. Oleh karena itu, dalam membelajarkan matematika 

kepada siswa, guru hendaknya lebih memilih berbagai variasi pendekatan, strategi, metode yang sesuai 

dengan situasi sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan akan tercapai. Perlu diketahui bahwa 

baik atau tidaknya suatu pemilihan model pembelajaran akan tergantung tujuan pembelajarannya, 

kesesuaian dengan materi pembelajaran, tingkat perkembangan siswa, kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran serta mengoptimalkan sumber-sumber belajar yang ada. 

Nguyen (2013)[8] menyatakan bahwa Peer tutoring mengacu pada sebuah kegiatan dengan 

metode instruksi yang digunakan untuk siswa berpasangan atau berkelompok dengan memberdayakan 

siswa yang berkemampuan tinggi untuk menjadi tutor siswa yang berkemampuan rendah di bawah 

pengawasan dari guru. Peer tutoring termasuk pembelajaran mandiri yang dapat memberikan pengaruh 

terhadap siswa, baik dari segi keterampilan akademik, self efficacy, tanggung jawab, dan interaksi sosial. 

Roscoe dan Chi (2007)[7] mendefinisikan bahwa Peer tutoring adalah perekrutan salah satu siswa guna 

memberikan satu pengajaran kepada siswa lain, dalam menyelesaikan tugas yang diberikan melalui peran 

tutor dan tutee. Tutor memiliki kemampuan lebih dibandingkan dengan tutee, tetapi pada beberapa variasi 

tutorial, jarak pengetahuan yang dimiliki antara tutor dan tutee minimal. 

Nguyen (2013)[8] juga menyatakan bahwa Program Caring About The Concept that Help 

(CATCH) adalah sebuah program yang didesain untuk mencocokkan atau memasangkan siswa 
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berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah agar sukses dalam akademik, dan 

mereka bekerja di bawah supervisi guru. Implementasi program CATCH ini berkolaborasi dengan peer 

tutoring, yang dilaksanakan di dalam kelas dan di luar jam sekolah dengan tahap-tahap pelaksanaan 

sebagai berikut; 1). Caring About, melakukan pendekatan dengan Tutee berupa ‘apa, bagaimana dan 

untuk apa’, 2). The Concepts, pemberian training dan penanaman konsep materi kepada Tutor, 3). Helps, 

Tutor membantu Tutee. 

Self efficacy atau keyakinan diri diwujudkan dalam pola pikir dan tindakan rasa ingin tahu, 

kejujuran, kesediaan menerima pendapat, skeptis, keterbukaan, kemandirian, dan pengambilan keputusan 

dengan baik merupakan cerminan sikap ilmiah yang selama ini seharusnya dikembangkan dalam proses 

pembelajaran Matematika di sekolah maupun di luar sekolah (Usher dan Pajares.2009)[10]. Bandura 

menyatakan bahwa orang-orang dengan keyakinan tinggi memiliki kemampuan untuk mengatasi tugas-

tugas yang sulit sebagai tantangan untuk dikuasai daripada menghindari ancaman dan sebaliknya, mereka 

yang ragu dengan kemampuan mereka akan menghindari tugas sulit karena dianggap sebagai ancaman 

pribadi, mereka juga memiliki aspirasi yang rendah dan komitmen yang lemah terhadap tujuan yang 

mereka pilih, sehingga ketika dihadapkan pada tugas yang sulit, mereka tetap pada pola pikir mereka 

sendiri, mereka akan menemukan hambatan dan hal - hal yang dapat merugikan mereka (Raditiana dan 

Yorni, 2013)[13] .  

Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai peer tutoring  serta self efficacy siswa. Oleh 

karena itu dibutuhkan analisis yang lebih dalam untuk mengetahui pengaruh peer tutoring terhadap self 

efficacy. Dengan demikian kajian artikel ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh  peer 

tutoring terhadap self efficacy siswa berdasarkan data yang berasal dari studi primer dan dari 

kecenderungan penelitian yang telah ada sebelumnya, serta merangkum secara singkat berbagai hasil 

penelitian tersebut dalam bentuk kuantitatif. 

II. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode analisis digunakan dalam mengkaji hasil penelitian dari beberapa jurnal pendidikan. 

Pengumpulan data diperoleh dari 10 jurnal pendidikan yang terdiri dari 8 jurnal internasional dan 2 jurnal 

nasional yang digunakan sebagai data studi primer, selain itu dari 10 jurnal yang disajikan dengan data 

angka sebanyak 5 jurnal dan 5 jurnal lainnya sebagai landasan teori penyusunan artikel ini. Pada artikel 

ini juga memaparkan pengembangan peer tutoring dengan program CATCH serta kaitannya dengan self 

efficacy. Analisa data dari 5 jurnal menggunakan deskripsi hasil rata-rata ukuran efek dari setiap kajian 

yang dijadikan sampel kemudian dikategorikan berdasarkan rata-rata ukuran efek (UE).  

A. Penghitungan ukuran efek 

Delta (1976) menyatakan bahwa effect size merupakan formula yang telah lama digunakan 

dalam mengevaluasi dampak perlakuan (treatment) dalam berbagai studi review sistematik, termasuk 

kajian meta analisis. Formula yang digunakan adalah rumus glass delta (Setyaningsih, Jalmo dan 

Abdurahman.2015) [15], seperti pada rumus berikut ini: 

 

 

 

 

Dengan x adalah rata-rata nilai postest dan SD adalah standar deviasi/ simpangan baku. 

Rumusan lebih kompleks dan previsi yang melibatkan perlakuan (treatment) menggunakan pre-post-

control group design dilakukan dengan memodifikasi persamaan Glass Delta sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Notasi E dan K berturut-turut mempresentasikan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Ukuran 

efek selanjutnya dikategorikan berdasarkan interpretasi dari Cohen’s d, yaitu sebagai berikut: 
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UEpre-post-test two group= 
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Tabel 1. Kategori ukuran efek 

Cohen’s 

Standard 

Effect size Percentile Standing Percent of Nonoverlap 

Large 0,6-2,0 73-97,7 47,4%-81,1% 

Medium 0,3-0,5 62-69 21,3%-33,0% 

Small  0,0-0,2 50-58 0%-14,7% 

                        Cohen (1988) dalam Setyaningsih, Jalmo dan Abdurahman (2015)[15] 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kajian meta analisis yang dilakukan meliputi bidang matematika, pembelajaran peer tutoring 

dan pengembangannya, dan self efficacy yang dilakukan dengan mencari data dari hasil kajian jurnal baik 

nasional maupun internasional dari beberapa negara yang berfokus pada peningkatan self efficacy siswa. 

Karakteristik dan hasil perhitungan ukuran efek disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1. Karakteristik data penelitian dan ukuran efek (effect size) 

No Peneliti Negara Jenjang Eksperimen Kontrol Kajian Total 

respon-

den 

Ukuran 

Efek 

(UE) 

1 Ellen L 

Usher, Frank 

Pajares 

Amerika SMA Kemauan   Self 

efficacy 

1111 0,19 

2 Mengping 

Tsuei 

Taiwan SD 

(keter-

belakang

an 

mental) 

Pembelajar

an peer 

tutoring 

secara 

online (G-

Math) 

Konven

-sional 

Self 

efficacy 

4 1,646 

3 Thomas 

Jungert dan 

Michael 

Rosander 

Inggris Universit

as  

Program 

CE 

Program 

AP 

Self 

efficacy 

68 0,798 

4 C.G.A. 

Wiratmaja, 

W.Sadia,W.

SUastra 

Indonesi

a 

SMA Pembelajar

an berbasis 

masalah 

konvens

ional 

Self 

efficacy  

146 0,018 

5 Mahza 

Kasempour 

India Calon 

guru SD 

Sikap dan 

self efficacy 

sebelum 

kursus 

Sikap 

dan self 

efficacy 

setelah 

kursus 

Self 

efficacy 

1 0,352 

                                                                                                                                    Rata-rata 0,6008 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh rata-rata ukuran efek (UE) hasil 

analisis adalah 0,6008, artinya rata-rata self efficacy negara-negara tersebut tergolong tinggi. Berdasarkan 

grafik di atas, diketahui bahwa rata-rata ukuran efek pada peningkatan self efficacy tertinggi adalah 

negara Taiwan. Jika dilihat, pembelajaran peer tutoring di Taiwan dilakukan online dengan model Game 

online yang dinamakan G-Math. Kelebihan dari G-Math ini adalah siswa diberikan materi-materi 

matematika dalam bentuk permainan game sebagai tutor mereka. Selain itu perkembangan teknologi 

rupanya telah memunculkan ide bagi si peneliti untuk mempraktekan model pembelajaran peer tutoring 

online. Sedangkan tingkat self efficacy terendah adalah Indonesia. Hal ini disebabkan karena pada 

pembelajaran matematika di Indonesia, guru masih banyak menggunakan pembelajaran konvensional 

sehingga tidak merangsang siswa untuk aktif dan berpikir kritis, akibatnya tidak ada kepercayaan diri 

pada siswa ketika dihadapkan pada soal baik yang membutuhkan keterampilan tingkat tinggi maupun soal 

yang sederhana. Pembelajaran yang tepat memang harus disadari guru untuk terapkan dalam 

pembelajaran. Sebagai contoh, pembelajaran peer tutoring yang dapat meningkatkan self efficacy siswa. 
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Hasil ini sesuai dengan penelitian LaFleur dan Bluffs (2010)[6] bahwa peer tutoring merupakan sebuah 

pembelajaran yang berpotensi meningkatkan kepemimpinan, karakter dan kepercayaan diri yang baik 

dalam matematika. 

Pada pelaksanaannya, peer tutoring dibagi dalam 3 tahap diantaranya; pra-pengembangan, 

pengembangan, dan pasca-pengembangan, Raditiana dan Yorni (2013)[13]. Tahap pra-pengembangan, 

mencakup kegiatan mengidentifikasi dan menetapkan masalah yang bertujuan mengumpulkan informasi 

mengenai permasalahan dalam proses pembelajaran untuk memutuskan perlu tidaknya pengembangan 

pembelajaran peer tutoring untuk meningkatkan self efficacy siswa, membangun minat menjadi tutor. 

Kegiatan ini dilakukan dengan mengevaluasi laporan hasil belajar siswa pada kelas sebelumya, 

melakukan wawancara dengan guru Matematika sebelumnya dan menyebar skala/ angket self efficacy 

kepada siswa. Hasil dari tahap ini adalah terpilihnya tutor berdasarkan beberapa kriteria yaitu memiliki 

kemampuan akademik tinggi, mampu berkomunikasi dengan baik, menghargai orang lain dan memiliki 

kemampuan interpersonal yang baik. 

Tahap pengembangan, merupakan kelanjutan dari pelaksanaan tahap satu dengan menambahkan 

program CATCH yang terdiri dari 3 tahap yaitu 1). Caring About, guru melakukan pendekatan dengan 

Tutee. Pendekatan dilakukan untuk mengetahui ‘apa permasalahan yang mereka hadapi dalam 

pembelajaran, ‘bagaimana cara mengatasi permasalahan yang mereka hadapi, dan ‘untuk apa mereka 

mengikuti kegiatan ini, 2). The Concepts, terbagi menjadi beberapa 3 (tiga) bagian,yaitu (1) strategi 

memasangkan siswa dengan tutor yaitu memasangkan siswa berkemampuan rendah dengan siswa 

berkemampuan tinggi secara konsisten dengan pasangan yang sama,(2) melatih tutor bagaimana cara 

mengajar dengan strategi belajar yang efektif dan menjaga hubungan positif dengan teman sebaya 

(Nguyen, 2013)[8]. 

 
Bagan 1. Tahap pelaksanaan peer tutoring dengan program CATCH 

Pelatihan tutor diperlukan untuk memastikan bahwa tutor dapat menggunakan instruksi 

langsung secara efektif, memberikan pemikiran tingkat tinggi, memberikan penguatan positif dan 

motivasi terhadap tutee. (3) memberikan pengawasan secara berkala terhadap perilaku tutor terhadap 

tutee. Dalam mengawasi tutor dan tutee, guru memberikan sistem penghargaan sebagai bentuk penguatan 

terhadap perilaku dan partisipasi melalui pemberian penghargaan dapat membantu dalam memotivasi 

siswa. 3). Helps, Tutor membantu Tutee. Pada tahap inilah interaksi antara tutor dan tutee dimulai. Tutor 

membimbing tutee untuk menyampaikan materi dan konsep dengan bahasa penyampaian yang mudah 

dipahami oleh tutee. Pada kegiatan ini tutor juga memberikan pujian atau penghargaan dan motivasi 

kepada tutee. Tahap pasca-pengembangan, merupakan tahap  mengevaluasi dan memvalidasi program 

dengan pemberian tes, latihan dan penyebaran angket self efficacy siswa. Tahapan program CATCH 

ditunjukkan pada bagan di bawah ini: 
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Bagan 2. Tahap-tahap program CATCH 

Peer tutoring memberikan kebebasan kepada tutor untuk mengembangkan metode dalam 

menjelaskan materi kepada teman-temannya. Pada pelaksanaan peer tutoring, akan terjalin komunikasi 

yang baik antara tutor dan tutee sehingga tercipta kondisi pembelajaran yang lebih efektif, karena 

penyampaian materinya menggunakan gaya dan tata bahasan yang dapat dipahami oleh tutee.   

Pengembangan peer tutoring dengan program CATCH memberikan kontribusi besar terhadap 

perkembangan self efficacy dan akademik siswa. Kemajuan self efficacy tiap siswa terlihat ketika mereka 

menetapkan tindakan yang akan dilakukan dalam menghadapi tugas yang diberikan untuk memperoleh 

hasil yang baik, usaha siswa untuk memecahkan kesulitan, bertahan dalam menyelesaikan tugas 

meskipun sulit sampai mereka menemukan penyelesaiannya, keberanian mereka dalam 

mengkomunikasikan permasalahan secara matematis. Self efficacy berpengaruh terhadap tindakan 

manusia. Bandura menyatakan bahwa  self efficacy mempunyai efek terhadap perilaku manusia melalui 

empat proses yaitu proses kognitif, proses motivasi, proses efikasi dan proses seleksi Raditiana danYorni 

(2013)[13]. Individu yang memiliki self efficacy tinggi akan memiliki ciri-ciri di atas. Sedangkan individu 

yang memiliki self efficacy rendah akan selalu ragu-ragu terhadap kemampuan diri dan mudah menyerah 

bila menghadapi kesulitan ketika mengerjakan tugas. Siswa yang memiliki self efficacy tinggi maka siswa 

tersebut akan berhasil dalam akademik, dan siswa yang tidak memiliki self efficacy tinggi cenderung tidak 

berhasil dalam akademik. Di samping itu, terdapat hubungan positif yang signifikan antara hasil sosial, 

konsep diri dan prestasi akademik. Ada penurunan perilaku yang mengganggu dan adanya perbaikan 

dalam interaksi sosial antara budaya dan perkembangan rekan-rekan yang beragam. 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dalam artikel ini telah disajikan beberapa hasil yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengaruh peer tutoring terhadap self efficacy siswa tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan 

adanya perbedaan latar belakang siswa, diantaranya suku/ras, jenis kelamin, keterbelakangan, dan 

jenjang pendidikan. 

2. Pengembangan peer tutoring dengan Program CATCH atau Caring About The Concepts that Help 

dalam kegiatan pembelajaran dapat memberikan hasil yang positif terhadap self efficacy dan akademik 

siswa.  

B. Saran 

Saran yang dapat diajukan untuk kajian artikel ini antara lain pembelajaran peer tutoring perlu 

dikembangkan mengingat tingginya pengaruh pembelajaran ini terhadap peningkatan self efficacy siswa. 

Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti self efficacy dengan mengembangkan atau 

memperluas beberapa metode pembelajaran lain dengan memperhatikan keterampilan dan karakter siswa. 
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Grafik 1. Ukuran efek self efficacy 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


