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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Bimbingan Belajar Tambahan

Bimbingan secara umum yaitu suatu proses membantu individu memperoleh

pemahaman di diri dan pengarahan diri yang diperlukan untuk melakukan

penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, masyarakat.

Gufron (2007: 11) mengatakan bahwa:

1. bimbingan adalah suatu proses, maksudnya bahwa bimbingan itu
merupakan kegiatan yang berkelanjutan, berlangsung terus menerus
dan bukan kegiatan seketika atau kebetulan;

2. bimbingan adalah bantuan. Bantuan dalam bimbingan ialah
mengembangkan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan
individu, memberikan dorongan, menumbuhkan keberanian bertindak
dan bertanggung jawab mengembangkan kemampuan untuk
memperbaiki dan mengubah perilakunya sendiri;

3. bimbingan merupakan bantuan itu diberikan pada individu. Dalam hal
ini yang diberikan bantuan adalah individu yang sedang dalam proses
perkembangan.

Berdasarkan pendapat Gufron diatas dapat dipahami bahwa bimbingan yang

dimaksud merupakan bimbingan yang diberikan kepada individu dalam proses

perkembangan untuk mengembangkan kemampuan memperbaiki dan

mengubah prilakunya dan bimbingan tersebut bersifat terus menerus.

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, yang telah terlatih

dengan baik dan memiliki kepribadian dan pendidikan yang memadai kepada

seseorang, dari semua usia untuk membantu mengatur kegiatan, keputusan
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sendiri dan menanggung beban sendiri ( Crow & Crow dalam Mugiarso, dkk.

2004).

Bimbingan belajar yakni proses bantuan yang diberikan kepada individu

(siswa) agar dapat mengatasi masalah masalah yang dihadapinya dalam

belajar sehinga setelah melalui proses perubahan belajar, siswa dapat

mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan, bakat dan

minat yang dimilikinya (Yuli W, 2006: 7).

Menurut Shertzer dkk, dalam Winkel (1991: 1) Bimbingan diartikan sebagai

proses membantu orang perorang untuk memahami dirinya sendiri dan

lingkungan hidupnya (the process of helping individual to understand them

selves and their world)

Prayetno dan Erman Amti (1994: 104) menyatakan bahwa:

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang
yang ahli kepada seseorang ataupun beberapa orang individu, baik anak-
anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat
mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan
memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dikembangkan
berdasarkan norma-

Berdasarkan pendapat Prayetno dan Erman Amti dapat dipahami bahwa

bimbingan yang diberikan kepada individu atau beberapa orang individu

dimaksudkan agar yang dibimbing dapat mengembangkan potensi diri dan

lingkungannya sesuai dengan norma yang ada.

Bimbingan adalah suatu proses membantu individu untuk mencapai

perkembangan optimal (Anonim dalam Kartadinata, 2002)

Sukmadinata (2005: Makna bimbingan yang secara

khusus yaitu sebagai suatu upaya atau program membantu mengoptimalkan
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perkembangan siswa. Bimbingan ini diberikan melalui bantuan pemecahan

masalah yang dihadapi, serta dorongan bagi pengembangan potensi-potensi

yang dimiliki siswa.

Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi dimaksudkan agar peserta didik

mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri, serta menerimana secara

positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Bimbingan

dalam rangka mengenal lingkungan dimaksudkan agar peserta didik mengenal

secara obyektif lingkungan, baik lingkungan sosial, dan lingkungan fisik dan

menerima berbagai kondisi lingkungan itu secara obyektif dan dinamis (Dewa

Ketut S, 2000: 19).

Bimbingan merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang

dilakukan secara terus-menerus supaya individu tersebut dapat memahami

dirinya, sehingga ia sanggup mengarahkan dirinya dan dapat bertindak wajar,

sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan

masyarakat (Marpiere,1984: 107).

Rochman Natawijaya (1987: 31) menyatakan bahwa:

Bimbingan dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bantuan
kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan supaya individu
terbut dapat memahami dirinya sendiri , sehingga dia sanggup
mengarahkan dirinya dan dapat bertindak secara wajar, sesuai dengan
tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat dan
kehidupan pada umumnya. Dengan demikian, dia akan mendapat
menikmati kebahagiaan hidupnya dan dapat memberikan sumbangan yang
berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan
membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai
makhluk sos

Berdasarkan pendapat Rochman Natawijaya dapat dipahami bahwa bimbingan

yang diberikan kepada individu bersifat berkesinambungan supaya induvidu
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tersebut dapat mengarahkan dirinya untuk bersikap wajar sesuai tuntutan

lingkungan hidupnya sehingga mendapat kebahagian dan memberikan

manfaat bagi kehidupannya.

Bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan

sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian

dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat

perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya

(Moh. Surya, 1988: 12).

Menurut Prayito (1987: 35) bimbingan merupakan bantuan yang diberikan

kepada seseorang (individu) atau sekelompok orang agar mereka itu dapat

berkembang menjadi pribadi-pribadi yang mandiri.

Menurut Dewa Ketut S (2000: 20) bimbingan adalah merupakan proses

pemberian bantuan kepada seseorang atau kelompok orang secara terus

menerus dan sitematis oleh guru pembimbing agar individu atau kelompok

individu terseb Kemandirian yang menjadi

tujuan usaha bimbingan ini mencakup lima fungsi pokok yang hendaknya

dijalankan oleh pribadi mandiri, yaitu:

mengenal diri sendiri dan lingkungannya sebagaimana adanya;
2. menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis;
3. mengambil keputusan;
4. mengarahkan diri sendiri; dan
5. mewujudkan diri mandiri

Eddy Hendarno, dkk (1978: 21) menyatakan bahwa bimbingan adalah proses

pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari bimbingan kepada
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terbimbing agar tercapai pemahaman diri dan perwujudan diri dalam mencapai

tingkat perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungan .

Bimbingan merupakan bagian integral dari sistem pendidikan di sekolah

dalam upaya membantu siswa mencapai perkembangan yang optimal sesuai

dengan potensinya. Secara khusus layanan bimbingan diarahkan untuk

membantu siswa agar berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung

jawab, kreatif, produktif dan berprilaku jujur (Samani dkk, 2000: 123).

W.S. Winkel (1978: 8) menyatakan bahwa bimbingan mempunyai hubungan

artinya menunjukkan jalan, leading

(memimpin), conducting (menuntun), giving instruction (memberikan

petunjuk), regulating (mengatur), governing (mengarahkan) dan giving adice

(memberikan nasehat)

Bimo Walgito (2004: 4-5), mendefinisikan bahwa bimbingan adalah bantuan

atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu

dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu

dapat mencapai ke

Menurut Abu Ahmadi (1991: 1), bahwa bimbingan adalah bantuan yang

diberikan kepada individu (peserta didik) agar dengan potensi yang dimiliki

mampu mengembangkan diri secara optimal dengan jalan memahami diri,

memahami lingkungan, mengatasi hambatan guna menentukan rencana masa

depan

Bimbingan sebagai bantuan yang diberikan kepada individu untuk dapat

memilih, mempersiapkan diri, dan memangku suatu jabatan serta mendapat
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kemajuan dalam jabatan yang dipilihnya itu (Frank Person, dalam Jones,

1951).

Bimbingan membantu individu untuk memahami dan menggunakan secara

luas kesempatan kesempatan pendidikan, jabatan dan pribadi yang mereka

miliki atau dapat mereka kembangkan, dan sebagai satu bentuk bantuan yang

sistematik melalui mana siswa dibantu untuk dapat memperoleh penyesuaian

yang baik terhadap kehidupan (Duunsmoor & Miller, dalam McDaniel, 1969).

Bimbingan adalah membantu setiap individu utuk lebih menganali berbagai

informasi tentang dirinya sendiri (Chiskolm, dalam McDaniel, 1959).

Menurut Letver, dalam McDaniel (1959):

Bimbingan adalah sebagian dari proses pendidikan yang teratur dan
sistematik guna membantu pertumbuhan anak muda atas kekuatannya
dalam menentukan dan mengarahkan hidupnya sendiri, yang pada
akhirnya ia dapat memperoleh pengalaman-pengalaman yang dapat
memberikan sumbangan yang berarti dal

Bimbingan merupakan proses layanan yang diberikan kepada individu-

individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-

keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-

rencana dan interprentasi-interprentasi yang diperlukan untuk menyesuaikan

diri yang baik (Smith, dalam McDaniel, 1959).

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh seseorang, laki-laki atau
perempuan, yang memiliki kepribadian yang memadai dan terlatih dengan
baik kepada individu-individu setiap usia untuk membantu mengatur
kegiatan hidupnya sendiri, mengembangkan pandangan hidupnya sendiri,
membuat keputusan sendiri dan menanggung beban sendiri (Crow &
Crow, 1960).

Berdasarkan pendapat Letver dapat dipahami bahwa bimbingan merupakan

bantuan yang diberikan oleh seseorang laki-laki maupun perempuan yang

memiliki kemampuan atau mempunyai kualifikasi pendidikan tertentu untuk
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membantu individu lainnya dalam mengembangkan dan mengatur kegiatan

dan hidupnya serta membuat keputusan dan menanggung beban sendiri.

Bimbingan membantu seseorang agar menjadi berguna , tidak sekedar

mengikuti kegiatan yang berguna (Tiderman, dalam Bernard & Fullmer,

1969).

Berdasarkan pendapat Tiderman dapat dipahami bahwa bimbingan merupakan

proses bantuan kepada seseorang agar menjadi berguna dan bermanfaat bagi

semua, bukan hanya menyarankan seseorang tersebut mengikuti kegiatan-

kegiatan yang berguna, tetapi juga membantu individu tersebut dapat

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.

Bimbingan dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan pendidikan yang

membantu menediakan kesempatan-kesempatan pribadi dan layanan staff ahli

dengan cara mana setiap individu dapat mengembangkan kemampuan-

kemampuan dan kesanggupannya sepenuh-penuhnya sesuai dengan ide-ide

demokrasi (Moortsen & Scmuller, 1976). Bimbingan merupakan segala

kegiatan yang bertujuan meningkatkan realisasi pribadi setiap individu.

(Bernard &Fullmer, 1969). Bimbingan sebagai pendidikan dan perkembangan

yang menekankan proses belajar yang sistematik (Mathewson, dalam Bernard

& Fullmer, 1969)

Sehubungan dengan uraian di atas, Jones, Staffire & Steward, (1970)

menyatakan bahwa:

Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam
membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana.
Bantuan itu berdasarkan atas prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan
hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak
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mencampuri hak orang lain. Kemampuan membuat pilihan seperti itu tidak
diturunkan (diwaris

Bimbingan adalah proses membantu individu untuk mencapai perkembangan

yang optimal.

Berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan, maka di ambil kesimpulan

bimbingan merupakan proses pemberian bantuan kepada individu atau peserta

didik dalam rangka pencapaian perkembangan individu yang lebih baik,

mandiri dan optimal untuk kehidupan yang lebih baik.

Bimbingan sekolah merupakan suatu proses bantuan yang diberikan kepada

anak didik, yang dilakukan secara terus menerus dapat memahami dirinya

sendiri, sehingga sanggup mengarahkan dirinya sendiri dan bertingkah laku

yang wajar, sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga

dan masyarakat (Sukardi, 1983: 82).

Bimbingan belajar adalah salah satu bentuk bimbingan yang diselenggarakan

di sekolah. Pengalaman menunjukan bahwa kegagalan-kegagalan yang

dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan atau

rendahnya intelegensi, seringkali kegagalan itu terjadi disebabkan mereka

tidak mendapat layanan bimbingan yang memadai (Prayitno dan Amti, 1994:

279).

Ikhwatun M (2006: imbingan belajar merupakan

suatu proses bantuan yang diberikan kepada individu (murid) untuk dapat

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam belajar, agar setelah

melaksanakan kegiatan belajar mengajar mereka dapat mencapai hasil belajar

yang lebih baik sesuai dengan kemampuan bakat dan minat yang dimiliki masing-

masing individu (murid)
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Bimbingan belajar adalah layanan yang memungkinkan siswa

mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang

baik, keterampilan dan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan

kesulitan belajarnya, serta tuntutan kemampuan yang berguna dalam

kehidupan dan perkembangan dirinya Depdikbud 1995: 26)

Menurut Sumardi (1983: 80), bimbingan belajar merupakan suatu proses

membantu murid yang mengalami masalah dalam memasuki proses belajar

dan

Bimbingan belajar menurut Gagne (1977: 408), penyajian atau pemberian

sasaran tentang skema pengkodean yang mempengaruhi bantuk materiil yang

baru dipelajari itu akan disim

Menurut Prayitno (1994: 286):

Bimbingan belajar merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang
penting diselenggarakan sekolah. Pengalaman menunjukkan bahwa
kegagalan-kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu
disebabkan oleh kebodohan atau rendahnya integrasi. Seringkali kegagalan
itu terjadi dikarenakan mereka tidak mendapatkan layanan bimbingan
yang memadai. Pada prinsipnya bimbingan belajar dimaksudkan untuk
siswa agar dapat melakukan peningkatan sikap , minat dan nilai yang
sesuai dengan yang diinginkan oleh guru dan siswa itu sendiri

Bimbingan belajar merupakan suatu metode belajar yang dilaksanakan di luar

pendidikan formal melalui pemberian bantuan atau pertolongan kepada siswa

dengan tujuan untuk meningkatkan, menambah pengetahuan, pemahaman,

serta wawasan siswa (Hari Purnomo, 2001: 11).

Bimbingan pengajaran atau bimbingan pengajaran (Introduction Guidance)

adalah memberikan bantuan kepada individu dalam memecahkan masalah
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belajar, baik di sekolah maupun di rumah (I.Djumhur & Moh. Surya, 1975:

35).

Bimbingan belajar merupakan upaya guru untuk membantu siswa yang

mengalami kesulitan dalam belajarnya (Suwanto, 2008: 10).

Sukardi (2004: 4) menyatakan bahwa imbingan belajar adalah bimbingan

dalam hal menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi

sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan

dengan tuntunan-tuntunan belajar disuatu institusi pendidikan .

Bimbingan belajar bagi siswa merupakan faktor eksternal siswa yang

mendorong faktor internal yaitu siswa selalu mendapatkan latihan-latihan

secara berkala dan kontinyu dengan arahan dan bimbingan sehingga siswa

tumbuh bimbingan pengetahuan, meningkat kemampuan, bertambah

pengalamannya serta menumbuhkan motivasi yang tinggi. Uun Hendrowati

(2006: 10)

Bimbingan belajar merupakan upaya guru untuk membantu siswa yang

mengalami kesulitan dalam belajarnya. Akhmad Sudrajat ( 2008). Senada

dengan Akhmad Sudrajad, Umi Fathonah (2006: 16) menyatakan bahwa

imbingan belajar adalah suatu proses membantu yang diberikan

dimaksutkan agar peserta didik mencapai perkembangan diri yang optimal dan

tidak men

Bimbingan belajar adalah menyertai siswa dalam menyelesaikan tugas- tugas

yang diberikan guru dalam rangka membantu memahami, melaksanakan dan

menyimpulkan dari materi yang diberikan guru sehingga siswa merasa

terbimbing, terarah sesuai tujuan pembelajaran yang dikehendaki dalam
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suasana yang bebas dari ketertekanan dan menyenangkan (Eko Saputro, 2006:

14).

Menurut Rodianto (2006: 36) bimbingan belajar merupakan:

1. pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami masalah dalam
bidang pelajarannya, melalui bimbingan belajar, diharapkan siswa
dapat menguasai pelajaran yang disampaikan guru.

2. pemberian bantuan untuk siswa agar dapat memahami tujuan yang
hendak dicapai, dengan demikian maka siswa dapat melakukan
kegiatan dengan teratur, terarah dan terprogram.

3. proses bantuan kepada siswa agar dapat menyesuaikan diri dengan
lingkungan siswa berada.

Bimbingan Belajar sebagai alternatif tempat belajar di luar sekolah Dalam

upaya untuk ikut mendukung program pemerintah, yaitu ikut mencerdaskan

kehidupan bangsa, ada sebagian orang mewujudkannya dengan mendirikan

bimbingan belajar. (Artikel Scribd.Com : Pembelajaran di Bimbel)

Menurut Gufron (2007: 12)

Bimbingan belajar yaitu proses bantuan yang diberikan pada individu
(murid) agar dapat mengatasi masalah masalah yang dihadapi dalam
belajar, sehingga setelah melalui proses perubahan belajar mereka dapat
mencapai hasil belajar yang optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, dan
minat yang dimiliki .Dengan kata lain tugas guru adalah membantu murid
dalam mengenal,menumbuh dan mengembangkan diri, sikap dan
kebiasaan belajar, baik untuk menguasai pengetahuan ketrampilan serta
dalam rangka menyiapkan kelanjutan pendidikan di jenjang yang lebih

Berdasarkan pendapat Gufron tersebut, dapat dipahami bahwa bimbingan

belajar merupakan bimbingan guru kepada peserta didik untuk mencapai hasil

belajar yang optimal dengan mengembangkan sikap, kebiasaan mengajar

untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan.

Pemilihan dan penggunaan metode belajar sangat erat hubungannya dengan

tujuan belajar, untuk itu selayaknya guru dapat memilih dan menggunakan

metode ang tepat, dan sesuai dengan materi pelajaran yang akan disajikan.
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Proses Belajar Mengajar (PBM) di dalam kelas sangat dibatasi oleh ruang dan

waktu, oleh karena itu untuk mengembangkan potensi dan menanamkan

kognitif, afektif dan psikomotor secara meyakinkan tidak cukup hanya dengan

PBM di dalam kelas. Oleh karena itu kita harus mengembangkan PBM di luar

kelas salah satunya dengan memberikan bimbingan belajar tambahan,

memberikan tugas belajar, bentuk, jenis dan bobot tugas yang dapat diberikan

kepada anak didik sangat dipengaruhi oleh jenis dan jenjang pendidikan,

pokok yang menjadi bahan pembahasan pembahasan dan potensi serta tujuan

instruksional yang akan dikembangkan.

Tujuan bimbingan belajar adalah tercapainya penyesuaian akademis siswa

sehingga dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Secara khusus,

tujuan bimbingan belajar agar siswa dapat:

(1) mengenal, memahami, menerima, mengarahkan dan
mengaktualisasikan potensi secara optimal,

(2) mengembangkan berbagai keterampilan belajar,
(3) mengembangkan suasana belajar yang kondusif, dan
(4) memahami lingkungan pendidikan.
(Eko Saputro, 2006: 16)

Setelah diketahui pengertian bimbingan belajar maka tujuan dari bimbingan

belajar adalah:

Tujuan bimbingan belajar secara umum adalah membantu siswa mengenal,
menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar yang
baik untuk menguasai pengetahuan dan keteranpilan, sesuai dengan
program belajar di SMA dalam rangka menyiapkan melanjutkan
pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan atau berperan serta dalam
kehidupan masyarakat ( Depdikbud, 1995: 8).

Sukardi (1988 : 79) merumuskan tujuan pelayanan bimbingan belajar sebagai

berikut:

1. mendapatkan cara-cara belajar yang efisien dan efektif bagi seorang
anak atau kelompok anak;
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2. menemukan cara-cara mempelajari sesuatu dan menggunakan buku
pelajaran;

3. memperoleh informasi (sasaran dan petunjuk) tentang pemanfaatan
perpustakaan;

4. mengerjakan tugas sekolah dan mempersiapkan diri dalam ujian;
5. memilih suatu mata pelajaran yang sesuai dengan bakat, minat,

kecerdasan, cita-cita dan kesehatan;
6. mendapatkan cara-cara mengahadapi kesulitan dalam mata pelajaran

tertentu;
7. menentukan pembagian waktu dan perencanaan jadwal pelajaran, dan
8. memilih pelajaran tambahan, baik yang berhubungan dengan pelajaran

sekolah, maupun untuk pengembangan bakat dan karier masa depan.

Menurut Depdikbud (1995:9) tujuan bimbingan belajar sebagai adalah:

a. Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam mencari
informasi dari berbagai sumber, dalam bersikap kepada guru dan staf
yang terikat, mengerjakan tugas, dan mengembangkan keterampilan
serta dalam menjalani program penilaian, perbaikan, dan pengayaan.

b. Menumbuhkan disiplin belajar dan berlatih, baik secara mandiri
maupun berkelompok.

c. Mengembangkan penguasaan materi program belajar di Sekolah.
d. Mengembangkan pemahaman dan pemanfaatan kondisi fisik, sosial

dan budaya di lingkungan sekolah atau alam sekitar untuk
mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan
pribadi.

e. Orientasi belajar di sekolah menengah, baik umum maupun kejuruan.

Adapun menurut Tri Isnaeni (2005: 27) tujuan bimbingan belajar adalah:

a. membantu siswa agar mengenal, mengembangkan dan memenfaatkan
potensi diri (keadaan fisik, kecerdasan, bakat, minat, dasn motivasi)
yang berkaitan dengan kegiatan belajar.

b. membantu siswa agar memiliki sikap kebiasaan belajar yang efektif
dan efisien. Sikap dan kebiasaan belajar yang efetif itu sebagai berikut:
1) Waktu semaksimal mungkin dalam belajar baik mandiri maupun
kelompok. 2) Menguasai seluruh materi pelajaran serta menerapkan
dalam kehidupan.

c. membantu siswa agar mampu menyesuaikan diri dengan suasana
sekolah, keluarga dan masyarakat untuk kepentingan belajarnya.

d. membantu siswa agar mampu mengatasi kesulitan-kesulitan
belajarnya.

e. membantu siswa agar memperoleh pengalaman belajar semaksimal
mungkin bagi peranannya dimasa depan.

f. membantu siswa agar mampu merencanakan tindak lanjut dari
kegiatan belajarnya.
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Fungsi utama dari bimbingan adalah membantu murid dalam masalah-masalah

pribadi dan sosial yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran atau

penempatan dan juga menjadi perantara dari siswa dalam hubungannya

dengan guru maupun tenaga administrasi. Adapun fungsi bimbingan ada 4

macam:

1. Preservatif, memelihara dan membina suasana dan situasi yang
baik dan tetap diusahakan terus bagi lancarnya belajar mengajar.

2. Preventif, mencegah sebelum terjadi masalah.
3. Kuratif, mengusahakan pembentukan dalam mengatasi masalah.
4. Rehabilitasi, mengadakan tindak lanjut secara penempatan sesudah

diadakan treatmen yang memadai. (Abu Ahmadi dan Widodo
Supriono, 2004: 117).

Berdasarkan rumusan di atas dapat ditemukan unsur-unsur penting sebagai

berikut.

a. Bimbingan belajar merupakan salah satu bagian dari empat bidang
bimbingan yaitu bimbingan pribadi, sosial, karier dan bimbingan
belajar.

b. Bimbingan belajar merupakan bantuan kepada siswa untuk mengenal,
memhami, mengembangkan dan memanfaatkan potensi diri siswa baik
fisik maupun psikis yang berkaitan dengan kegiatan belajarnya.

c. Pengenalan dan pengembangan potensi diri secara fisik dan psikis
menyangkut beberapa hal, antara lain kondisi fisik siswa, kecerdasan,
bakat minat, emosi dan motivasi untuk melakukan kegiatan belajar
serta faktor luar siswa yang mempengaruhi kegiatan belajar.

d. Bantuan kepada siswa agar mempunyai sikap dan kebiasaan belajar
yang baik termasuk cara belajar yang tepat atau cara mengatasi
kesulitan belajar.

Sesuai dengan pengertian bimbingan bahwa bimbingan merupakan proses

membantu individu mencapai perkembangan optimal maka dapat diketahui

bahwa tujuan bimbingan adalah:

Bimbingan bertujuan untuk meningkatkan perkembangan anak secara

optimal, potensi pencapaian kemampuan intelektual yang tinggi (kondisi

dinamik ; mengenal diri, memahami diri, menerima kenyataan,
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mengarahkan diri dan mengambil keputusan) dan sistem nilai tentang

kehidupan yang baik dan benar (Dalam Sunaryo Kartadinata, 2002 ).

Robinson dalam Abin Syamsuddin (2003) memberikan beberapa pendekatan

yang dapat dilakukan untuk mendeteksi siswa yang diduga mebutuhkan

layanan bimbingan belajar, adalah sebagai berikut.

1. call them approach; melakukan wawancara dengan memanggil semua
siswa secara bergiliran sehingga dengan cara ini akan dapat ditemukan
siswa yang benar-benar membutuhkan layanan bimbingan.

2. maintain good relationship; menciptakan hubungan yang baik, penuh
keakraban sehingga tidak terjadi jurang pemisah antara guru dengan
siswa. Hal ini dapat dilaksanakan melalui berbagai cara yang tidak
hanya terbatas pada hubungan kegiatan belajar mengajar saja, misalnya
melalui kegiatan ekstra kurikuler, rekreasi dan situasi-situasi informal
lainnya.

3. developing a desire for counseling; menciptakan suasana yang
menimbulkan ke arah penyadaran siswa akan masalah yang
dihadapinya. Misalnya dengan cara mendiskusikan dengan siswa yang
bersangkutan tentang hasil dari suatu tes, seperti tes inteligensi, tes
bakat, dan hasil pengukuran lainnya untuk dianalisis bersama serta
diupayakan berbagai tindak lanjutnya.

4. melakukan analisis terhadap hasil belajar siswa, dengan cara ini bisa
diketahui tingkat dan jenis kesulitan atau kegagalan belajar yang
dihadapi siswa.

5. melakukan analisis sosiometris, dengan cara ini dapat ditemukan siswa
yang diduga mengalami kesulitan penyesuaian sosial.

Bimbingan belajar dalam belajar mengajar merupakan metode yang digunakan

guru untuk memandu dan membantu siswa dapat mencapai tujuan-tujuan

pembelajaran. Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan, maka dapat

disimpulkan bahwa bimbingan belajar tambahan merupakan suatu proses

pemberian bantuan materi pelajaran di luar jam pelajaran kepada siswa yang

mempunyai masalah maupun penambahan materi ajar dalam proses belajar

mengajar, agar siswa tersebut dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dalam

penerapan sehari-hari maupun dalam proses belajar mengajar di sekolah.
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2. Intensitas Tes

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 438) intesitas adalah keadaan

tingkatan atau ukuran intensnya.

Menurut Sudirgo Wibowo dalam Murdiyaningsih (2009: 4):

menggambarkan perbedaan hasil dari suatu perbuatan. Bagi siswa yang
memiliki intensitas belajar yang tinggi maka akan cenderung mendapatkan
hasil belajar yang baik, namun bagi siswa yang kurang, maka cenderung
akan memiliki hasil belajar yang kurang. Dengan kata lain untuk
melakuka

Tes adalah alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau

mengukur sesuatu dalam suasana, dengan cara atau aturan-aturan yang sudah

ditentukan (Suharsimi Arikunto, 2005: 53).

Tes adalah alat untuk memperoleh data tentang perilaku individu. Karena itu,

di dalam tes terdapat sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau tugas

yang harus dikerjakan, yang akan memberikan informasi mengenai aspek

psikologis tertentu (sampel perilaku) berdasarkan jawaban yang diberikan

individu yang dikenai tes tersebut ( Anastari dalam Suharsimi Arikunto,

2005:53).

Tes adalah suatu alat yang disusun untuk mengukur kualitas, abilitas,

ketrampilan atau pengetahuan dari seseorang atau sekelompok individu

(Depdikbud:1975:67).

Menurut Amir Dien (dalam Suharsimi A, 2005: 32), tes adalah suatu alat atau

prosedur yang sistematis dan obyektif untuk memperoleh data-data atau
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keterangan-keterangan yang diinginkan tentang seseorang, dengan cara yang

boleh dikatakan tepat dan cepat.

Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas

atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak

sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak

tersebut, yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak

lain atau dengan nilai standar yang ditetapkan. (Nurkancana, Wayan dan

Sunartana: 1983).

es adalah suatu metode atau alat untuk

mengadakan penyelidikan yang menggunakan soal-soal, pertanyaan atau

tugas-tugas yang lain dimana persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan

itu telah dipilih dengan seksama dan telah distandi

Tes adalah suatu alat yang sudah distandarisasikan untuk mengukur salah satu

sifat, kecakapan atau tingkah laku dengan cara mengukur sesuai dengan

sampel dari sifat, kecakapan atau tingkah laku (Siti Rahayu Haditono,

1987:56)

Tes ialah suatu percobaan yang diadakan untuk mengatahui ada atau tidaknya

hasil-hasil pelajaran tertentu pada seorang murid atau kelompok murid

(Muchtar Buckhori dalam Suharsimi Arikunto, 2005: 32).

Test is a comprehensive assesment of an individual or to an entire program

evaluation effort

terhadap seorang individu (Jossey Bass

Publishers, 1976: 425).
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mengatakan bahwa:

test is an any series of questions or exercises or other means of
measuring the skill, knowledge, intellegence, capacities of atitudes or an
individual or group. yang berarti tes adalah serentetan pertanyaan atau
latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan,
pengatahuan, intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh
individu atau kelompok.

Dapat disimpulkan bahwa intensitas pemberian tes adalah dorongan dalam

rentang waktu untuk memberikan latihan-latihan kepada siswa agar siswa

terlatih dalam mengerjakan tes serta memperdalam materi yang diberikan oleh

guru untuk meningkatkan aktivitas, hasil dan prestasi belajar.

3. Pemberian Tugas

Menurut Depdikbud (1997: 75) pemberian tugas merupakan suatu cara

penyajian bahan pelajaran dengan menugaskan siswa untuk melakukan

serangkaian kegiatan yang ditugaskan diluar jam pelajaran tatap muka,

serangkaian kegiatan yang ditugaskan dapat berbentuk seperti membuat

kliping, majalah dinding, ikhtisar atau ringkasan dari buku dan sebagianya .

Menurut Roestiyah (1996: 75):

Metode pemberian tugas adalah merupakan suatu metode mengajar
yang diterapkan dalam proses belajar mengajar, yang biasa disebut
dengan metode pemberian tugas. Biasanya guru memberikan tugas itu
sebagai pekerjaan rumah. Akan tetapi sebenarnya ada perbedaan antara
pekerjaan rumah dan pemberian tugas seperti halnya yang dikemukakan

Untuk pekerjaan rumah, guru menyuruh membaca dari buku dirumah,
dua hari lagi memberikan pertanyaan dikelas. Tetapi dalam pemberian
tugas guru menyuruh membaca. Juga juga menambah tugas (1),cari
buku lain untuk membedakan
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Seperti yang diungkapkan oleh Syaiful Basri Djamrah dan Aswan Zain (1996:

96) Metode pemberian tugas merupakan suatu metode penyajian bahan

dimana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan

Menurut Slameto (1991: 15) Metode pemberian tugas dan resitasi adalah cara

penyajian bahan pelajaran dengan memberikan tugas kepada siswa untuk

dikerjakan diluar jadwal sekolah dalam rentangan waktu tertentu dan hasilnya

harus dipertanggung jawabkan (dilaporkan) kepada guru atau instruktur .

Pemberian tugas dalam belajar merupakan suatu metode mengajar yang

memberikan semangat kepada siswa untuk lebih aktif  dalam Proses Belajar

Mengajar, baik yang menyangkut berbagai konsep, masalah kenyataan,

peristiwa (Restu Hidayatullah, 2007: 9).

Pemberian tugas terstruktur merupakan salah satu penunjang cara belajar aktif,

dapat digunakan dalam pelajaran baik pada saat proses pembelajaran

berlangsung maupun sebagai tugas tambahan bagi siswa untuk dikerjakan

diluar jam pelajaran (Warsiyo, 2006: 21).

Kegiatan tugas terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran yang

mengembangkan kemandirian belajar peserta didik, peran guru sebagai

fasilitator, tutor, teman belajar. (Anonim, 2005)

Metode pembelajaran yang tidak terpisahkan dari Problem Posing adalah

tugas terstruktur. Metode ini dapat diartikan suatu model pembelajaran dimana

dosen dapat menyuruh mahasiswa untuk mempelajari lebih dahulu topik yang
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akan dibahas, menyuruh mencari bukti dari teorema yang harus dipecahkan

sendiri maupun berkelompok kemudian hasilnya didiskusikan dengan dosen.

(Erman, 1993: 262).

Berdasarkan pendapat di atas bahwa tugas terstruktur merupakan metode

pembelajaran yang diberikan kepada siswa dalam rangka mengembangkan

kemampuan dan kemandirian siswa dalam mengerjakan soal yang diberikan

oleh guru, dan kemudian guru akan menilai hasil kerja siswa tersebut.

Teknik pemberian tugas biasanya digunakan dengan tujuan agar siswa

memiliki hasil belajar yang mantap, karena siswa melaksanakan latuhan-

latihan selama melakukan tugas, sehingga pengalaman siswa dalam

mempelajari sesuatu lebih terintegrasi (Rosetiyah N.K, 1989: 33).

Pemberian tugas sangat berguna untuk menyempurnakan jalannya proses

belajar, itu juga merupakan sarana untuk umpan balik kepada murid. (AD.

Roojackers, 1989: 77).

Menurut Surakhmat (1986: 91-92) :

Metode pemberian tugas yang terkenal dengan sebutan pekerjaan rumah.
Akan tetapi sebenarnya metode ini lebih luas dari pekerjaan rumah saja,
karena siswa dalam belajar tidak hanya di rumah, mungkin di laboratorium, di
halaman sekolah, di perpustakaan atau di tempat-tempat lainnya. Metode
pemberian tugas ini mempunyai tiga fase,

1. guru memberikan tugas
2. siswa melaksanakan tugas
3. siswa mempertanggungjawabkan kepada guru apa yang mereka

pelajar

Menurut Dardanila (1993: 10):

Metode pemberian tugas bertujuan agar siswa melaksanakan latihan-
latihan di luar sekolah sehingga mampu bertanggung jawab dan berdiri
sendiri serta untuk mendapatkan umpan balik dari siswa, dengan
demikian metode pemberian tugas mempunyai tujuan agar siswa mau
mengulang kembali pelajaran yang telah diperolehnya di sekolah,
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sehingga siswa akan memperoleh hasil belajar yang lebih baik, siswa
bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya,
serta dapat memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-

Berdasarkan pendapat Dardanila dapat dipahami bahwa pemberian tugas

bertujuan agar siswa dapat mengulang kembali pelajaran di rumah yang telah

didapat dari sekolah, sehingga siswa dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Salah satu cara mengaktifkan siswa dalam belajar mengajar dan

mempersiapkan materi yang akan diberikan adalah dengan memberikan tugas

yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terhadap materi yang diajarkan,

sehingga diharapkan siswa dapat membuka buku-buku sumber untuk mencari

jawabannya.

Mengajukan pertanyaan kepada siswa, juga merupakan cara untuk

mengaktifkan siswa dalam belajar mengajar. Menurut Pasaribu (1986: 96)

pertanyaan dapat mengakibatkan minat anak didik

Tujuan pemberian tugas menurut Tarsis Tarmudji (1986: 92) adalah sebgai

berikut.

1. merangsang agar para siswa berusaha lebih baik, memupuk inisiatif,
bertanggung jawab, dan berdiri sendiri.

2. membawa kegiatan-kegiatan yang berharga kepada siswa yang mesih
mempunyai waktu terluang agar dapat digunakan lebih konstruktif.

3. memperkaya pengalaman dengan memulai kegiatan-kegiatan di luar
kegiatan rutin.

4. memperkuat hasil belajar dengan menyelenggarakan latihan-latihan
yang perlu integrasi dan penggunaannya.

Pemberian tugas dapat digunakan sebagai upaya agar siswa memiliki hasil

belajar yang lebih mantap karena siswa melaksanakan latihan-latihan selama

melakukan tugas, sehingga pengalaman siswa dalam mempelajari sesuatu

lebih terintegrasi, disamping itu tujuan penggunaan pemberian tugas adalah
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untuk memelihara aktifitas siswa agar dapat dengan segenap potensi yang

dimiliki di luar jam pelajaran (Arenawati, 2000: 9).

Pada pembelajaran dengan metode tugas terstruktur guru harus

memperhatikan individu siswa baik dari segi intelegensi maupun kemampuan

kerja. Dalam kondisi semacam ini guru harus selalu siap menampung keluhan

atau kesulitan siswa yang ditemukan pada saat menyelesaikan tugas

(Muhammad harjoko, 2005).

Pasaribu (1986: 96 dalam Warsiyo, 2006 : 21) manyatakan bahwa:

Penugasan terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran berupa
pendalaman materi untuk peserta didik, dirancang guru untuk mencapai
kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan ditentukan oleh guru. Dalam
kegiatan ini tidak terjadi interaksi langsung antara guru dengan peserta
didik

Tujuan penggunaan metode tugas terstruktur:

1. membimbing siswa untuk mempersiapkan diri dalam menerima materi

2. mendidik siswa mengenai bagaimana cara mempelajari sesuatu

3. untuk mendidik atau memperluas bahan oleh karena adanya

keterbatasan waktu tatap muka

4. mendidik siswa agar dapat menyelesaikan tugas dengan penuh rasa

tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama

5. mengembangkan kecakapan siswa hususnya dan intelegensi pada

umunya

Kelebihan penggunaan metode tugas terstruktur adalah:

1. mengembangkan rasa tanggung jawab siswa

2. mempunyai tujuan yang jelas

3. memperhatikan perbedaan individual
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4. mempererat hubungan guru dengan siswa

Kegiatan tugas terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran yang

mengembangkan kemandirian belajar peserta didik, peran guru sebagai

fasilitator, tutor, teman belajar. Strategi yang disarankan adalah diskoveri

inkuiri dan tidak disarankan dengan strategi ekspositori. Metode yang

digunakan seperti diskusi kelompok, pembelajaran kolaboratif dan kooperatif,

demonstrasi, eksperimen, observasi di sekolah, ekplorasi dan kajian pustaka

atau internet, atau simulasi.

4. Interaksi Pemberian Bimbingan Belajar Tambahan dengan Intensitas Tes
dan Pemberian Tugas

Menurut Fillbeck dalam Supaman, (1997) menyatakan pemberian bimbingan

belajar, latihan-latihan mengerjakan soal dan pemerian tes secara intensif,

mampu meningkatkan hasil belajar siswa.

Winarno Surakhmat, (1982) menyatakan bahwa pemberian bimbingan belajar

tambahan dan pemberian tugas secara terstruktur di rumah mampu

meningkatkan ketuntasan belajar (mastery learning) yang pada akhirnya

mampu meningkatkan prestasi belajar peserta didik.

Menurut

evaluasi dapat meningkatkan ketuntasan belajar siswa.

Menurut penelitian Edy Supriono, (2010) manyimpulkan bahwa siswa

kelompok slow learner (siswa yang lambat belajar) dapat mencapai ketuntasan

manakala diberi bimbingan belajar tambahan di luar jam pelajaran dan diberi

tugas terstruktur.



43

Pengaruh timbal balik antara pemberian bimbingan belajar tambahan dengan

intensitas tes dan pemberian tugas akan tergambar pada hasil belajar siswa,

yaitu interaksi antara kedua variabel tersebut. Siswa yang diberi tugas secara

terstruktur lebih berupaya mendapatkan bahan materi pelajaran dari berbagai

sumber, sehingga lebih siap dalam menerima latihan soal atau tes yang

diberikan oleh guru. Sebaliknya siswa yang diberi tugas secara tidak

terstruktur kurang cendrung memanfaatkan materi pelajaran hanya dari buku

cetak dan materi yang diberi oleh guru, sehinga kurang siap dalam menerima

latihan soal atau tes yang diberikan oleh guru. Atas dasar pemikiran tersebut,

maka diduga terdapat interaksi antara pemberian bimbingan belajar tambahan

dengan intensitas tes dan pemberian tugas terhadap hasil belajar siswa.

5. Hasil Belajar

Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil pembelajaran yang

didapatkan mengalami peningkatan atau perubahan. Dimyati dan Mudjiono

interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar

diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar. Bukti bahwa

seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada orang

tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan dari tidak mengerti

menjadi mengerti (Hamalik, 2001: 30). Sementara menurut Alwasilah (2000:

90-91), mengemukakan bahwa hasil belajar dapat diartikan sebagai tingkat

keberhasilan siswa dalam mempelajari materi pelajaran di sekolah yang
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dinyatakan dalam skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi

pelajaran tertentu. Untuk mengetahui hasil belajar dapat digunakan alat ukur

berupa tes.

Menurut Ahmadi dalam Satuti (2006) menyatakan bahwa hasil belajar adalah

hasil yang dicapai dalam suatu usaha, dalam hal ini usaha belajar dalam

perwujudan prestasi belajar siswa yang dapat dilihat pada nilai setiap

mengikuti tes.

Dalam lingkup pendidikan setiap jangka waktu tertentu, diadakan suatu tes

untuk mengetahui tingkat penyerapan siswa terhadap bahan pelajaran yang

telah diberikan. Berdasarkan hasil tersebut selanjutnya guru mengadakan

penilaian terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa dalam proses

belajarnya. Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila hasil

pembelajaran yang didapatkan mengalami peningkatan atau perubahan.

Dengan berakhirnya suatu proses belajar, maka siswa memperoleh suatu hasil

belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan

tindak mengajar. Hasil belajar ini dapat digunakan sebagai indikator untuk

mengetahui sejauhmana tujuan dari proses belajar mengajar dapat tuntas

dengan baik. Tuntasnya tujuan belajar sangat dipengaruhi oleh bagaimana

aktivitas siswa dalam belajar. Dari hasil belajar tersebut dapat diketahui

seberapa jauh tujuan pendidikan telah tuntas. Belajar, menurut Benjamin S

Bloom dalam Sudjana (2005: 59-60), dikatakan berhasil apabila terdapat

perubahan tingkah laku yang meliputi tiga domain yaitu kognitif, afektif, dan

psikomotor.
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Berdasarkan pendapat tersebut, pembelajaran dikatakan efektif apabila setelah

dilakukan pengajaran terjadi perubahan kemampuan dan persepsi dari siswa.

Efektivitas pengajaran diukur dengan tingkat pencapaian belajar pada tujuan

pengajaran yang ditetapkan. Indikator efektivitas adalah hasil belajar siswa,

yaitu semakin tinggi hasil belajar siswa maka semakin efektif pengajaran.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa hasil

belajar adalah salah satu hasil ujian dalam proses pengajaran yang

dilaksanakan secara formal. Tingkat keberhasilan siswa di dalam menguasai

pelajaran di sekolah dinyatakan dalam simbol angka dan diperoleh dari hasil

tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu. Pengukuran hasil belajar

siswa diukur dari waktu ke waktu dan merupakan gabungan dari aspek sikap,

pengetahuan dan keterampilan.

6. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Penetapan kriteria minimal ketuntasan belajar merupakan tahapan awal

pelaksanaan penilaian hasil belajar sebagai bagian dari langkah

pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Kurikulum berbasis

kompetensi yang menggunakan acuan kriteria dalam penilaian, mengharuskan

pendidik dan satuan pendidikan menetapkan kriteria minimal yang menjadi

tolak ukur pencapaian kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan panduan yang

dapat memberikan informasi tentang penetapan kriteria ketuntasan minimal

yang dilakukan di satuan pendidikan.

Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan

dinamakan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) (Anonim, 2008: 3)
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Kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi

sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal

100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional

diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari

kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan

secara bertahap.

Adapun fungsi penetapan Kriteria Ketuntasan Minimal adalah:

Sebagai acuan bagi pendidik dalam menilai kompetensi peserta didik
sesuai kompetensi dasar (KD) mata pelajaran. Pendidik harus memberikan
respon yang tepat terhadap pencapaian KD dalam bentuk pemberian
layanan remedial atau pengayaan.

2 Sebagai acuan bagi peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti
penilaian mata pelajaran. Setiap KD dan indikator ditetapkan KKM yang
harus dicapai dan dikuasai oleh peserta didik agar dapat mempersiapkan
diri dalam mengikuti penilaian agar mencapai nilai melebihi KKM.
Apabila hal tersebut tidak bisa dicapai, peserta didik harus mengetahui
KD-KD yang belum tuntas dan perlu perbaikan;

3. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan
evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Evaluasi
keterlaksanaan dan hasil program kurikulum dapat dilihat dari
keberhasilan pencapaian KKM sebagai tolok ukur. Oleh karena itu hasil
pencapaian KD berdasarkan KKM yang ditetapkan perlu dianalisis untuk
mendapatkan informasi tentang peta KD-KD tiap mata pelajaran yang
mudah atau sulit, dan cara perbaikan dalam proses pembelajaran maupun
pemenuhan saranaprasarana belajar di sekolah;

4. Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dengan peserta didik dan
antara satuan pendidikan dengan masyarakat. Keberhasilan pencapaian
KKM merupakan upaya yang harus dilakukan bersama antara pendidik,
peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, dan orang tua. Pendidik
melakukan upaya pencapaian KKM dengan memaksimalkan proses
pembelajaran dan penilaian. Peserta didik melakukan upaya pencapaian
KKM dengan proaktif mengikuti kegiatan pembelajaran serta mengerjakan
tugas-tugas yang telah didesain pendidik. Orang tua dapat membantu
dengan memberikan motivasi dan dukungan penuh bagi putra-putrinya
dalam mengikuti pembelajaran. Sedangkan pimpinan satuan pendidikan
berupaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan untuk mendukung
terlaksananya proses pembelajaran dan penilaian di sekolah;
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5. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap
mata pelajaran. Satuan pendidikan harus berupaya semaksimal mungkin
untuk melampaui KKM yang ditetapkan. Keberhasilan pencapaian KKM
merupakan salah satu tolok ukur kinerja satuan pendidikan dalam
menyelenggarakan program pendidikan. Satuan pendidikan dengan KKM
yang tinggi dan dilaksanakan secara bertanggung jawab dapat menjadi
tolok ukur kualitas mutu pendidikan bagi masyarakat.
(Anonim, 2008:3)

Dari pendapat diatas dapat dipahami bahwa Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) adalah suatu acuan dalam penilaian keberhasilan siswa dalam

menuntaskan mata pelajaran tertentu. KKM juga merupakan target dalam

pencapaian kompetensi suatu mata pelajaran dan sebagai suatu komponen

dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di

sekolah.

7. Anak yang Lambat Belajar (Slow Learner)

Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, kita dihadapkan dengan sejumlah

karakterisktik siswa yang beraneka ragam. Ada siswa yang dapat menempuh

kegiatan belajarnya secara lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan,

namun di sisi lain tidak sedikit pula siswa yang justru dalam belajarnya

mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan belajar siswa ditunjukkan oleh

adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, dan dapat

bersifat psikologis, sosiologis, maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya

dapat menyebabkan prestasi belajar yang dicapainya berada di bawah

semestinya.

Anak lamban belajar (slow learner) menurut Anonim (Pendidikan L.B 2006)
adalah anak yang mengalami hambatan atau keterlambatan dalam

perkembangan mental (fungsi intelektual di bawah teman-teman seusianya)
disertai ketidakmampuan atau kekurangmampuan untuk belajar dan untuk
menyesuaikan diri sedemikian rupa sehingga memerlukan pelayanan
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pendidikan khusus. Anak yang berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang
secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik tertentu
terutama mata pelajaran bahasa, matematika, ilmu pengetahua sosial dan ilmu

Anak yang mengalami lamban belajar menurut pengertian tersebut

memerlukan pendidikan yang khusus menangani anak-anak yang memang

mengalami keterlambatan dalam perkembangan mental seperti sekolah luar

biasa.

Menurut Chaplin (2005: 468) slow learner yaitu suatu Istilah nonteknis yang

dengan berbagai cara dikenakan kepada anak-anak yang sedikit terbelakang

secara mental, atau yang berkembang lebih lambat daripada kecepatan normal.

Skor tes IQ mereka menunjukkan skor antara 70 dan 90 (Cooter & Cooter Jr.,

2004; Wiley, 2007). Slow Learner atau lambat belajar adalah siswa yang

lambat dalam proses belajar, sehingga ia membutuhkan waktu yang lebih lama

dibandingkan sekelompok siswa lain yang memiliki taraf potensi intelektual

yang sama (Admin Sunaryo, 2008: 2).

Rahmad, (1999) mengatakan bahwa anak-anak slow learner ini sering
diperlakukan seperti anak-anak normal dan dituntut seperti anak-anak normal
(baik di rumah maupun di sekolah), maka kelambanannya itu sering
menimbulkan rasa percaya diri (self esteem) kurang. Ia merasakan betapa
sulitnya bagi dirinya untuk mengikuti teman-temannya dalam segala kegiatan
belajar (baik yang bersifat jasmani maupun psikis). Rasa percaya diri yang
kurang ini, tergolong  (IQ lamban) kalau tidak cepat diketahui dan ditangani,
dapat menjadi sikap yang mendalam dan merugikan bagi perkembangan anak

Pada umumnya guru-guru dalam pembelajaran masih menggunakan cara yang

sama dengan anak-anak yang normal, sehingga anak yang mengalami slow

leaner ini akan semakin tertinggal. Jika anak-anak slow leaner semakin
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tertinggal prestasinya, mereka akan mengalami harga diri kurang atau minder.

1997).

Salah satu karakter yang menonjol dari anak lamban belajar adalah mereka

memiliki kecepatan belajar di bawah anak-anak seusianya, sehingga untuk

menyelesaikan materi pelajaran tertentu membutuhkan waktu yang lebih lama

dibanding anak seusianya. Dengan demikian, untuk menyelesikan materi

pelajaran memerlukan waktu yang lebih lama dibanding anak seusianya.

Beberapa siswa yang mengalami kegagalan belajar, pada kasus tertentu

mempunyai perasaan tidak pandai (bodoh). Mereka merasa rendah diri atau

inferior bahwa mereka tidak dapat berhasil, bahkan ada yang merasa bahwa

mereka merasa berbeda dengan siswa lainnya. Beberapa siswa menarik diri

dari pergaulan antarsiswa, bahkan ada yang benci dan menolak untuk diajak

belajar kembali. Agar mereka tidak merasa frustasi yang berkelanjutan perlu

diberikan bimbingan guru mata pelajaran dan dibantu oleh guru bimbingan

konseling. Dikarenakan tiap-tiap anak memiliki kecepatan yang berbeda-beda

dalam menangkap pelajaran atau untuk mencapainya dan bahkan ada yang

tidak mungkin untuk mencapainya. Perbedaan tersebut terutama disebabkan

oleh adanya perbedaan potensi pada tiap-tiap anak. Ada anak yang di atas rata-

rata, rata-rata, dan di bawah rata-rata (slow learner).

Karakteristik Anak lamban belajar (slow learner) (Depdiknas, 2006)

mempunyai karakteristik:

1. rata-rata prestasi belajarnya kurang dari enam;

2. dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan

teman-teman seusianya;
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3. daya tangkap terhadap pelajaran lambat, dan

4. pernah tidak naik kelas (direktorat Pendidikan Luar Biasa 2006)

Sementara itu, Burton (Abin Syamsuddin. 2003) mengidentifikasi siswa yang

diduga mengalami kesulitan belajar, yang ditunjukkan oleh adanya kegagalan

siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar. Menurut dia bahwa siswa

dikatakan gagal dalam belajar apabila:

1. dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran
tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan materi (mastery level)
minimal dalam pelajaran tertentu yang telah ditetapkan oleh guru
(criterion reference).

2. tidak dapat mengerjakan atau mencapai prestasi semestinya, dilihat
berdasarkan ukuran tingkat kemampuan, bakat, atau kecerdasan yang
dimilikinya. Siswa ini dapat digolongkan ke dalam under achiever.

3. tidak berhasil tingkat penguasaan materi (mastery level) yang
diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan tingkat pelajaran
berikutnya. Siswa ini dapat digolongkan ke dalam slow learner atau
belum matang (immature), sehingga harus menjadi pengulang
(repeater).

B. Kerangka Pikir

Dari kesulitan siswa-siswa dalam menyerap materi pelajaran, selama ini

belum ada penanganan khusus bagi siswa-siswa yang mengalami kesulitan

dalam mencapai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) atau slow learner

(potensinya di bawah rata-rata) tersebut, sehingga banyak menimbulkan

masalah di sekolah. Sehingga peneliti melakukan penelitian eksperimen

dengan menerapkan bimbingan belajar tambahan dengan intensitas tes dan

pemberian tugas pada siswa yang sulit mencapai KKM untuk meningkatkan
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hasil belajar siswa tersebut. Apakah terdapat interaksi antara pemberian

bimbingan belajar tambahan dengan intensitas tes dan pemberian tugas

terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi.

Pengaruh timbal balik antara pemberian bimbingan belajar tambahan dengan

intensitas tes dan pemberian tugas akan tergambar pada hasil belajar siswa,

yaitu interaksi antara kedua variabel tersebut. Siswa yang diberi tugas secara

terstruktur lebih berupaya mendapatkan bahan materi pelajaran dari berbagai

sumber, sehingga lebih siap dalam menerima latihan soal atau tes yang

diberikan oleh guru. Sebaliknya siswa yang diberi tugas secara tidak

terstruktur kurang cendrung memanfaatkan materi pelajaran hanya dari buku

cetak dan materi yang diberi oleh guru, sehinga kurang siap dalam menerima

latihan soal atau tes yang diberikan oleh guru. Atas dasar pemikiran tersebut,

maka diduga terdapat interaksi antara pemberian bimbingan belajar tambahan

dengan intensitas tes dan pemberian tugas terhadap hasil belajar siswa.

Kegiatan bimbingan belajar tambahan adalah suatu program bimbingan

belajar untuk perbaikan hasil belajar siswa terutama pada siswa-siswa yang

mempunyai kesulitan belajar agar dapat mengejar ketinggalannya dalam

belajar. Ada sebagian guru tidak menyadari bahwa kemampuan siswa dalam

proses pembelajaran bervariasi. Hal ini terjadi karena memang  biasanya

sistem pengajaran, secara faktual diberikan bersama dalam satu kelas. Guru

mengajar siswa yang dikelompokkan dalam kelas, dengan asumsi mereka

memiliki kelompok umur yang sama, pengetahuan sama, kecepatan menerima

materi pembelajaran sama, dan siswa dianggap sebagai subyek didik yang

pada prinsipnya mempunyai kesiapan belajar sama.
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Sebelum diberi perlakuan bimbingan belajar tambahan dan intensitas

pemberian tes siswa tersebut diberi tes awal (pretest) sebanyak tiga kali untuk

mengetahui kemampuan awal siswa tersebut dan menggolongkan siswa yang

nilai kurang dari 6,5 dari tiga kali tes sebagai siswa yang sulit mencapai

KKM. Kemudian memilih secara acak kelas yang akan diberikan perlakuan.

Hasilnya siswa kelas XD diberi bimbingan belajar tambahan dengan tes sering

dan tugas terstruktur (A1B1), siswa kelas XE diberi bimbingan belajar

tambahan dengan tes jarang dan tugas terstruktur (A2B1), siswa kelas XA

diberi bimbingan belajar tambahan dengan tes sering dan tugas terstruktur

(A1B2), siswa kelas XC diberi bimbingan belajar tambahan dengan tes jarang

dan tugas tidak terstruktur (A2B1). Kemudian pada akhir perlakuan remedial

diberikan tes formatif dalam mengetahui hasil belajar untuk mengetahui ada

tidaknya peningkatan hasil belajar setelah diberikan bimbingan belajar

tambahan dengan intensitas pemberian tes dan pemberian tugas.

Perlu diketahui dalam penelitian ini siswa yang mempunyai kesulitan dalam

mencapai KKM yang dipilih secara random tersebut terdapat 48 siswa ( 4

kelas), kemudian dikelompokkan empat kelompok yaitu kelompok A1B1 (12

siswa kelas XD) untuk diberi bimbingan belajar tambahan dengan tes secara

sering dan tugas terstruktur, kelompok A2B1 (12 siswa kelas XE) untuk diberi

perlakuan bimbingan belajar tambahan dengan tes secara jarang dan tugas

terstruktur, kelompok A1B2 (12 siswa kelas XA) untuk diberi perlakuan

bimbingan belajar tambahan dengan tes secara sering dan tugas tidak

terstruktur dan kelompok A2B2 (12 siswa kelas XC) untuk diberi perlakuan

bimbingan belajar tambahan dengan tes jarang dan tugas tidak terstruktur.
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Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

Gambar 1. Paradigma Penelitian

Bimbingan
Belajar

Jenis Tugas

Bimbingan belajar
dg Tes Sering

(A1)

Bimbingan belajar
dg Tes Jarang

(A2)

Tugas Terstruktur (B1)
Hasil belajar

ekonomi (A1B1)
Hasil belajar

ekonomi (A2B1)

Tidak Terstruktur (B2)
Hasil belajar

ekonomi (A1B2)
Hasil belajar

ekonomi (A2B2)

C. Penelitian yang Relevan

1. Santoso untuk

Mengatasi Kesulitan Siswa Memahami Operasi Hitung Kelas V SDN

Tambak Aji 02 Semarang penggunaan bimbingan

belajar dapat meningkatkan hasil ulangan siswa yang mengalami kesulitan

dalam memahami operasi hitung pada siswa kelas V SDN Tambak Aji 02

Semarang.

2.

Problem Posing dan Tugas Terstruktur pada Mata Kuliah Pengantar

Probabilitas pada Mahasiswa Semester 1 D3 Statistika Terapan dan

pembelajaran dengan problem posing dan tugas terstruktur lebih efektif

dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa dibandingkan dengan

pembelajaran konvensional pada mahasiswa semester 1 D3 Statistika dan

Terapan Universitas Negeri Semarang Tahun Akademik 2002/2003.
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3.

Latihan Soal dan Prestasi Belajar Dasar Akuntansi Keuangan Terhadap

Prestasi Belajar Praktik Akuntansi 1 pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi

bahwa terdapat pengaruh frekuensi latihan soal terhadap prestasi belajar

prektik akuntansi 1 pada mahasiswa pendidikan akuntansi FKIP Universitas

Muhammadiyah Surakarta tahun 2005/2006.

4. Warsiyo, 2006

Terhadap Prestasi Belajar Mata Diklat Perhitungan Statistika Bangunan

pada Siswa Kelas 1 Semester 2 Jurusan Bangunan Gedung di SMK Bina

Ka

bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pemberian tugas terhadap

prestasi belajar mata diklat perhitungan statistika bangunan pada siswa kelas

1 semester 2 jurusan bangunan gedung di SMK Bina Karya 1 Karang Anyar

Kebumen tahun pelajaran 2003/2004.

D. Hipotesis

1. Terdapat interaksi antara pemberian bimbingan belajar tambahan dengan

intensitas tes dan jenis tugas terhadap hasil belajar mata pelajaran ekonomi

siswa kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

semester genap di SMA Muhammadiah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran

2009/2010.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas pemberian tes terhadap

peningkatan hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X yang sulit
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mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) semester genap di SMA

Muhammadiah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian tugas terhadap

peningkatan hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X yang sulit

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) semester genap di SMA

Muhammadiah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

4. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa

kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) semester

genap antara kelompok siswa yang diberi bimbingan belajar tambahan

dengan tes sering dan yang diberi bimbingan belajar tambahan dengan tes

jarang pada siswa yang diberi tugas secara terstruktur di SMA

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

5. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa

kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) semester

genap antara kelompok siswa yang diberi bimbingan belajar tambahan

dengan tes sering dan yang diberi bimbingan belajar tambahan dengan tes

jarang pada siswa yang diberi tugas secara tidak terstruktur di SMA

Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

6. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa

kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) semester

genap antara kelompok siswa yang diberi tugas secara terstruktur dan yang

diberi tugas secara tidak terstruktur pada siswa yang diberi bimbingan

belajar tambahan dengan tes secara sering di SMA Muhammadiyah 2

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.
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7. Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa

kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) semester

genap antara kelompok siswa yang diberi tugas secara terstruktur dan yang

diberi tugas secara tidak terstruktur pada siswa yang diberi bimbingan

belajar tambahan dengan tes secara jarang di SMA Muhammadiyah 2

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

Hipotesis ini dirumuskan menjadi hipotesis verbal dan hipotesis statistik.

a. Ha : Terdapat interaksi antara pemberian bimbingan belajar tambahan

dengan intensitas tes dan jenis tugas terhadap hasil belajar mata

pelajaran ekonomi siswa kelas X yang sulit mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) semester genap di SMA Muhammadiah 2

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

Ho : Tidak terdapat interaksi antara pemberian bimbingan belajar

tambahan dengan intensitas tes dan jenis tugas terhadap hasil belajar

mata pelajaran ekonomi siswa kelas X yang sulit mencapai Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) semester genap di SMA Muhammadiah 2

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

Jika dilihat dari hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut.

Ha

H0 :  INT. A X B= 0

b. Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan belajar

tambahan dengan intensitas pemberian tes terhadap peningkatan hasil

belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X yang sulit mencapai
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Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) semester genap di SMA

Muhammadiah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara bimbingan

belajar tambahan dengan intensitas pemberian tes terhadap

peningkatan hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas X yang

sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) semester genap di

SMA Muhammadiah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

Jika dilihat dari hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut.

Ha : A1  > A2

H0 : A-1 = A-2 = 0

c. Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian tugas

terhadap peningkatan hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas

X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) semester

genap di SMA Muhammadiah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran

2009/2010.

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian tugas

terhadap peningkatan hasil belajar mata pelajaran ekonomi siswa kelas

X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) semester

genap di SMA Muhammadiah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran

2009/2010.

Jika dilihat dari hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut.

Ha : B1  > B2

H0 : B-1 = B-2 = 0
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d. Ha: Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran ekonomi

siswa kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) semester genap antara kelompok siswa yang diberi bimbingan

belajar tambahan dengan tes sering dan yang diberi bimbingan belajar

tambahan dengan tes jarang pada siswa yang diberi tugas secara

terstruktur di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2009/2010.

Ho: Tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran

ekonomi siswa kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) semester genap antara kelompok siswa yang diberi

bimbingan belajar tambahan dengan tes sering dan yang diberi

bimbingan belajar tambahan dengan tes jarang pada siswa yang diberi

tugas secara terstruktur di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung

tahun pelajaran 2009/2010.

Jika dilihat dari hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut.

Ha : A1B1 > A2B1

H0 : A1B1  = A2B1

e. Ha: Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran ekonomi

siswa kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) semester genap antara kelompok siswa yang diberi bimbingan

belajar tambahan dengan tes sering dan yang diberi bimbingan belajar

tambahan dengan tes jarang pada siswa yang diberi tugas secara tidak

terstruktur di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun

pelajaran 2009/2010.
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Ho: Tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran

ekonomi siswa kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) semester genap antara kelompok siswa yang diberi

bimbingan belajar tambahan dengan tes sering dan yang diberi

bimbingan belajar tambahan dengan tes jarang pada siswa yang diberi

tugas secara tidak terstruktur di SMA Muhammadiyah 2 Bandar

Lampung tahun pelajaran 2009/2010.

Jika dilihat dari hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut.

Ha : A1B2 > A2B2

H0 : A1B2 = A2B2

f. Ha: Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran ekonomi

siswa kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) semester genap antara kelompok siswa yang diberi tugas

secara terstruktur dan yang diberi tugas secara tidak terstruktur pada

siswa yang diberi bimbingan belajar tambahan dengan tes secara

sering di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran

2009/2010.

Ho: Tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran

ekonomi siswa kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan

Minimal (KKM) semester genap antara kelompok siswa yang diberi

tugas secara terstruktur dan yang diberi tugas secara tidak terstruktur

pada siswa yang diberi bimbingan belajar tambahan dengan tes secara

sering di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran

2009/2010.

Jika dilihat dari hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut.



60

Ha : A1B1 > A1B2

H0 : A1B1  = A1B2

g. Ha: Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran ekonomi

siswa kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) semester genap antara kelompok siswa yang diberi tugas

secara terstruktur dan yang diberi tugas secara tidak terstruktur pada

siswa yang diberi bimbingan belajar tambahan dengan tes secara

jarang di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran

2009/2010.

Ho: Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar mata pelajaran ekonomi

siswa kelas X yang sulit mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal

(KKM) semester genap antara kelompok siswa yang diberi tugas

secara terstruktur dan yang diberi tugas secara tidak terstruktur pada

siswa yang diberi bimbingan belajar tambahan dengan tes secara

jarang di SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung tahun pelajaran

2009/2010.

Jika dilihat dari hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut.

Ha : A1B1 > A1B2

H0 : A1B1  = A1B2


