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BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori  

Dalam uraian ini digunakan berbagai kajian teori untuk mendukung 

penelitian yang dilaksanakan. Kajian teori mencakup (1) motivasi belajar (2) tutor 

sebaya (3) Mekanika Teknik. 

1. Motivasi Belajar 

Motivasi belajar merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung 

proses pembelajaran. Berikut akan diuraikan tentang (a) pengertian motivasi (b) 

macam-macam motivasi (c) bentuk-bentuk motivasi di sekolah (d) fungsi motivasi 

dalam belajar (e) faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. 

a. Pengertian Motivasi Belajar 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 756), motivasi adalah 

dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk 

melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sedangkan menurut 

Sugihartono, dkk (2013: 20), motivasi diartikan sebagai suatu kondisi yang 

menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan 

ketahanan pada tingkah laku tersebut. 

Menurut Mc. Donald (1959) dikutip Sardiman (2012: 73-74), motivasi 

adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

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

yang dikemukakan Mc. Donald ini mengandung tiga pengertian penting: (1) Bahwa 

motivasi itu mengawali terjadinya perubahan energi pada diri setiap individu 

manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan energi di 

dalam sistem “neurophysiological” yang ada pada organisme manusia. (2) 
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Motivasi ditandai dengan munculnya rasa/”feeling”, afeksi seseorang. Dalam hal 

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

yang dapat menentukan tingkah-laku manusia. (3) Motivasi akan dirangsang 

karena adanya tujuan. Jadi motivasi dalam hal ini sebenarnya merupakan respons 

dari suatu aksi, yakni tujuan. 

Kompri (2015: 3), motivasi dapat diartikan sebagai kekuatan (energi) 

seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam 

melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu 

sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik). 

Teori motivasi yang paling terkenal adalah teori hierarki kebutuhan milik 

Abraham Maslow (1954). Dalam Kompri (2015: 9), Abraham Maslow membagi 

teori hierarki kebutuhan menjadi 5 tingkat yaitu: (1) Kebutuhan fisiologikal 

(physiological needs), seperti rasa lapar, haus, istirahat, dll. (2) Kebutuhan rasa 

aman (safety needs), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, 

psikologikal, dan intelektual. (3) Kebutuhan akan kasih sayang (love needs). (4) 

Kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada umumnya tercermin dalam 

berbagai simbol-simbol status. (5) Aktualisasi diri (self actualization), dalam arti 

tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang 

terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. 

Douglas McGregor dalam Kompri (2015: 12), menemukan teori X dan Y 

setelah mengkaji cara para manajer berhubungan dengan para karyawan. 

Kesimpulan yang didaptkan adalah pandangan manajer mengenai sifat manusia 

didasarkan atas beberapa kelompok asumsi tertentu dan bahwa mereka 

cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi-

asumsi tersebut. Ada 4 asumsi yang dimiliki manajer dalam teori X, yaitu: (1) 



9 
 

Karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha 

untuk menghindarinya. (2) Karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka 

harus dipaksa, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai 

tujuan. (3) Karyawan akan menghindar tanggung jawab dan mencari perintah 

formal. (4) Sebagian karyawan menempatkan keamanan diatas semua faktor lain 

terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Bertentangan dengan 

pandangan-pandangan negatif mengenai sifat manusia dalam teori X, ada 4 pula 

asumsi positif yang disebutkan dalam teori Y, yaitu: (1) Karyawan menganggap 

kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti halnya istirahat atau bermain. (2) 

Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai tujuan 

tertentu. (3) Karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari, dan 

bertanggung jawab. (4) Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif 

yang diedarkan ke seluruh populasi, dan bukan hanya bagi mereka yang 

menduduki posisi manajemen. 

Dalam kegiatan belajar, motivasi dapat dikatakan sebagai daya 

penggerak didalam diri siswa yang menimbulkan minat belajar yang menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah dari pada kegiatan belajar, sehingga tujuan 

yang dikehendaki oleh subjek belajar itu tercapai. Motivasi belajar adalah 

merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual. 

b. Macam-Macam Motivasi Belajar 

Menurut Sumadi Suryabrata (2011) dalam Kompri (2015: 6), motivasi 

dapat dibedakan menjadi dua, yakni motivasi ekstrinsik dan motivasi intrisik: (1) 

Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berfungsinya karena adanya 

perangsangan dari luar, misalnya orang belajar giat karena diberi tahu bahwa 

sebentar lagi akan ada ujian. (2) Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang 
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berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar. Memang dalam diri individu sendiri 

telah ada dorongan itu. Misalnya, orang yang gemar membaca tidak usah ada 

yang mendorongnya telah mencari sendiri buku-buku untuk dibacanya. 

c. Bentuk-Bentuk Motivasi di Sekolah 

Menurut Sardiman (2012: 92-95), beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar siswa di sekolah, yaitu:  

(1) Memberi angka, angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai 
kegiatan belajarnya. Banyak siswa belajar dengan tujuan untuk 
mencapai angka/nilai yang baik pada raportnya. (2) Hadiah, hadiah dapat 
juga dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidak selalu demikian. Karena 
hadiah untuk suatu pekerjaan tertentu, belum tentu menarik bagi 
seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk pekerjaan 
tersebut. Sebagai contoh hadiah yang diberikan untuk lomba 
menggambar mungkin tidak akan menarik bagi seseorang siswa yang 
tidak memiliki bakat menggambar. (3) Saingan/kompetisi, saingan atau 
kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong 
belajar siswa. Persaingan individual maupun persaingan kelompok 
sangat baik dan dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar 
siswa. (4) Ego-Involvement, menumbuhkan kesadaran kepada siswa 
agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan 
sehingga bekerja keras dan mempertaruhkan harga diri adalah sebagai 
salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Penyelsaian tugas 
dengan baik adalah simbol kebanggaan dan harga diri, karena para 
siswa akan belajar dengan keras bisa jadi karena harga dirinya adalah 
belajar. (5) Memberi ulangan, para siswa akan menjadi giat belajar jika 
mengetahui akan ada ulangan. Karena memberi ulangan juga 
merupakan sarana motivasi terhadap siswa untuk belajar. (6) 
Mengetahui hasil, dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi jika terjadi 
kemajuan, akan mendorong siswa untuk lebih giat belajar. Semakin 
mengetahui bahwa grafik hasil belajar meningkat, maka ada motivasi 
pada diri siswa untuk terus belajar, dengan suatu harapan hasilnya terus 
meningkat. (7) Pujian, apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan 
tugas dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian adalah bentuk 
reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. 
Dengan pujian yang tepat akan memupuk suasana yang menyenangkan 
dan mempertinggi gairah belajar serta sekaligus akan membangkitkan 
harga diri. (8) Hukuman, hukuman merupakan reinforcement negative 
tetapi jika diberikan secara tepat dan bijak bisa menjadi alat motivasi. (9) 
Hasrat untuk belajar, hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan 
dan ada maksud untuk belajar. Hasrat untuk belajar berarti pada diri anak 
didik itu memang ada motivasi untuk belajar, sehingga sudah barang 
tentu hasilnya akan lebih baik. (10) Minat, minat muncul karena 
kebutuhan, begitu juga motivasi. Sehingga tepatlah kalau minat 
merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar akan berjalan lancar 
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kalau disertai dengan minat. (11) Tujuan yang diakui, rumusan tujuan 
yang diakui dan diterima baik oleh siswa, merupakan alat motivasi yang 
sangat penting. Sebab dengan memahami tujuan yang harus dicapai 
karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul 
gairah untuk terus belajar. 

 
d. Fungsi Motivasi dalam Belajar 

. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar. Karena motivasi berperan 

aktif dalam menentukan hasil belajar. Hasil belajar akan menjadi optimal jika ada 

motivasi, Makin tepat motivasi yang diberikan maka akan makin berhasil pula 

pelajaran itu. Jadi motivasi akan senantiasa menentukan intensitas usaha belajar 

bagi siswa.  

Fungsi motivasi adalah mendorong manusia untuk berbuat sesuai 

dengan tujuan yang hendak dicapai. Sehubung dengan hal tersebut Sardiman 

(2012: 85), membagi fungsi motivasi menjadi 3 yaitu: (1) Mendorong manusia 

untuk berbuat, maksudnya adalah sebagai penggerak atau motor yang 

melepaskan energi. (2) Menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang 

hendak dicapai. (3) Menyeleksi perbuatan, maksudnya menentukan perbuatan-

perbuatan apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. 

Fungsi motivasi menurut Hamalik dikutip Yamin (2006: 158-159), meliputi 

sebagai berikut: (1) Mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa 

motivasi maka tidak akan timbul sesuatu sesuatu perbuatan seperti belajar. (2) 

Motivasi berfungsi sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan pencapaian 

tujuan yang diinginkan. (3) Motivasi sebagai penggerak, besar kecilnya motivasi 

akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Menurut Soemanto (1998) dalam Kompri (2015: 226-227), ada 3 faktor 

yang mewarnai belajar, yaitu: (1) Faktor stimuli. Faktor stimuli dibagi dalam hal-hal 
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yang berhubungan dengan panjangnya bahan pelajaran, kesulitan bahan 

pelajaran, berartinya bahan pelajaran, berat ringannya tugas, dan suasana 

lingkungan eksternal. (2) Faktor metode belajar dipengaruhi oleh kegiatan berlatih 

dan praktik, over learning dan drill, resistansi selama belajar, pengenalan hasil 

belajar, belajar dengan bagian-bagian keseluruhan, penggunaan modalitas indra, 

penggunaan dalam belajar, bimbingan belajar, dan kondisi insentif. 

Menurut Ali Imron (1996) dikutip oleh Siregar dan Nara (2014: 53-55), 

ada enam unsur atau faktor yang mempengaruhi motivasi dalam proses 

pembelajaran. Keenam faktor tersebut adalah sebagai berikut: (1) Cita-

cita/aspirasi pembelajar. (2) Kemampuan pembelajar. (3) Kondisi pembelajar. (4) 

Kondisi lingkungan pembelajar. (5) Unsur-unsur dinamis belajar/pembelajaran. (6) 

Upaya guru dalam membelajarkan pembelajar. 

Pada uraian ini faktor yang mempengaruhi motivasi dalam proses 

pembelajaran akan di fokuskan pada poin (6) upaya guru dalam membelajarkan 

pembelajar, yaitu dengan cara mengganti metode pembelajaran. Metode 

pembelajaran yang digunakan sebelumnya yaitu metode ceramah dan pemberian 

tugas dapat diganti kepada metode tutor sebaya. Penggantian metode belajar 

tersebut merupakan salah satu upaya guru dalam membelajarkan pembelajar. 

2. Tutor Sebaya 

Tutor sebaya merupakan metode pembelajaran yang akan digunakan 

dalam penelitian. Berikut akan diuraikan tentang (a) pengertian tutor sebaya (b) 

syarat tutor sebaya (c) langkah-langkah metode tutor sebaya (d) kelebihan dan 

kekurangan tutor sebaya. 
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a. Pengertian Tutor Sebaya 

Tutor sebaya merupakan suatu pembelajaran yang dilakukan dengan 

cara memperdayakan kemampuan siswa yang memiliki daya serap yang tinggi 

untuk mengajar teman-teman sekelasnya. Siswa tersebut mengajarkan materi 

atau latihan kepada teman-temannya yang belum paham atau memiliki daya serap 

yang lebih rendah. Pembelajaran ini mempunyai kelebihan ganda, yaitu siswa 

yang mendapat bantuan akan lebih efektif dalam menerima materi sedangkan bagi 

tutor merupakan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan diri. Peran guru 

disini adalah mengawasi kelancaran pelaksanaan metode ini dengan memberikan 

pengarahan dan sebagainya. Para ahli berpendapat bahwa “Tutor adalah siswa 

yang sebaya yang ditunjuk atau ditugaskan membantu temannya yang mengalami 

kesulitan belajar, karena hubungan antara teman sebaya umumnya lebih dekat 

dibandingkan hubungan guru-siswa” (Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, 2004: 

184). 

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

Encyclopedia, menyatakan bahwa “Metode tutor sebaya adalah sebuah prosedur 

siswa mengajar siswa lainnya. Tipe pertama adalah pengajaran dan pembelajaran 

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

tua usianya. Tipe yang lain kadang dimunculkan pertukaran usia pengajar” 

(Akrom, 2007, https://smkswadayatmg.wordpress.com/2007/09/27/).  

Tutor sebaya merupakan sekelompok siswa yang telah tuntas terhadap 

bahan pelajaran dan memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami bahan pelajaran yang dipelajarinya. Seorang atau 

beberapa orang siswa ditunjuk oleh guru, untuk membantu guru dalam melakukan 

bimbingan terhadap kawan sekelas (Herianto dkk, 2010: 2). Dapat disimpulkan 
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bahwa metode tutor sebaya adalah metode pemberian bantuan belajar oleh siswa 

yang memiliki pemahaman lebih kepada siswa lainnya yang mengalami kesulitan 

dalam belajar dan dilakukan dalam sebuah kelompok kecil. 

b. Syarat Tutor Sebaya 

Menurut Suharsimi Arikunto (1988: 62-63), syarat-syarat yang harus 

dipenuhi untuk menjadi tutor sebaya antara lain:  

1) Berprestasi baik. 

2) Dapat diterima atau disetujui oleh siswa yang mendapat bantuan sehingga 

siswa leluasa bertanya.  

3) Dapat menerangkan dengan jelas bahan pengajaran yang dibutuhkan oleh 

siswa.  

4) Berkepribadian ramah, lancar berbicara, luwes dalam bergaul, tidak sombong, 

dan memiliki jiwa penolong.  

5) Memiliki daya kreativitas yang cukup untuk membimbing temannya. 

c. Langkah-Langkah Metode Tutor Sebaya 

Langkah-langkah pembelajaran metode tutor sebaya adalah sebagai 

berikut: 

1) Pemilihan materi, yaitu memilih materi yang memungkinkan materi tersebut 

dapat dipelajari peserta didik secara mandiri. Materi dibagi dalam sub-sub 

materi. 

2) Pembagian kelompok, yaitu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. 

Peserta didik yang lebih pandai dibagi dalam setiap kelompok yang akan 

bertindak sebagai tutor. 
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3) Pembagian materi, yaitu masing-masing kelompok diberikan tugas 

mempelajari satu sub materi dan setiap kelompok akan dipandu oleh peserta 

didik yang lebih pandai. 

4) Waktu, yaitu memberikan peserta didik cukup waktu untuk persiapan baik 

didalam maupun diluar kelas. 

5) Diskusi kelompok, ketika semua kelompok sedang bekerja, sebaiknya pendidik 

berkeliling bergantian mendatangi kelompok, dan dapat membantu apabila 

terjadi salah pemahaman, tetapi tidak mencoba mengambil alih kepemimpinan 

kelompok. 

6) Laporan tim, yaitu setiap kelompok melalui wakil yaitu tutor menyampaikan 

perkembangan temannya yang ditutori serta menyampaikan kendala atau 

kesulitan pada saat mengajarinya. 

7) Kesimpulan, yaitu setelah pendidik mengetahui kendala ataupun kesulitan 

yang dihadapi oleh peserta didik, pendidik memberikan penjelasan dan 

meluruskan pemahaman peserta didik yang masih salah. Kemudian pendidik 

memberikan kesimpulan atas apa yang telah dipelajari. 

8) Tes, memberikan soal tes dan waktu yang cukup bagi semua peserta didik 

untuk menyelesaikannya. Hasil tes berfungsi untuk mengukur keberhasilan 

metode tutor sebaya dalam pelajaran (Syahrul Sarea, 2014, https://www. 

wawasanpendidikan.com/2014/09l). 

Menurut Waluyanti dan Santoso (2015: 371), Pengalaman tutor sebaya 

dalam pendekatan kooperatif Jigsaw, dikemas dalam pengajaran dari persiapan, 

pelaksanaan, dan evaluasi berhasil memberi gambaran mahasiswa calon guru 

pada pekerjaan mengajar. Kemampuan dalam membuat persiapan, pelaksanaan, 

dan evaluasi hasil belajar dari siklus ke siklus harus terjadi peningkatan. 
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d. Kelebihan dan Kekurangan Tutor Sebaya 

Penerapan pembelajaran model tutor teman sejawat (tutor teman 

sebaya) memiliki nilai tambah dibanding model pembelajaran konvensional. Nilai 

tambah tersebut terutama dalam meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa yang 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan dalam motivasi belajar, kerjasama antar 

mahasiswa, rasa kesetiakawanan, dan juga tanggung jawab. Namun demikian 

dalam implementasi model pembelajaran tersebut ditemui kendala yang perlu 

dicarikan solusinya, seperti kendala yang berkaitan dengan pembentukan 

kelompok (Jaedun, 2009: 52). 

Setiap metode pembelajaran pasti memiliki kelebihan dan 

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

dan kelemahan metode tutor sebaya adalah sebagai berikut: (1) Kelebihan metode 

tutor sebaya, meliputi: (a) Untuk menyampaikan informasi lebih mudah sebab 

bahasanya sama. (b) Dalam mengemukakan kesulitan lebih terbuka. (c) Suasana 

yang rileks bisa menghilangkan rasa takut. (d) Mempererat persahabatan. (e) Ada   

perhatian terhadap perbedaan karakteristik. (f) Konsep mudah dipahami. (g) Siswa 

tertarik untuk bertanggung jawab dan mengembangkan kreativitas. (2) Kelemahan 

metode tutor sebaya, meliputi: (a) Kurang serius dalam belajar. (b) Jika siswa 

punya masalah dengan tutor ia akan malu bertanya. (c) Sulit menentukan tutor 

yang tepat. (d) Tidak semua siswa pandai dapat menjadi tutor. 

Menurut Waluyanti (2010: 140-141), model pembelajaran kooperatif 

Jigsaw dengan peer teaching (tutor teman sebaya) disambut positif oleh 

mahasiswa, dengan alasan: 

“Sangat efektif bisa meningkatkan semangat, punya tanggung jawab 
terhadap tugas yang diberikan, bisa saling tukar informasi, memberikan 
keleluasaan pada mahasiswa untuk saling berinterakasi dalam 
menyampaikan pendapatnya masing-masing, menarik karena bisa 
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menumbuhkan motivasi belajar, membuat mahasiswa semakin aktif, 
aplikasi ini setuju karena membuat berani untuk mengutarakan pendapat, 
senang karena mau tidak mau harus belajar untuk mempresentasikan 
materi, termotivasi karena lebih percaya diri, cukup variatif karena tidak 
monoton, baik karena setiap mahasiswa dalam kelompok terlibat aktif, 
mudah memahami modul pembelajaran, merasa dilatih untuk belajar 
mengajar, mampu memberi gambaran tugas sebagai pengajar kelak”. 
 

3. Mekanika Teknik 

Mekanika Teknik merupakan bidang ilmu yang mempelajari perilaku 

struktur terhadap beban yang bekerja padanya. Mekanika Teknik merupakan mata 

pelajaran dasar dari ilmu bangunan. Sebelum siswa menerima mata pelajaran lain 

yang berhubungan dengan konstruksi atau struktur sebuah bangunan, siswa 

tersebut harus menguasai mata pelajaran Mekanika Teknik terlebih dahulu. Dalam 

proses pembelajaran mata pelajaran Mekanika Teknik, siswa diberi ilmu tentang 

konstruksi dasar sebuah bangunan dan cara menghitung gaya-gaya yang bekerja 

pada bangunan yang akan direncanakan, sehingga mata pelajaran Mekanika 

Teknik menjadi mata pelajaran wajib bagi siswa Pogram Keahlian Teknik 

Konstruksi dan Properti di SMK. 

Mekanika Teknik adalah ilmu yang mempelajari tentang besaran dan 

semua jenis gaya yang bekerja pada sebuah struktur dan bagaimana pula 

pengaruh beban-beban tersebut pada kekuatan strukturnya. Pada penelitian ini 

akan dibatasi pada Kompetensi Dasar (KD) 3.4 yaitu menerapkan cara menyusun 

gaya dalam struktur bangunan. Adapun indikator keberhasilan, yaitu: (a) 

Menjelaskan perbedaan menyusun dan menguraikan gaya. (b) Menyusun, 

menguraikan dan polygon gaya. 

a. Pengertian Menyusun dan Menguraikan Gaya 

Menyusun gaya adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk 

mendapatkan gaya pengganti atau resultante (R). Jadi, beberapa gaya disusun 
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sehingga menjadi sebuah gaya R. Gaya pengganti ini akan mempunyai besar dan 

sifat yang sama dengan gaya yang digantikannya. Dengan demikian, mengganti 

dua gaya atau lebih menjadi gaya R disebut “menyusun gaya”. Poligon gaya 

adalah susunan beberapa buah gaya yang disusun sejajar/searah gaya-gaya yang 

bekerja untuk menentukan gaya pengganti/resultante (R). 

Contoh: Dua gaya P1 dan P2 yang bekerja pada benda A. Arah dan garis kerjanya 

sama. Hitunglah besarnya gaya R yang bekerja pada benda tersebut! (Diketahui: 

P1 = 3,5 kg dan P2 = 4,5 kg) 

 

Jawab: 

Cara Analitis: 

 

 

 

 

Cara Grafis: 

 

 
 

R = P1 + P2 

    = 3,5 kg + 4,5 kg 

    = 8 kg 
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Mengurai gaya adalah menguraikan suatu gaya yang dianggap 

resultante (R) untuk mencari komponen-komponen gaya. Langkah ini dapat 

dianggap sebagai kebalikan dari menyusun gaya. Bila menyusun gaya komponen-

komponennya diketahui dan dicari resultantenya. Maka mengurai gaya, gaya yang 

akan diuraikan dianggap resultantenya dan komponen-komponennya dicari. 

 
 
b. Menyusun, Menguraikan, dan Poligon Gaya 

Berikut adalah contoh soal dari menyusun, mengurai, dan poligon gaya: 

1) Menyusun Gaya 

Contoh:  

Jika diketahui dua buah gaya yang bekerja pada benda A seperti gambar berikut, 

maka hitunglah besarnya gaya R! 

 

Jawab:  

a. Cara Grafis Jajaran Genjang 

 

P1 = 6 kg 

P2 = 4 kg 

α = 60° 
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b. Cara Grafis Segitiga 

 

 A  

c. Cara Analitis  

Diketahui Gaya: P1 = 6 kg dan P2 = 4 kg mengapit sudut 60° 

Dalil Cosinus: R² = P1² + P2² + 2 X   P1   X   P2   X  Cos α  

= 6²  + 4²  + 2  X 6  X 4 cos 60° 

= 36 + 16 + 2  X 6   X 4  X  ½  

= 36 + 16 + 24 

R  = √76 = 8,7 kg 

2) Mengurai Gaya 

Contoh:  

Diketahui sebuah gaya P = 4 kg dengan arah 45° dari titik pusat O. uraikanlah 

gaya P menjadi 2 gaya/komponen Px dan Py pada sumbu X dan Y! 

Jawab:  

a. Cara Analitis 

 

 

 

 

 

 

 

Sin α = 
Py

P
  

    Py = P sin α 

    = 4 sin 45° 

    = 2√2 kg 

    = 2,83 kg 

 

Cos α = 
Px

P
  

     Px = P cos α 

     = 4 cos 45° 

     = 2√2 kg 

     = 2,83 kg 
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b. Cara Grafis 

 

3) Poligon Gaya 

Contoh: 

Diketahui empat gaya dengan besar dan arah sebagai berikut: 

P1 = 4 kg; α1 = 0° 

P2 = 5 kg; α2 = 60° 

P3 = 3 kg; α3 = 135° 

P4 = 4 kg; α4 = 210° 

Hitunglah besar dan arahnya R secara grafis dan analitis!  
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Jawab: 

a) Cara Analitis 

Gaya-Gaya Αi X i = P1 cos αi kg Y i = P1 sin αi kg 

P1 = 4 kg 0° X i = 4 cos 0° = 4,00 Y i = 4 sin 0° = 0,00 

P 2= 5 kg 60°  X i = 5 cos 60° = 2,50   Y i = 5 sin 60° = 4,33 

P 3= 3 kg 135°    X i = 3 cos 135°  = -2,12     Y i = 3 sin 135° = 2,12 

P4 = 4 kg 210°    X i = 4 cos 210°  = -3,46     Y i = 4 sin 210°  = -2,00 

  ∑Xi = Xr = 0.92 ∑Yi = Yr = 4,45 

 

 

b) Cara Grafis 

 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Amat Jaedun (2009) dengan judul “Penerapan Model Tutor Teman 

Sejawat Berbasis Internet untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Mahasiswa dalam 

Mata Kuliah Fisika” hasil penelitian menunjukkan (1) Pada nilai tugas I, nilai rerata 

kelompok kontrol adalah lebih tinggi secara signifikan disbanding nilai rerata dari 
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kelompok eksperimen, dengan harga Fhitung  sebesar 20,277 (p=0,000). (2) Pada 

nilai tugas II, nilai rerata kelompok eksperimen adalah lebih tinggi secara signifikan 

dibanding nilai rerata dari kelompok kontrol, dengan harga Fhitung sebesar 60,380 

(p=0,000). (3) Pada nilai tugas III, nilai rerata kelompok eksperimen lebih tinggi 

secara signifikan dibanding nilai rerata dari kelompok control, dengan harga Fhitung 

sebesar 7,048 (p=0,010). 

Sri Waluyanti (2010) dengan judul “Meningkatkan Kompetensi Pedagogi 

dan Vokasional melalui Metode Peer Teaching dan Kooperatif Jigsaw pada Mata 

Kuliah Sistem Video” hasil penelitian menunjukkan (1) Terjadi peningkatan 

kompetensi pedagogi dan vokasional yang ditunjukkan dengan meningkatnya 

hasil belajar setiap siklusnya, dengan pencapaian hasil akhir 9 (31,03%) 

mahasiswa mencapai skor > 90 dan 20 (68,97%) mahasiswa mencapai skor > 

77,5. (2) Penerapan metode pembelajaran Peer Teaching dan kooperatif Jigsaw 

mendapat tanggapan positif dari sebagian besar mahasiswa 32,26% sangat 

setuju, 64,52% setuju, dan 3,22% tidak setuju. 

Sri Waluyanti & Djoko Santoso (2015) dengan judul “Peningkatan 

Kesiapan Mahasiswa dalam Menempuh Praktek Lapangan melalui Peer Teaching 

dengan Pendekatan Kooperatif Jigsaw”, hasil penelitian menunjukkan: (1) Terjadi 

peningkatan hasil penilaian kesiapan mahasiswa dalam menempuh praktek 

lapangan dilihat dari rerata kelas setiap siklusnya yang mengalami peningkatan 

yaitu 86,32 pada siklus I; 87,59 pada siklus II; dan 87,22 pada siklus III serta 

sebaran nilai 27,59% mahasiswa dalam kategori sangat baik dan 72,41% dalam 

kategori baik. (2) Analisis data angket tertutup pada pendekatan kooperatif Jigsaw 

diperoleh kecenderungan mahasiswa 32,26% sangat setuju, 64,52% setuju, dan 
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3,22% tidak setuju. Sedangkan hasil angket terbuka pada pendekatan kooperatif 

Jigsaw diperoleh mayoritas mahasiswa 83,87% menyambut positif dan 16,13% 

biasa saja. 

C. Kerangka Pikir 

Mekanika Teknik merupakan salah satu mata pelajaran wajib bagi siswa 

Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti di SMK Negeri 2 Yogyakarta. 

Mekanika Teknik merupakan mata pelajaran yang sangat vital dalam jurusan 

bangunan, hal ini dikarenakan Mekanika Teknik merupakan ilmu dasar 

perhitungan struktur bangunan. Selama ini Mekanika Teknik merupakan salah 

satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh sebagian siswa dan pendekatan 

yang digunakan masih konvensional yaitu “teacher centered” yang menyebabkan 

mata pelajaran ini kurang diminati. 

Salah satu upaya yang dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi 

belajar siswa dalam rangka meningkatkan hasil belajar adalah dengan 

menggunakan metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode tutor sebaya. 

Penggunaan metode tutor sebaya guna meningkatkan motivasi pembelajaran 

Mekanika Teknik pada siswa program keahlian teknik konstruksi dan properti di 

SMK Negeri 2 Yogyakarta merupakan salah satu alternatif penyelsaian masalah 

yang sedang dihadapi oleh guru mata pelajaran Mekanika Teknik. 

Metode tutor sebaya merupakan salah satu metode pembelajaran yang 

melibataktifkan siswa dengan mengalami dan membuktikan sendiri proses dan 

hasil percobaan yang dilakukan. Penggunaan metode tutor sebaya ini diharapkan 

dapat membuat siswa memperoleh keterampilan untuk memecahkan 

permasalahan yang ditemuinya dalam pelajaran Mekanika Teknik, sehingga 
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motivasi belajar Mekanika Teknik siswa dapat meningkat. Dengan kata lain, siswa 

dapat memperoleh kegiatan pembelajaran yang lebih bermakna. 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, dan kerangka berpikir yang 

telah dikemukakan maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:  

1. Penerapan pembelajaran metode tutor sebaya dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik kelas X SMK Negeri 2 

Yogyakarta. 

2. Penerapan pembelajaran metode tutor sebaya dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Mekanika Teknik kelas X SMK Negeri 2 

Yogyakarta. 

  


