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Abstrak-Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemahaman konsep matematis siswa 

yang masih rendah. Untuk mengatasi hal tersebut perlu dilakukan  pembaharuan 

strategi belajar, salah satunya menggunakan  strategi pembelajaran Peer Lesson dalam 

pembelajaran matematika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

pemahaman konsep matematis siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran Peer 

Lesson lebih baik dari pemahaman konsep matematis siswa yang diajar dengan 

pembelajaran konvensional. Jenis penelitian ini adalah eksperimen-semu (Quasi 

Experimental Research) dengan rancangan penelitian Randomized Control Group 

Only Design. Pengolahan data hasil tes akhir dilakukan melalui uji hipotesis yang 

menggunakan uji-t. Setelah dilakukan perhitungan diperoleh t hitung > t tabel (3,000 > 

1,645). Selain itu juga dilihat dari nilai rata-rata kedua sampel diperoleh nilai rata-rata 

kelas eksperimen adalah 80,62 sedangkan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 72,59. 

Hal ini menunjukkan pemahaman konsep matematis siswa yang diajar dengan strategi 

pembelajaran Peer Lesson lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa 

yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 

Kata Kunci: Pemahaman Konsep Matematis, Strategi Pembelajaran  Peer Lesson 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut permendiknas No 22 Tahun 2006 tentang standar isi, tujuan dari pembelajaran 

matematika SMP/MTsN adalah: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasi 

konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam 

membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan 

matematika, 

3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model 

matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh, 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram atau media lain untuk 

memperjelas keadaan atau masalah, 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa 

ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan 

percaya diri dalam pemecahan masalah. 

  

Berdasarkan  kutipan di atas, tujuan pembelajaran matematika itu salah satunya yaitu siswa 

mampu memahami konsep matematika. Dengan dipahaminya konsep tersebut, maka siswa mampu 

mengumpulkan, mengaitkan, dan menganalisa suatu bukti dengan bukti lain dalam menyelesaikan suatu 

persoalan yang diberikan.  

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan guru matematika kelas VII SMP, 

salah satu SMPN di Padang, dapat diketahui bahwa siswa cenderung tidak mau berbagi dengan teman 

sebayanya.  Hal ini menyebabkan siswa  yang pintar bertambah pintar sedangkan siswa yang 

kemampuannya rendah akan semakin sulit menerima pelajaran. Siswa kurang memahami konsep dan 

keterkaitan antar konsep, siswa juga sering mengalami kesalahan dalam menerapkan konsep saat 

menyelesaikan soal. Gambar. 1 berikut merupakan salah satu contoh jawaban siswa: 

M-113 
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Gambar. 1: Contoh Jawaban Siswa 

Pada gambar. 1 di atas, siswa menuliskan ulang rumus yang di gunakan untuk mencari keliling 

persegi, akan tetapi rumus yang digunakan tersebut salah. Siswa menuliskan bahwa keliling persegi sama 

dengan keliling persegi panjang dikalikan dengan dua. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa 

pemahaman siswa terhadap konsep matematika masih kurang. 

Terkait dengan permasalahan di atas maka perlu dilakukan sebuah usaha untuk meningkatkan 

ativitas dan pemahaman konsep matematis siswa. Salah satunya adalah dengan penggunaan strategi 

pembelajaran Peer Lesson. Strategi pembelajaran Peer Lesson ini menempatkan seluruh tanggung jawab 

pengajaran kepada siswa (Silberman, 2009: 177). Siswa dibagi dalam kelompok sesuai dengan 

kemampuan akademik, dan menjelaskan suatu konsep dengan jelas, sehingga siswa lain memahami 

maksud dari pelajaran tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Penerapan Strategi 

Pembelajaran Peer Lesson untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Matematis Siswa”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah pemahaman konsep matematis siswa yang diajar dengan strategi 

pembelajaran Peer Lesson lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan  

pembelajaran konvensional?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan strategi pembelajaran Peer 

Lesson lebih baik daripada pemahaman konsep matematis siswa yang menggunakan  pembelajaran 

konvensional. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai bekal dan pengetahuan bagi peneliti dalam mengajar sebagai seorang calon guru. 

2. Sebagai pengalaman baru bagi siswa. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian 

eksperimen dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu perlakuan, dengan membandingkan satu 

atau lebih kelompok pembanding yang tidak diberi perlakuan. Perlakuan yang diberikan adalah belajar 

dengan strategi pembelajaran Peer Lesson guna melihat pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran 

matematika.  Rancangan penelitian yang digunakan adalah random terhadap subjek, seperti pada Tabel. 

1: 
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Tabel. 1 Rancangan Penelitian 

Kelas Perlakuan Tes akhir 

Eksperimen X T 

Kontrol - T 

Sumber : Arikunto (2010: 126) 

 

Keterangan: 

X    : Perlakuan yang diberikan pada kelas eksperimen yaitu penerapan strategi pembelajaran Peer 

Lesson  

T   : Tes akhir yang diberikan pada kedua kelas untuk melihat hasil belajar setelah diberikan 

perlakuan. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP N 1 Padang yang terdaftar pada Ujian 

Tengah Semester II kelas VII pada tahun pelajaran 2014/2015. Sedangkan pengambilan sampel dilakukan 

dengan pengundian nomor, dengan mengambil dua nomor secara acak (random sampling) dan ditetapkan 

bahwa kelas yang terambil pertama adalah kelas eksperimen yaitu kelas VII.B dan yang terambil kedua 

dijadikan sebagai kelas kontrol yaitu kelas VII.A. 

C. Prosedur Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan perlu disusun prosedur yang sistematis. 

Secara umum prosedur penelitian dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu, tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap akhir. 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan yang dilakukan adalah: 

a. Menetapkan jadwal penelitian. 

b. Menentukan materi pelajaran yang akan diteliti. 

c. Mempersiapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), LKS, dan soal-soal. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan dalam penelitian ini dijelaskan pada Tabel. 2 berikut:  

Tabel. 2 

Tahap Pelaksanaan Prosedur Penelitian 

 

Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

Pendahuluan: 

 

 Guru membuka 

pembelajaran 

dengan 

mengucapkan 

salam dan 

mengajak siswa 

berdoa bersama. 

 

 Guru memeriksa 

kehadiran  dan 

kesiapan siswa 

dalam belajar 

 Guru memberikan 

apersepsi dan 

motivasi agar siswa 

lebih aktif dalam 

belajar. 

 Guru menyampaika

 tujuan 

 

 

 

 Menjawab 

salam dan 

berdoa bersama 

dilanjutkan 

dengan 

membaca Al-

Qur’an. 

 Mendengar 

kan absen 

 

 

 Mendengar 

kan penjelasan 

guru 

 

 Mendengar 

kan penjela 

san guru 

 

Kegiatan 

Pendahuluan: 

 

 Guru membuka 

pembelaja 

ran dengan 

mengucap 

kan salam dan 

mengajak siswa 

berdoa bersama. 

 Guru memeriksa 

kehadiran  dan 

kesiapan siswa 

dalam belajar 

 Guru memberika

n apersepsi dan 

motivasi 

agar siswa 

lebih aktif dalam 

belajar. 

 Guru menyampai

kan tujuan 

 

 

 

 Menjawab 

salam dan 

berdoa bersama 

dilanjutkan 

dengan 

membaca Al-

Qur’an. 

 

 Mendengar 

kan absen 

 

 

 

 

 Mendengar 

kan penjela 

san guru 
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pembelajaran. 

 

 

 

 

 

Kegiatan inti: 

 

Mengamati 

 Guru meminta 

siswa untuk 

mengamati, 

membaca materi 

yang di LKS.  

 Guru menjelas kan 

secara garis 

besar materi yang 

dipelajari. 

 

 

Menanya 

 Guru 

mengarahkan 

siswa untuk 

mengajukan 

pertanyaan 

tentang materi 

yang belum 

dipahami. 

 Guru memberikan 

bantuan berkaitan 

dengan 

kesulitan yang 

dialami siswa 

dalam memahami 

materi yang 

dipelajari. 

 

Mengumpulkan 

Informasi 

 

 Guru meminta 

siswa untuk 

membaca sumber 

lain seperti buku 

siswa atau sumber 

lainnya tentang 

materi yang 

dipelajari. 

 Guru membimbing 

dan mengarahkan 

siswa dalam 

menemukan konsep 

materi yang 

dipelajari 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa 

mengamati, 

membaca 

materi yang di 

LKS. 

 Mendengar 

kan penjela san 

guru. 

 

 

 

 Siswa bertanya 

tentang materi 

yang belum 

dipahami. 

 

 

 Mendengar 

Kan penjela 

san dari guru 

dan menanyaka

n hal-hal yang 

masih belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 Membaca 

sumber lain 

seperti buku 

siswa atau sumber 

lainnya tentang 

materi yang 

dipelajari. 

 

 Bersama dengan 

guru menemukan 

konsep materi 

yang dipelajari. 

 

 

 

 Siswa duduk 

sesuai 

kelompoknya 

 

 

 Membahas 

topik yang telah 

pembelaja 

ran. 

Kegiatan inti: 

 

 

Mengamati 

 Guru meminta 

siswa untuk 

mengamati, 

membaca 

materi yang di 

buku.  

 Guru 

menjelaskan 

secara garis 

besar materi 

yang dipelaja 

ri. 

Menanya 

 Guru 

mengarahkan 

siswa untuk 

mengajukan 

pertanyaan 

tentang materi y

ang 

belum 

dipahami. 

 Guru 

memberikan 

bantuan 

berkaitan 

dengan 

kesulitan 

yang 

dialami siswa 

dalam 

memahami 

materi yang 

dipelajari. 

 

Mengumpulkan 

Informasi 

 

 Guru meminta 

siswa untuk 

membaca 

sumber lain 

seperti buku 

siswa atau sumber 

lainnya tentang 

materi yang 

dipelajari. 

 Guru 

membimbing dan 

mengarahkan 

siswa dalam 

 Mendengar 

kan penjela 

san guru 

 

 

 

 

 

 Siswa 

mengamati, 

membaca 

materi yang di 

buku.  

 

 Mendengar 

kan penjelasan 

guru. 

 

 

 

 

 Siswa bertanya 

tentang  materi 

yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 Mendengar 

Kan penjela 

san dari guru 

dan menanyaka

n hal-hal yang 

masih belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 Membaca 

sumber lain 

seperti buku 

siswa atau sumber 

lainnya tentang 

materi yang 

dipelajari. 

 

 Bersama dengan 

guru menemukan 

konsep materi 

yang dipelajari. 
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Mengasosiasi 

 

 Guru meminta 

siswa untuk 

duduk sesuai dengan 

kelompok yang telah 

dibagi. 

 Masing-masing 

kelompok diberi 

topik yang akan 

dibahas dalam 

kelompoknya untuk 

di ajarkan kepada 

kelompok lain di 

kelas. 

Mengomunikasi 

kan 

 Guru mengins 

truksikan siswa 

untuk berdiskusi 

dengan dengan 

teman 

kelompoknya 

mengenai materi yg 

dibagikan 

 

 

 

 Guru meminta 

perwakilan dari 

kelompok untuk 

mempersentasikan 

hasil diskusinya di 

depan kelas dengan 

cara cabut lot jika 

ada kelompok yang 

sama  

 

 Guru menginstruksi

kan dan 

membimbing siswa 

untuk mengerjakan 

latihan yang 

terdapat dalam 

LKS. 

 Guru  menghargai 

setiap usaha mereka 

dengan cara 

memberikan pujian. 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup: 

a.  

 Guru memberikan 

diberikan 

dengan 

kelompok. 

 

 

 

 

 

 

 

 Masing-masing 

kelompok 

bersama 

anggota 

kelompoknya 

berdiskusi 

tentang materi 

yang telah 

dibagikan. 

 Siswa lain 

dibolehkan 

untuk bertanya 

kepada penyaji 

tentang materi 

yang 

dipersentasikan 

dan 

mengaharagi 

teman yang 

tampil di depan. 

 Mengerjakan 

latihan pada 

LKS dan 

menanyakan hal 

yang belum 

dipahami 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mendengarkan 

penjelasan 

guru dan 

mencatat materi. 

menemukan 

konsep materi 

yang dipelajari 

 

Mengasosiasi 

 

 Guru 

memberikan soal 

latihan. 

 Guru 

mengarahkan 

siswa dalam 

penyelesaian 

soal-soal. 

 
 
 
 
 

Mengomunikasi 

kan 

 Guru mengoreksi 

jawaban yang 

dibuat oleh 

siswa. 

 

 

 

 Guru 

menjelaskan 

materi yang 

belum dipahami 

oleh sis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengerjakan 

latihan yang 

diberikan guru. 

 Siswa 

memperhatikan 

guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menanyakan 

kesulitan dalam 

mengerjakan 

latihan jawaban 

yang dibuat oleh 

siswa. 

 Siswa diminta 

bertanya jika ada 

kesulitan yang 

dialami dalam 

pengerjaan soal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mendengarkan 
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pemantapan 

terhadap materi 

pelajaran yang 

sudah didiskusikan 

siswa. 

 Guru memberikan 

tugas kepada siswa. 

 Guru mengak 

hiri pembelaja 

ran dengan 

hamdalah. 

. 

 

 

 

 Mencatat tugas 

yang diberikan. 

 

 Bersama-sama 

mengucapkan 

hamdalah. 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Penutup: 

 

 Guru 

memberikan 

pemantapan 

terhadap materi 

pelajaran yang 

sudah 

didiskusikan 

siswa. 

 Guru 

memberikan 

tugas kepada 

siswa. 

 Guru mengakhiri 

pem 

belajaran dengan 

hamdalah. 

 

penjelasan guru 

dan mencatat 

materi. 

 

 

 

 

 Mencatat tugas 

yang diberikan. 

 

 Bersama-sama 

mengucapkan 

hamdalah. 

 

 

 

 

3. Tahap Penyelesaian 

a. Mengadakan tes akhir 

b.  Analisis tes akhir. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat pengumpul data yang digunakan dalam suatu penelitian. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes akhir berbentuk essay dengan indikator 

pemahaman konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemahaman konsep siswa.  

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan, apakah diterima atau ditolak. 

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas terhadap 

kelas sampel. 

1. Uji Normalitas 

Untuk melakukan uji normalitas ini dibantu dengan menggunakan software SPSS. 

2. Uji Homogenitas Variansi 

Uji homogenitas yang digunakan adalah uji F dengan rumus: 

  
3. Uji Hipotesis 

Berdasarkan hipotesis yang dikemukakan maka dilakukan uji satu pihak.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil tes pemahaman konsep matematis siswa pada kelas eksperimen diketahui bahwa 

persentase ketuntasan belajar matematika siswa kelas eksperimen adalah 59 % dan pada kelas kontrol 

adalah 38%. Hasil analisis data tes akhir siswa kelas sampel dapat dilihat pada Tabel. 3 berikut ini: 

 

 

Tabel. 3 
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Kelas Sampel N x  xmax xmin              

Eksperimen 32 80,625 100 58 11,4856 
131,9193 59 % 41 % 

Kontrol 32 72,593 96 54 9,8696 
97,4102 38 % 62 % 

Tes akhir yang berupa tes pemahaman konsep terdiri dari tiga indikator, yaitu: menyatakan ulang 

sebuah konsep, menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematis, dan mengaplikasikan 

konsep ke pemecahan masalah. Berdasarkan pengamatan selama penelitian tampak bahwa terdapat  

peningkatan pada pembelajaran siswa, dimana pada awal pertemuan tidak semua siswa yang mau maju ke 

depan kelas dan kurang mau bekerja sama, bertanya atau menanggapi hasil kerja teman tetapi untuk 

pertemuan selanjutnya mereka sudah terlihat terbiasa untuk bekerja sama dan sudah mau menggapi 

pekerjaan teman. Karena belajar kelompok menjadikan siswa merasa lebih dekat  dengan temannya dan 

suasana belajar menjadi menyenangkan. Meningkatnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran maka 

pemahaman konsep matematis siswa juga akan meningkat. Hal ini akan berdampak pada hasil belajar 

matematika siswa yang diperoleh lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. 

Untuk memperoleh kesimpulan tentang data hasil pemahaman konsep matematis siswa 

dilakukan analisis secara statistik. Sebelum uji statistik untuk hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji 

normalitas dan uji homogenitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas hasil tes akhir matematika siswa kelas sampel dilakukan dengan menggunakan 

SPSS (Statistic Product And Service Solution) yaitu Uji Kolmogorov dan Uji Shapiro Wilk, maka 

didapatkan kesimpulan yang terdapat pada Tabel. 4 dibawah ini: 

 

 

Tabel .4 

 

Tests of Normality
a
 

 KELAS Kolmogorov-Smirnov
b
 Shapiro-Wilk 

 
Statisti

c 

Df Sig. Statisti

c 

df Sig. 

NILAI 
VII.B 0,146 32 0,081

*
 0,958 32 0,238 

VII.A 0,121 32 0,200
*
 0,970 32 0,509 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. There are no valid cases for NILAI when KELAS = .000. Statistics 

cannot be computed for this level. 

b. Lilliefors Significance Correction 

 

2. Uji Homogenitas 

Berdasarkan tabel distribusi F diperoleh nilai Ftabel untuk  taraf nyata     = 0,05 dan derajat bebas 

= ( n1-1, n2-1) (31, 31) adalah 1,69. Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa kedua 

kelas sampel memiliki variansi yang homogen.  

3. Uji Hipotesis 

Untuk  = 0,05 dan dk = n1 + n2 – 2 = 32 + 32 – 1= 62, maka diperoleh thitung = 3,000 sedangkan 

ttabel dengan taraf kepercayaan 95% adalah ttabel = 1,645. Karena thitung> ttabel maka hipotesis H0 ditolak dan 

H1 diterima. Jadi, pemahaman konsep matematis siswa yang diajarkan dengan strategi pembelajaran Peer 

Lesson lebih baik dari pemahaman konsep matematis siswa yang diajarkan dengan pembelajaran 

konvensional.  

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Pemahaman konsep matematis siswa yang diajar dengan strategi pembelajaran Peer Lesson lebih 

baik dari pemahaman konsep matematis siswa yang diajar dengan pembelajaran konvensional. Hal ini 

dapat dilihat dari rata-rata tes akhir siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi yaitu 80,41 dari rata-rata tes 

akhir kelas kontrol yaitu 73,96. 
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Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini maka penulis memberikan saran-

saran sebagai berikut: 

1. Strategi pembelajaran Peer Lesson dapat diterapkan di sekolah khususnya pada siswa yang 

cenderung tidak mau berbagi dengan teman sebayanya, dan siswa yang pemahaman konsep 

matematisnya masih rendah. 

2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan mampu untuk menggunakan dan membagi waktu seefisien 

mungkin, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang lebih 

optimal.  
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