
13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Tinjauan Tentang kesulitan Siswa

1.1 Pengertian Siswa (Peserta Didik)

Siswa merupakan salah satu komponen pendidikan yang menjadi subjek

dalam pembelajaran. Menurut Dewi Salma Prawiradilaga (2008: 12)

“Siswa atau peserta didik adalah siapa saja yang belajar mulai dari murid

TK, SD sampai dengan SMA, mahasiswa, peserta pelatihan dilembaga

pendidikan pemerintah atau swasta”.

Sedangkan menurut Syaiful Bahri Djamarah (2011: 80) “Anak didik atau

siswa adalah subjek utama dalam pendidikan. Dialah yang belajar setiap

saat. Belajar anak didik tidak mesti harus dengan guru dalam proses

interaksi edukatif. Dia bisa juga belajar mandiri tanpa harus menerima

pelajaran dari guru disekolah”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa peserta

didik atau yang biasa disebut siswa adalah mereka yang merupakan subjek

pendidikan yang belajar dengan tujuan untuk menambah wawasan dan

pengetahuan yang berguna kelak untuk masa depannya nanti.



14

Selanjutnya menurut Oemar Hamalik (2009: 7) “Peserta didik atau siswa

merupakan suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang

selanjutnya diproses dalam proses pendidikan, sehingga menjadi manusia

yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional”.

Sardiman (2012: 111) pun menambahkan tentang  pengertian siswa bahwa

“Siswa atau anak didik adalah suatu komponen manusiawi yang

menempati posisi sentral dalam belajar mengajar”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa siswa

merupakan suatu komponen manusiawi yang menempati posisi penting

dalam dunia pendidikan yang kemudian diproses dalam suatu kegiatan

pembelajaran dengan tujuan agar menjadi manusia yang berkualitas

sehingga nantinya mampu memanfaatkan pengetahuan yang diperoleh

dengan sebaik-baiknya.

1.2 Tahap-Tahap Perkembangan Siswa (Peserta Didik)

Hamzah B, Uno dan Masri Kuadrat (2009: 4) membagi tahap

perkembangan siswa (peserta didik) menjadi tiga bagian yaitu tahap pra-

oprasional, tahap oprasional konkret, tahap oprasional formal.

a. Tahap pra-oprasional (usia 2-7 tahun). Pada tahap ini kemampuan

skema kognitif masih terbatas. Peserta didik suka meniru perilaku

orang lain. Perilaku yang ditiru terutama perilaku orang lain

(khususnya orang tua dan guru) yang pernah ia lihat ketika orang

itu merespon terhadap perilaku orang, keadaan, dan kejadian yang

dihadapi pada masa lampau. Peserta didik mulai mampu
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mengunakan kata-kata yang benar dan mengekspresikan kalimat-

kalimat pendek secara efektif.

b. Tahap oprasional konkret (usia 7-11 tahun). Pada tahap ini peserta

didik sudah mulai memahami aspek-aspek komultaif materi,

misalnya volume dan jumlah, mempunyai kemampuan memahami

cara mengombinasikan beberapa golongan benda yang bervariasi

tingkatannya. Selain itu, peserta didik sudah mampu berfikir

sistematis mengenal benda-benda dan peristiwa-peristiwa yang

konkret.

c. Tahap oprasional formal (usia-11-15 tahun). Pada tahap ini peserta

didik sudah menginjak usia remaja. Perkembangan kognitif peserta

didik pada tahap ini telah memiliki kemampuan mengordinasikan

dua ragam kemampuan kognitif, baik secara simultan (serentak)

maupun berurutan.

1.3 Tipe Belajar Siswa

Setiap siswa memiliki cara yang berbeda-beda dalam belajar. Hal ini

terlihat dari kemampuan setiap siswa. Oleh karena itu agar pembelajaran

dapat berjalan efektif dan efisen meskipun tipe belajar siswa berbeda-

beda, guru harus mampu mengidentifikasi dan membuat strategi

pembelajaran yang menarik agar setiap siswa yang cara belajarnya

berbeda-beda tetap dapat mencapai ketuntasan belajarnya secara

maksimal. Dibawah ini Supriyadi (2013: 175) menyebutkan ada tiga tipe

belajar siswa:
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a. Visual, dimana dalam belajar, siswa tipe ini lebih mudah belajar

dengan cara melihat atau mengamati.

b. Auditori, dimana siswa lebih mudah belajar dengan mendengarkan,

c. Kinestetik dimana dalam pembelajaran siswa lebih mudah belajar

dengan melakukan sesuatu.

Tipe-tipe belajar diatas merupakan bentuk dari ciri dan karakteristik

setiap siswa dengan cara dan gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh

karena itu setiap siswa harus memperoleh layanan belajar yang berbeda

pula sehingga siswa dapat mengembangkan potensi yang ada dalam

dirinya.

Hal yang mempengaruhi tipe belajar siswa adalah latar belakang sosial

siswa yang mempengaruhi budaya belajarnya. Oleh karena itu seperti

apapun gaya dan tipe belajar siswa, guru haruslah mampu memberikan

pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa yang nantinya dapat

bermanfaat bagi kehidupan siswa dengan memberikan rangsangan tugas,

tantangan memecahkan masalah atau mengembangkan kebiasaan belajar

agar menjadi kebutuhannya hidupnya sehingga wawasan dan

pengetahuannya semakin bertambah.

1.4 Kesulitan Belajar Siswa

Setiap siswa mempunya bakat dan kemampuan yang berbeda-beda oleh

karena itu itu dapat kita temui ada siswa yang pintar, cukup pintar dan

tidak pintar. Siswa yang pintar adalah siswa yang tidak mengalami

kesulitan dalam belajarnya. Siswa yang cukup pintar adalah siswa yang
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mengalami kesulitan belajar namun dapat teratasi. Siswa yang tidak pintar

adalah siswa yang mengalami kesulitan belajar dan tidak mampu

mengatasi tanpa bantuan dan bimbingan dari orang lain. Menurut Syaiful

Bahri Djamarah (2011: 235) kesulitan belajar adalah suatu kondisi

dimana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya

ancaman, hambatan atau gangguan dalam belajar.

Menurut Thursan Hakim (2005: 14) kesulitan belajar adalah suatu kondisi

yang menimbulkan hambatan dalam proses belajar seseorang. Hambatan

itu menyebabkan orang tersebut mengalami kegagalan atau setidak-

tidaknya kurang berhasil dalam mencapai tujuan belajar.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan kesulitan belajar adalah

hambatan yang ditemui seseorang dalam belajar yang dapat muncul

karena faktor dari dalam diri siswa (faktor intern) dan dari luar diri siswa

(faktor esktern) tersebut sehingga siswa dapat mengalami kegagalan

dalam mencapai tujuan belajar .

Penyebab kesulitan belajar dapat dilihat dari sudut pandang intern dan

ekstern. Menurut Muhabbin syah dalam Syaiful Bahri Djamarah (2011:

235) berpendapat bahwa:

“Faktor intern anak didik meliputi gangguan atau
kekurangmampuan psiko-fisik anak didik. Yakni berikut ini:

a. Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti
rendah kapasitas intelektual/intelegensi anak didik.

b. Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti
labilnya emosi dan sikap.

c. Yang bersikap psikomotor (ranah karsa), antara lain
seperti terganggunya alat-alat indra penglihatan dan
pendengaran (mata dan telinga)
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Sedangkan faktor ekstern anak didik meliputi semua situasi dan
kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar
anak didik. Faktor lingkungan ini meliputi:

a. Lingkungan keluarga, contohnya: ketidakharmonisan
hubungan antara ayah dengan ibu, dan rendahnya
kehidupan ekonomi keluarga.

b. Lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya:
wilayah perkampungan kumuh (slum area) dan teman
spermainan (peer group) yang nakal.

c. Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak
gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi
guru serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah.”

Menurut Thursan Hakim (2005: 24) langkah-langkah mengatasi kesulitan

belajar siswa adalahsebagai berikut:

1. Lakukan diagnosis kesulitan belajar untuk menentukan apakah

seorang siswa atau mahasiswa mengalami kesulitan belajar atau

tidak. Untuk menentukannya gunakan indikasi-indikasi

sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

2. Pahamilah kembali faktor-faktor apa saja yang dapat

mempengaruhi keberhasilan belajar. Selanjutnya lakukan analisis

terhadap siswa atau mahasiswa tersebut untuk mengetahui faktor-

faktor apa saja yang kiranya menjadi sumber kesulitan belajarnya.

Mungkin kesulitan itu bersumber kepada faktor internal, atau

mungkin juga bersumber pada faktor eksetrnal. Kesulitan belajar

yang bersumber pada faktor eksternal. Kesulitan belajar yang

bersumber pada faktor internal, terutama pada faktor psikologis,

biasanya memerlukan suatu penanganan khusus yang mungkin

saja memerlukan bantuan orang lain yang ahli dibidangnya
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3. Setelah sumber latar belakang dan penyebab kesulitan belajar

siswa atau mahasiswa tersebut dapat diketahui dengan tepat,

selanjutnya tentukan tentukan pula jenis bimbingan atau bantuan

yang perlu diberikan kepadanya.

4. Sesuai dengan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa atau

mahasiswa dan jenis-jenis bimbingan yang diberikan kepadanya,

tentukan pula kepada siapa kiranya ia perlu berkonsultasi.

Mungkin ia berkonsultasi dengan guru atau dosen bidang studi

tertentu, konselor, psikolog dan piskiater.

5. Setelah semua langkah untuk mengatasi kesulitan belajar

dilaksanakan dengan baik, lakukan evaluasi untuk mengetahui

sejauhmana kesulitan belajar siswa atau mahasiswa tersebut telah

dapat diatasi. Evaluasi tersebut hendaknya dilakukan secara

kontinu sampai kesulitan belajar siswa atau mahasiswa telah

benar-benar dapat diatasi dengan tuntas, dan telah menunjukan

kesembuhan yang permanen.

6. Apabila evaluasi menunjukan bahwa kesulitan belajar siswa atau

mahasiswa telah dapat diatasi, tindakan selanjutnya adalah

melakukan perbaikan untuk meningkatkan prestasi belajarnya,

sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya. Proses perbaikan

atau peningkatan prestasi ini pun memerlukan evaluasi yang

kontinu.
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2. Tinjauan Tentang Belajar

2.1 Pengertian Belajar

Belajar adalah salah satu cara seseorang untuk memperoleh pengetahuan.

Dengan belajar seseorang akan tahu tentang sesuatu yang sebelumnya

belum diketahuinya. Menurut Slameto (2010: 2) “Belajar ialah suatu

proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”.

Sedangkan menurut Oemar Hamalik (2009: 36) bahwa “Belajar adalah

suatu proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar

bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yakni

mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan

perubahan kelakukan”.

Selanjutnya menurut Wina Sanjaya (2011: 89) bahwa “Belajar bukanlah

sekedar mengumpulkan pengetahuan. Belajar adalah proses mental yang

terjadi dalam diri seseorang, sehingga menyebabkan munculnya

perubahan perilaku. Aktivitas mental itu terjadi karena adanya interkasi

individu dengan lingkungan yang disadari”.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku yang dalam

kegiatannya terjadi interaksi antar individu dengan lingkungannya

sehingga menghasilkan suatu pengetahuan yang utuh dan bermanfaat

untuk individu tersebut.
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Proses belajar dialami seseorang mulai dari kecil hingga dewasa. Oleh

karena itu belajar merupakan suatu proses yang tiada akhir. Seseorang

yang belajar tentu akan menyadari terjadinya perubahan dalam dirinya

yaitu bertambahnya pengetahuan yang diawalnya tidak tahu menjadi tahu.

Menurut Sardiman (2012: 20) bahwa “Belajar merupakan perubahan

tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan misalnya

dengan membaca, mengamati, mendengarkan meniru dan lain

sebagainya”.

Selanjutnya Syaiful Bahri Djamarah (2011: 12) pun menambahkan bahwa

“Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan

psikomotorik”.

Menurut Mulyasa (2006: 156) bahwa “Belajar pada hakekatnya

merupakan interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Oleh

karena itu, untuk mencapai hasil belajar yang optimal perlu keterlibatan

atau partisipasi yang tinggi dari peserta didik dalam pembelajaran”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa belajar

adalah interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya melalui proses

membaca, mengamati, meniru sampai mnyimpulkan hasil yang didapat.

Keberhasilan seseorang dalam belajar akan terlihat dari hasil yang ia

peroleh. Kesungguhan seseorang dalam belajar akan membawa seseorang

pada tingkat keberhasilan.
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Belajar pada dasarnya dilakukan sesorang karena adanya rasa ingin tahu,

rasa ingin tahu akan mengarahkan seseorang untuk lebih mengetahui

tentang hal yang ingin diketahuinya. Melalui belajar wawasan dan

pengetahuan seseorang akan bertambah. Belajar tidaklah harus di lembaga

formal seperti sekolah karena dimana pun dan kapan pun seseorang dapat

belajar dan menambah pengetahuannya.

2.2 Teori Belajar

Dalam pembelajaran proses belajar memegang peranan yang sangat

penting. Bukti seseorang telah melakukan kegiatan belajar adalah adanya

perubahan tingkah laku. Oleh karena itu, Sardiman (2012: 30) membagi

teori belajar kedalam tiga kelompok yakni teori ilmu jiwa daya, ilmu jiwa

gestalt, ilmu jiwa asosiasi dan teori konstruktivisme.

a. Teori belajar menurut ilmu jiwa daya

Menurut teori ini, jiwa manusia terdiri dari macam-macam daya.

Masing masing daya dapat dilatih dalam rangka untuk memenuhi

fungsinya. Untuk melatih suatu daya itu digunakan berbagai cara atau

bahan. Sebagai contoh untuk melatih daya ingat dalam belajar

misalnya dengan menghapal kata-kata atau angka dan istilah-istilah

asing. Jadi dalam teori ini tidak hanya menekankan pada penguasaan

materi pembelajaran namun juga pada pembentukan daya ingat.

Dengan cara ini maka dimungkinkan proses belajar seseorang dapat

berhasil.
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b. Teori belajar menurut ilmu jiwa gestalt

Teori ini berpendapat bahwa keseluruhan lebih penting dari bagian-

bagian atau unsur. Sebab keberadaan keseluruhannya itu juga lebih

dulu. Sehingga dalam kegiatan belajar bermula pada suatu

pengamatan. Pengamatan itu penting dilakukan secara menyeluruh.

Dari aliran ilmu jiwa gestal memberikan beberapa prinsip belajar yang

penting, anatara lain:

1. Manusia bereaksi dengan lingkungannya secara keseluruhan, tidak

hanya secara intelektual, tetapi juga secara fisik, emosional, sosial

dan sebagainya

2. Belajar adalah penyesuaian diri dengan lingkungan

3. Manusia berkembang secara keseluruhan sejak dari kecil sampai

dewasa, lengkap dengan segala dengan aspek-aspeknya

4. Belajar adalah perkembangan kearah diferensiasi yang lebih luas

5. Belajar hanya berhasil, apabila tercapai kematangan untuk

memperoleh insight

6. Tidak mungkin ada belajar tanpa ada kemauan untuk belajar,

motivasi memberi dorongan menggerakan seluruh organisme

7. Belajar akan berhasil kalau ada tujuan

8. Belajar merupakan suatu proses bila seseorang itu aktif, bukan

ibarat suatu bejana yang diisi.
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c. Teori belajar menurut ilmu jiwa asosiasi

Ilmu jiwa asosiasi berprinsip bahwa keseluruhan itu sebenarnya terdiri

dari penjumlahan bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Dari aliran ini

ada teori yang sangat terkenal, yakni teori konektionisme dari

Thorndike dan teori conditioning dari Pavlov.

1. Teori konektionisme

menurut teori ini belajar adalah pembentukan hubungan antara

stimulus dan respon, antara aksi dan reaksi. Antara stimulus dan

respon ini akan terjadi suatu hubungan yang erat jika sering

dilatih. Berkat latihan yang terus menerus, hubungan antara

stimulus dan respon itu akan menjadi terbiasa, otomatis.

2. Teori conditioning

Menurut teori conditioning, belajar adalah suatu proses tindakan

seseorang dalam melakukan atau mencoba sesuatu  karena

tuntutan kondisi atau keadaan sehingga menjadi suatu kebiasaaan.

d. Teori konstruktivisme

Menurut pandangan teori konstruktivisme, belajar merupakan proses

aktif dari si subjek belajar untuk merekonstruksi makna, suatu entah

itu teks, kegiatan dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar

merupakan proses mengasimilasikan dan menghubungan pengalaman

atau bahan yang dipelajarinya dengan pengertian yang sudah dimiliki,

sehingga pengertiannya menjadi berkembang,



25

2.3 Prinsip-Prinsip Belajar

Menurut Slameto (2010: 27) prinsip belajar terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Berdasarkan pra syarat yang diperlukan untuk belajar

1. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif,

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan

instruksional

2. Belajar harus dapat menumbuhkan rainforcement dan motivasi

yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional

3. Belajar perlu lingkungan yang menantang dimana anak dapat

mengembangkan kemampuan bereksplorasi dan belajar dengan

efektif

4. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya

b. Sesuai hakikat belajar

1. Belajar itu proses continue, maka harus tahap demi tahap

perkembangannya

2. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan

discovery;

3. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian

yang satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan

pengertian yang diharapkan. Stimulus yang diberikan

menimbulkan response yang diharapkan.
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c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari

1. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki

struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah

menangkap pengertiannya

2. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai

dengan tujuan intruksional yang harus diacapainya

d. Syarat keberhasilan belajar

1. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat

belajar tenang

2. Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa

2.4 Tujuan Belajar

Tujuan belajar pada dasarnya merupakan suatu tujuan pencapain yang

menjadi acuan agar pembelajaran dapat berhasil. Keberhasilan tujuan

belajar atau pembelajaran adalah dengan menciptakan kondisi dan

lingkungan yang baik agar siswa nantinya mampu menyerap

pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan yang ia dapatkan tanpa

harus terbebani karena kondisi pembelajarn yang kurang kondusif.

Sistem kondisi lingkungan belajar sangat mempengaruhi lingkungan

belajar. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan belajar hal yang mendasar

yang perlu dilakukan adalah memperbaiki kondisi lingkungan belajar

agar proses pembelajaran dapat berlangsung efektif dan efesien.
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Selain kondisi lingkungan belajar komponen-komponen lain yang

mendukung tujuan belajar yaitu materi pembelajaran, adanya interaksi

yang baik antara guru dan siswa, dan dukungan dari sarana dan prasarana

belajar mengajar yang tersedia. Menurut Sardiman (2012: 26) tujuan

belajar dibagi menjadi tiga jenis diantaranya yaitu:

a. Untuk mendapatkan pengetahuan

Pengetahuan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang

berdasarkan hasil proses berfikir dan belajar. Proses interaksi dikelas

merupakan suatu proses pentransferan ilmu pengetahuan dari guru

kepada siswanya. Dalam proses pembelajaran siswa akan akan diberi

pengetahuan sehingga menambah wawasan dan mengembangkan

cara berfikir siswa.

b. Penanaman konsep dan keterampilan

Tujuan belajar selanjutnya adalah penanaman konsep dan

keterampilan. Penanaman konsep dan keterampilan merupakan satu

kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dalam belajar karena

keberhasilan suatu pembelajaran akan terwujud tidak hanya dengan

memahami konsep pembelajaran saja namun juga dalam bentuk

pengaplikasian dari pemahaman konsep berupa sebuah keterampilan

khusus yang didapat hasil dari proses belajar.

c. Pembentukan sikap

Belajar akan membentuk sikap seseorang kearah yang lebih baik lagi.

Sikap yang ditunjukan seseorang dari hasil belajar adalah perubahan

tingkah laku. Oleh karena itu, dalam proses belajar guru harus lebih
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bijak dan berhati-hati dalam membentuk sikap mental, prilaku dan

pribadi peserta didik karena pembentukan sikap mental, prilaku dan

pribadi peserta didik mempengaruhi tingkat kesadaran dan kemauan

peserta didik untuk mempraktikan segala sesuatu yang

dipelajarinnya.

3. Tinjauan Tentang Belajar Tuntas

3.1 Pengertian Belajar Tuntas

Belajar pada dasarnya akan menciptakan siswa memiliki kemampuan dan

mengembangkan potensi yang dimilikinya serta mengecilkan perbedaan

antara anak pintar dengan anak yang tidak pintar. Menurut Martinis

Yamin (2009: 130) bahwa:

Belajar tuntas merupakan proses pembelajaran yang dilakukan
dengan sistematis dan terstruktur, bertujuan untuk mengadaptasikan
pembelajaran pada sisiwa kelompok besar (pengajaran klasikal),
membantu mengatasi perbedaan-perbedaan yang terdapat pada siswa
dan berguna untuk menciptakan kecepatan belajar. Belajar tuntas
diharapkan mampu mengatasi kelemahan-kelemahan yang melekat
pada pembelajaran klasikal.

Sedangkan menurut Kunandar (2011:333) bahwa “Belajar tuntas adalah

sistem belajar yang menginginkan sebagian peserta didik dapat menguasai

tujuan pembelajaran secara tuntas”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa belajar

tuntas adalah suatu kegiatan belajar yang mengarahkan siswa agar

mencapai ketuntasan belajar secara menyeluruh dalam pembelajaran yang

dilaksanakan karena belajar tuntas membantu siswa dalam mengatasi

kelemahan dan kesulitan belajar yang dialami siswa.
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Selanjutnya menurut Sofan Amri dan Iif Khoiru Ahmadi (2010: 196)

menambahkan tentang “Belajar tuntas berasumsi bahwa didalam kondisi

yang tepat semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan

memperoleh hasil yang maksimal terhadap seluruh materi yang

dipelajari”.

Nasition (2011: 36) menambahkan mengenai belajar tuntas merupakan

“Tujuan proses mengajar belajar secara ideal adalah agar bahan yang

dipelajari dikuasai sepenuhnya oleh murid”

.Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa belajar

tuntas merupakan sistem belajar mengajar yang memiliki tujuan agar

siswa mampu menguasai materi secara penuh. Agar semua peserta didik

memperoleh hasil belajar secara penuh dan maksimal, pembelajaran

tuntas harus dilaksanakan secara sistematis. Kesistematisan akan

tercermin dari strategi pembelajaran yang dilaksanakan.

3.2 Strategi Belajar Tuntas

Strategi merupakan cara seseorang untuk melaksanakan sesuatu atau

mencapai tujuan yang ingin dicapai. Jadi strategi belajar tuntas

merupakan suatu cara yang digunakan agar siswa mencapai ketuntasan

belajar sesuai dengan tujuan pendidikan yatu siswa mampu aktif,

produktif dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara

penuh dan menyeluruh.
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Strategi pembelajaran harus memiliki langkah-langkah dan terstruktur

yang baik agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan prosedur

sehingga siswa tidak bingung dalam menerima pembelajaran dan siswa

dapat mencapai ketuntasan belajar secara maksimal. Oleh karena itu,

Winkel dalam Martinis Yamin (2009: 139) menyarankan pendapat

tentang strategi pembelajaran agar terstruktur sebagai berikut:

a. Tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai ditetapkan secara

tegas. Semua tujuan dirangkaikan dan materi pelajaran dibagi-bagi

atas unit-unit pelajaran yang diurutkan sesuai dengan rangkaian segala

tujuan pembelajran.

b. Pertama dituntut supaya siswa mencapai tujuan pembelajaran lebih

dahulu, sebelum siswa diperbolehkan mempelajari unit pelajaran yang

baru untuk mencapai tujuan pembelajaran yang kedua; tujuan

pembelajaran kedua harus tercapai lebih dahulu, sebelum siswa maju

lebih lanjut dan seterusnya. Dengan kata lain, “yang berikutnya” tidak

dimulai, sebelum “yang sebelumnya” dikuasai. Maka, sistem belajar

ini menekankan “penguasaan” (mastering).

c. Ditingkatkan motivasi belajar siswa dan efektvitas usaha belajar

sisiwa, dengan memonitor proses belajar siswa melalui testing berkala

dan kontinyu, serta memberikan umpan balik kepada siswa mengenai

keberhasilan atau kegagalannya pada saat itu juga (testing formal)

d. Diberikan bantuan atau pertolongan kepada siswa yang masih

mengalami kesulitan pada saat-saat yang tepat, yaitu sesudah
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penyelenggaraan testing formatif, dan dengan cara yang efektif untuk

siswa bersangkutan.

Sedangkan Bloom dalam Sofan Amri dan Iif Khoiru Ahmadi (2010: 197)

menyebutkan tiga strategi dalam pembelajaran tuntas, yaitu:

a. mengidentifikasi prakondisi,

b. mengembangkan prosedur oprasional dan hasil belajar

c. implementasi dalam pembelajaran klasikal dengan kemampuan

individual, yang meliputi:

1. Correctif technique yaitu semacam pengajaran remidial, yang

dilakukan memberikan pengajaran terhadap tujuan yang gagal

dicapai peserta didik, dengan prosedur dan metode yang berbeda

dari sebelumnya

2. Memberikan tambahan waktu kepada peserta didik yang

membutuhkan (sebelum menguasai bahan secara tuntas

Sedangkan Kunandar (2011: 335) membedakan strategi belajar tuntas

dengan pengajaran non belajar tuntas, terutama hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan tes secara teratur untuk memperoleh balikan terhadap

bahan yang diajarkan sebagai alat untuk mendiagnosis kemajuan

peserta didik

2. Peserta didik baru dapat melanjutkan pada materi berikutnya setelah ia

benar-benar menguasai materi tersebut sesuai dengan standar yang

telah ditetapkan
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3. Pemberian bimbingan dan penyuluhan terhadap peserta didik yang

belum mencapai taraf penguasaan penuh, melalui pengajaran korektif,

pengajaran tutorial sesuai dengan waktu yang dibutuhkan masing-

masing peserta didik.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa strategi

pembelajaran tuntas yang tepat adalah dengan menentukan tujuan belajar,

memahami kondisi lingkungan belajar, memotivasi siswa, memberikan

materi yang jelas dan tepat sasaran, mengevaluasi siswa melalui tes, dan

memberikan layana program belajar tuntas .

3.3 Pola Dan Prosedur Belajar Tuntas

Secara oprasional Bloom dalam Martinis Yamin (2009: 136) menyiapkan

langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran yang harus dicapai, baik

yang bersifat umum maupun yang khusus.

b. Menjabarkan materi pelajaran atas sejumlah unit pelajaran yang

dirangkaikan, yang masing-masing dapat diselesaikan dalam

waktu kurang lebih dua minggu.

c. Memberi pelajaran secara klasikal, sesuai dengan unit pelajaran

yang sedang dipelajari.

d. Memberikan tes kepada siswa pada akhir masing-masing unit

pelajaran, untuk mengecek kemajuan masing-masing siswa dalam

mengolah materi pelajaran. Tes itu bersifat formatif, yaitu

bertujuan mengetahui sampai berapa jauh siswa berhasil dalam
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pengolahan materi pelajaran (diagnostic progress test). Dalam

testing formatif ini, diterapkan norma yang tetap dan pasti,

misalnya minimal 85% dari jumlah pertanyaan dalam tes itu harus

dijawab betul, supaya siswa dinyatakan berhasil atau telah

“menguasai” tujuan pembelajaran khusus.

e. Kepada siswa yang ternyata belum mencapai tingkat penguasaan

yang dituntut, diberikan pertolongan khusus, misalnya bantuan

dari seorang teman yang bertindak sebagai tutor, mendapat

pengajaran dalam kelompok kecil, disuruh mempelajari buku

pelajaran lain, mengambil unit pelajaran yang telah diprogramkan

dan lain sebagainya. Bentuk pertolongan atau bantuan khusus

yang diberikan dapat bermacam-macam asal sesuai dengan

kebutuhan siswa yang masih mengalami kesulitan. Setelah

beberapa waktu, siswa itu menempuh tes formatif alternatif yang

mengukur taraf keberhasilan terhadap unit pelajaran yang sama.

f. Setelah semua siswa, paling sedikit hampir semua siswa mencapai

tingkat penguasaan pada unit pelajaran bersangkutan barulah guru

mulai mengajari unit pelajaran berikutnya.

g. Unit pelajaran yang menyusul itu juga diajarkan secara kelompok

dan diakhiri dengan memberikan tes formatif bagi unit pelajaran

bersangkutan. Siswa yang ternyata belum mencapai taraf

keberhasilan yang dituntut, kemudian diberi bantuan khusus.

h. Setelah para siswa, paling sedikit kebanyakannya mencapai

tingkat keberhasilan yang dituntut guru mulai mengajar unit
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pelajaran ke tiga. Jadi, seluruh siswa dalam kelas selalu mulai

mempelajari satu unit pelajaran baru secara bersama-sama.

i. Prosedur yang sama diikuti pula dalam mengajarkan unit-unit

pelajaran lain sampai seluruh rangkaian selesai.

j. Setelah seluruh rangkaian unit pelajaran selesai, siswa

mengerjakan tes yang mencangkup seluruh rangkaian atau seri

unit pelajaran. Tes akhir ini bersifat sumatif yaitu bertujuan

mengevaluasi taraf keberhasilan masing-masing siswa terhadap

semua tujuan-tujuan pengajaran khusus. Dalam testing ini pun

diterapkan norma yang tetap dan pasti dengan menentukan taraf

keberhasilan minimal biasanya 80% - 90% dari jumlah pertanyaan

harus dijawab betul. Hasil pada testing sumatif ini digunakan

untuk memberi nilai dalam buku rapor.

Menurut S. Nasution dalam Martinis Yamin (2009: 139) guru dapat

melakukan belajar tuntas dan peserta didik memiliki penguasaan penuh

atau tuntas yaitu melalu prosedur tambahan. Dengan cara pengajaran biasa

guru tidak akan mencapai penguasaan tuntas oleh siswa. Dengan usaha

guru harus dibantu dengan kegiatan tambahan yang terutama terdiri atas

(1) “feedback” atau umpan balik yang terperinci kepada guru maupun

siswa, (2) sumber dan metode-metode pengajaran tambahan dimana saja

diperlakukan.
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3.4 Belajar Tuntas Secara Teori Dan Praktis

James H. Lock dalam Martinis Yamin (2009: 141) menyatakan bahwa

secara teoristis belajar tuntas didasarkan pada:

a. bakat dan kecepatan belajar

masing-masing siswa dan mahasiswa memiliki kecepatan belajar yang

berbeda-beda dalam mempelajari suatu pelajaran, dan kecepatan

belajar setiap siswa dan mahasiswa berbeda dalam mempelajari

pelajaran yang berbeda.

b. Kemampuan untuk menguasai pelajaran

Setiap mata pelajaran tergantung drai metode pembelajaran

(instruksional mode) yang digunakan dalam mata pelajaran tersebut,

mempersyaratkan kemampuan atau keterampilan siswa dan

mahasiswa yang berbeda (verbal ability, aural ability,dll).

c. Mutu program pembelajaran

Mutu program pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal,

sebagai berikut:

1. Kejelasan dan ketepatan teknik pembelajaran untuk setiap siswa

dan mahasiswa (berdasarkan perbedaan individu)

2. Jumlah partisipasi dan latihan dalam belajar untuk setiap siswa

atau mahasiswa.

3. Jenis dan jumlah penguatan serta umpan balik yang diberikan

untuk setiap siswa dan mahasiswa.
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d. Ketahanan (perseverance)

Setiap siswa dan mahasiswa berbeda dalam ketahanan atau

keuletannya (persistence) dalam mempelajari sesuatu mata pelajaran

berdasarkan pengalaman keberhasilannya dan kegagalannya dalam

mempelajari mata pelajaran tersebut.

e. Waktu

Setiap siswa dan mahasiswa memebutuhkan jumlah waktu yang

berbeda untuk mempelajari dan menguasai satu mata pelajaran. Waktu

merupakan variabel utama dalam belajar tuntas.

Selanjutnya Martinis Yamin (2009: 143) menambahkan tentang belajar

tuntas secara praktis, asumsi dasarnya adalah sebagai berikut:

a. Semua siswa dan mahasiswa dapat akan belajar jika diberikan

kesempatan dan waktu yang cukup sesuai dengan yang diperlukan.

b. Ketuntasan didefinisikan berdasarkan ranah dan jenjang taksonomi

bloom

c. Pelajaran perlu dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil

d. Unit-unit belajar tersebut perlu diurutkan

e. Setiap unit belajar perlu dirancang untuk dapat dikuasai oleh siswa dan

mahasiswa secara tuntas

f. Ajarkan setiap unit kepada siswa dan mahasiswa sehingga

penguasaannya terhadap unit-unit belajar menjadi prasyarat untuk

ketuntasan penguasaan.

g. Siswa dan mahasiswa dinilai berdasarkan kriteria absolut, bukan

berdasarkan perbandingan  dengan kawan-kawan.
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3.5 Program Layanan Pembelajaran Tuntas

a. Program Pembelajaran Remidial

Program layanan rermidial pada dasarnya diberikan kepada peserta didik

karena peserta didik belum mampu menguasai bahan ajar secara maksimal

dan menyeluruh. Menurut Sofan Amri dan Iif Khoiru Ahmadi (2010:82)

“Pembelajaran remidial merupakan pemberian perlakuan khusus terhadap

peserta didik yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya”.

Sedangkan menurut Kunandar (2011: 237) “Pembelajaran remidial

merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati,

menyembuhkan atau membetulkan pembelajaran dan membuatnya

menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang

maksimal”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran remidial merupakan pembelajaran perbaikan yang diberikan

kepada peserta didik karena peserta didik tersebut belum mencapai

ketuntasan dalam belajar. Oleh karena itu, peserta didik disarankan untuk

memperbaiki dan memahami letak dari kesulitan-kesulitan yang dialami

sehingga peserta didik mampu menemukan faktor-faktor penyebab

kesulitan belajarnya. Kemudian mengupayakan alternatif-alternatif

pemecahan masalah kesulitan belajar peserta didik dengan melalui

pencegahan maupun penyembuhan
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b. Program Pembelajaran Pengayaan

Program layanan pembelajaran pengayaan pada dasarnya diberikan kepada

peserta didik yang sudah tuntas. Menurut Kunandar (2011: 240) program

pengayaan adalah “Pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik

yang belajar lebih cepat. Hal ini dilaksanakan berdasarkan suatu keyakinan

bahwa belajar merupakan suatu proses yang terus terjadi dan belajar

sebagai suatu yang menyenangkan dan sekaligus menantang. Ada dua

model pembelajaran bagi siswa yang memerlukan pembelajaran

pengayaan. pertama, siswa yang berkemampuan belajar lebih cepat diberi

kesempatan memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang lambat

dalam belajar. Kedua, pembelajaran yang memberikan suatu proyek

khusus yang dapat dilakukan dalam kurikulum ekstrakulikuler dan

dipresentasikan didepan teman-temanya.

Selanjutnya menurut Suharsimi Arikunto dalam Syaiful Bahri Djamarah

dan Aswan Zain (2010: 22) bahwa pengayaan adalah “Kegiatan yang

diberikan kepada siswa-siswa kelompok cepat sehingga siswa-siswa

tersebut menjadi lebih kaya pengetahuan dan keterampilannya atau lebih

mendalami bahan pelajaran yang sedang mereka pelajari”.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengayaan

merupakan  program pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang

belajar lebih cepat dan mencapai standar ketuntasan yan telah ditetapkan.

Siswa yang mengikuti program pengayaan adalah siswa yang 75% sudah

mampu menguasai materi yang diberikan.
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c. Program Pembelajaran Akselerasi (Percepatan)

Program layanan ini diberikan kepada siswa dengan tujuan untuk

menumbuhkan semangat dan mempertahankan bakat yang ia miliki.

Menurut Depdiknas dalam Yustinus Semiun (2006: 258) bahwa “Program

layanan akselerasi (percepatan) adalah alah satu bentuk pelayanan

pendidikan yang diberikan bagi siswa dengan kecerdasan dan kemampuan

luar biasa, untuk menyelesaikan pendidikan lebih awal dari waktu yang

telah ditentukan”.

Sedangkan menurut Singgih D. Gunarsa (2004: 227) bahwa “Program

akselerasi merupakan program yang diperuntukan bagi anak yang

memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa serta terdapat di setiap

jenjang pendidikan, yaitu sekolah dasar (SD), sekolah lanjut tingkat

pertama (SLTP), dan sekolah menengah umum”.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa program

layanan pembelajaran akselerasi atau percepatan adalah program layanan

yang diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan luar biasa. Siswa

yang mendapat layanan ini adalah siswa yang mendapat skor lebih dari 90

dan tidak mengikuti remidial atau pun pengayaan. Siswa tersebut

diperbolehkan untuk melakukan percepatan atau melanjutkan materi

pembelajaran selanjutnya.
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3.6 Faktor-Faktor Penyebab Kesulitan Belajar  Siswa Dalam

Pelaksanaan Belajar Tuntas

3.6.1 Faktor Intern

1. Faktor motivasi

Setiap orang akan memiliki keinginan untuk mencapai tujuan tertentu,

keinginan seseorang utnuk mencapai tujuan akan memunculkan suatu

motivasi dari dalam diri. Menurut Oemar Hamalik dalam Syaiful

Bahri Djamarah (2011: 148) “Motivasi adalah suatu perubahan energi

didalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif

(perasaan) dan reaksi untuk mencapai tujuan”.

Selanjutnya Thursan Hakim (2005: 26) mendefinisikan “Motivasi

sebagai suatu dorongan kehendak yang menyebabkan sesorang

melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu”.

Sedangkan menurut Hamzah B. Uno (2012: 23) “Motivasi belajar

adalah dorongan internal dan eksternal pada siswa-siswa yang sedang

belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya

dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Hal itu

mempunyai peranan yang besar dalam keberhasilan seseorang dalam

belajar. Indikator dalam motivasi belajar dapat diklasifikasikan

sebagai berikut: (1) adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) adanya

dorongan dan kebutuhan dalam belajar; (3) adanya harapan dan cita-

cita masa depan; (4) adanya penghargaan dalam belajar; (5) adanya

keinginan yang menarik dalam belajar; (6) adanya lingkungan belajar
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yang kondusif, sehingga memungkinkan seseorang siswa dapat belajar

dengan baik.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi

belajar adalah suatu keadaan dimana seseorang akan terdorong untuk

belajar meningkatkan prestasi belajar sehingga mampu mencapai

tujuan pembelajaran.

Siswa yang termotivasi dalam belajar akan terlihat dari nilainya yang

selalu meningkat dan sikap kesiapan yang ditunjukannya dalam

menerima pelajaran. Namun keadaan fisik dan psikolgi siswa juga

mempengaruhi siswa dalam belajar sehingga motivasi belajar siswa

dapat menurun hal tersebut senada dengan pendapat Sugandi (2004:

27) bahwa:

Faktor kesiapan baik fisik maupun psikologis merupakan kondisi
awal suatu kegiatan belajar. Kondisi fisik dan psikologis ini
biasanya sudah terjadi pada diri siswa sebelum ia masuk kelas.
Oleh karena itu, guru tidak dapat terlalu banyak berbuat. Namun,
guru diharapkan dapat mengurangi akibat dari kondisi tersebut
dengan berbagai upaya pada saat membelajarkan siswa.

Faktor kesiapan fisik dan psikolgis siswa dalam belajar tuntas juga

dapat menjadi penghambat dalam proses pelaksanaanya karena

berpengaruh pada motivasi belajarnya. Hal itu dapat terlihat dari

proses pelaksanaan belajar tuntas khusunya pada saat pemberian

program layanan belajar tuntas. Siswa yang mengikuti remidial dan

pengayaan tentu akan mengalami hambatan khususnya dalam

kesiapan belajarnya. Hal tersebut disebabkan karena pemberian
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program layanan pembelajaran tuntas diberikan diluar jam pelajaran.

Program layanan kebanyakan diberikan oleh guru pada siang hari

setelah jam pelajaran selesai sehingga siswa cendrung kelelahan dan

kurang bersemangat dalam melaksanakan program layanan tersebut.

Oleh karena itu Jhon B. Carrol dalam Martinis Yamin (2009: 131)

berpendapat bahwa:

Peserta didik yang berbakat tinggi memerlukan waktu yang
relatif sedikit untuk mencapai tarap penguasaan bahan
dibandingkan dengan peserta didik yang memiliki bakat rendah.
Peserta didik dapat mencapai penguasaan penuh terhadap bahan
yang disajikan, bila kualitas pengajaran dan kesempatan waktu
belajar dibuat tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing
peserta didik.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa waktu dan keadaan

memiliki pengaruh yang signifikan pada motivasi belajar siswa

khususnya pada saat pelaksanaan program pembelajaran tuntas karena

pada dasarnya setiap siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-

beda sehingga pemberian materi pembelajaran pada waktu yang tidak

tepat berpengaruh pada kesiapan belajar siswa yang dapat

menyebabkan menurunya motivasi belajar karena siswa yang tidak

siap menerima pembelajaran cendrung tidak bersemangat dalam

belajar.

3.6.2 Faktor Ekstern

1. Faktor Guru

Guru merupakan bagian komponen pendidikan yang menjadi ujung

tombak terlaksananya program pembelajaran. Tanpa adanya peran

serta dari seorang guru maka program pendidikan tidak akan bisa
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berjalan baik sesuai dengan tujuan kurikulum dan program

pembelajaran. Menurut pendapat seorang ahli Jean D. Grambs dan C.

Morris Mc Clarer dalam Hamzah B. Uno (2008: 15) bahwa “teacher

are those person who consciously direct the places.” Artinya guru

adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan

tingkah laku dari seseorang individu hingga dapat terjadi pendidikan.

Selanjutnya Ametembun dalam Syaiful Bahri Djamarah (2005: 32)

berpendapat bahwa “Guru adalah semua orang yang berwenang dan

bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara

individual ataupun klasikal, baik disekolah maupun diluar sekolah”.

Jadi guru merupakan seseorang yang berilmu dan mengabdikan diri

dalam bidang pendidikan sehingga secara sadar membimbing,

mengarahkan dan mengajarkan peserta didiknya dengan penuh

tanggung jawab. Seseorang disebut guru profesional jika mampu

merancang program pembelajaran dan memiliki kompetensi yang

baik untuk mengelola kelas dalam proses pembelajaran sehingga

peserta didik mampu memahami, menerapkan dan aktif dalam

pembelajaran.

Menurut Undang-Undang No 14/2005 tentang guru dan dosen dalam

Bedjo Sujanto (2007: 29) bahwa “Guru adalah pendidik profesional

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing,

mengaarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada
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jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan

menengah”.

Menurut Surya dalam Sudarwan Danim (2011: 47), “Guru yang

profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-

tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun

metode. Selain itu, juga ditunjukan melalui tanggung jawabnya dalam

memaksakan seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional

hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawabnya

sebagai guru kepada peserta didik, orang tua masyarakat, bangsa,

negara, dan agamanya”.

Selanjutnya menurut Kunandar (2011: 48) bahwa “Guru profesional

adalah guru yang mengenal tentang dirinya yaitu dirinya adalah

pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk dalam

belajar”.

Jadi berdasarkan pendapat diatas guru adalah sesorang yang ahli,

berilmu, bermutu dan bertanggung jawab atas segala tugas yang

diembannya serta mampu menunjukan pribadi yang baik karena guru

adalah tauladan bagi anak didiknya. Guru menjadi faktor utama

dalam pelaksanaan pembelajaran tuntas namun guru juga dapat

menjadi salah satu faktor penghambat pembalajaran tuntas jika

kemampuan guru masih kurang maksimal.
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2. Faktor sarana dan prasarana sekolah

Sekolah merupakan tempat belajar dan mengajar, dimana terdapat

guru dan siswa yang menjadi subjek belajar. Tugas sekolah adalah

menyediakan tempat yang nyaman dan aman sehingga proses

pembelajaran dapat berlangsung baik dan hal tersebut tidak terlepas

dari dukungan sarana dan sarana penunjang sekolah. Sekolah adalah

tempat yang menyediakan berbagai fasilitas yang menunjang

pelaksanaan pendidikan sesuai dengan tujuan kurikulum pendidikan.

Menurut Daryanto (2011: 11) secara etimologis (arti kata) prasarana

berarti alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan

misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga,

uang dan sebagainya. Sedangkan sarana seperti alat langsung untuk

mencapai tujuan pendidikan. Misalnya ruang, buku, perpustakaan,

laboratorium dan sebagainya.

Selanjutnya menurut Soetjipto dan Raflis Kosasi (2007: 170) bahwa

sarana dan prasarana adalah semua benda bergerak maupun yang

tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan

proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak

langsung.

Berdasarkan pendapat ditas dapat disimpulkan bahwa sarana dan

prasaran sekolah adalah segala bentuk benda atau alat yang

mendukung program pembelajaran disekolah seperti ruang belajar,

tempat berolah raga, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,
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tempat bermain, dan sumber belajar lain termasuk penggunaan

tekhnologi informasi dan komunikasi.

Untuk menunjang pelaksanaan belajar mengajar, pemerintah telah

menentapkan standar nasional pendidikan untuk sarana dan prasarana

sekolah. Mulyasa (2009: 37) menjelaskan bahwa standar sarana dan

prasarana dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan dengan peraturan

menteri, yang dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap satuan  pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan

sumber belajar lainnya, bahan habis pakai serta perlengkapan lain

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang

teratur dan berkelanjutan.

2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi

lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang

pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang

laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang

kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat

beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi dan ruang atau

tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses

pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

3. Standar keragaman jenis peralatan laboratorium, ilmu

pengetahuan alam (IPA), laboratorium bahasa, laboratorium

komputer, dan peralatan pembelajaran lain pada satuan
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pendidikan dinyatakan dalm daftar yang berisi jenis minimal

peralatan, yang harus tersedia.

4. Standar jumlah peralatan diatas, dinyatakan dalam rasion minimal

jumlah peralatan per peserta didik.

5. Standar buku perpustakaan dinyatakan dalam jumlah judul dan

jenis buku di perpustakaan satuan pendidikan.

6. Standar buku teks pelajaran di perpustakaan dinyatakan dalam

jumlah judul dan jenis buku diperpustakaan satuan pendidikan

untuk setiap peserta didik.

7. Kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks

pelajaran dinilai oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan

Menteri.

8. Standar sumber belajar lainnya dinyatakan dalam rasio jumlah

sumber belajar terhadap peserta didik sesuai dengan jenis sumber

belajar dan karakteristik satuan pendidikan.

9. Standar rasio luas ruang kelas dan luas bangunan per peserta didik

dirumuskan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

10. Standar kualitas bangunan minimal pada satuan pendidikan dasar

dan menengah adalah kelas B, sedangkan pada satuan pendidikan

tinggi adalah kelas A.

11. Pada daerah rawan gempa bumi atau tanahnya labil, bangunan

satuan pendidikan harus memenuhi ketentuan standar bangunan

tahan gempa.
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12. Standar kualitas bangunan satuan pendidikan mengacu pada

ketetapan menteri yang menangani urusan pemerintah dibidang

pekerjaan umum.

13. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggung

jawab satuan pendidikan yang bersangkutan, serta dilakukan

berkala dan berkesinambungan dengan memerhatikan masa pakai

yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

B. Kerangka Pikir

Belajar tuntas (Mastery learning) merupakan proses pembelajaran yang

bertujuan agar materi pelajaran dikuasai secara tuntas dan menyeluruh oleh

siswa, itu artinya pembelajaran dapat dikuasai oleh siswa sepenuhnya.

Dengan system belajar tuntas diharapkan program belajar mengajar dapat

dilaksanakan sedemikian rupa agar tujuan yang hendak dicapai dapat

diperoleh secara optimal sehingga proses belajar mengajar lebih efektif dan

efisien sehingga siswa dapat mencapai ketuntasan belajar secara maksimal.

Dalam strategi pembelajaran tuntas sistem pembelajaran yang digunakan

adalah sistem individual, sistem individual yang diterapkan untuk

memberikan layanan kepada setiap individu dalam kelompok sesuai dengan

perbedaan-perbedaan setiap individu dalam kelompok tersebut. Perbedaan

setiap individu dalam kelompok tersebut terlihat dari adanya siswa yang

pintar, cukup pintar dan tidak pintar. Adanya layanan individual yang

diberikan dalam pembelajaran tuntas, memungkinkan bagi setiap siswa untuk

dapat berkembang secara optimal sehingga dapat mencapai ketuntasan belajar
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secara menyeluruh. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa setiap individu

memiliki kemampuan yang berbeda-beda, pencapaian tingkat kompetensi

pembelajarannya pun berbeda. Oleh karena itu setiap siswa akan diberikan

tiga program layanan khusus dalam pembelajaran tuntas yaitu program

pembelajaran remidial, program pembelajaran pengayaan, dan program

percepatan (akselerasi)

Program layanan remidial adalah program layanan yang diberikan kepada

peserta didik yang tidak mencapai ketuntasan dalam belajar. Program

pembelajaran remidial diberikan kepada peserta didik yang pencapaian

skornya dibawah 75 untuk kompetensi dasar tertentu. Hal ini biasanya karena

siswa tersebut mengalami kesulitan belajar dan dan tidak mampu mencapai

komptensi dasar yang telah ditentukan. Oleh karena itu, siswa wajib untuk

mengikuti pembelajaran remidial agar mencapai ketuntasan sacara

menyeluruh.

Program pembelajaran pengayaan adalah program pembelajaran yang

diberikan kepada siswa yang telah mencapai skor diatas 75. Program

pembelajaran pengayaan diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan

tambahan pengetahuan atau keterampilan sesuai dengan kapasitanya.

Program percepatan (akselerasi) adalah program yang diberikan kepada

peserta didik yang telah mencapai ketuntasan belajar sehingga tidak

diperkenankan untuk mengikuti pembelajaran remidial namun tidak

diperkenankan juga untuk mengikuti pengayaan karena siswa yang

mendapatkan program percepatan (akselrasi) adalah siswa yang memiliki
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kemampuan dan kecerdasan luar biasa dengan pencapaian skor lebih dari 90

dan dapat mampu mempertahankan kecepatan belajarnya oleh karena itu

siswa tersebut dapat melanjutkan materi  selanjutnya.

Setiap pelaksanaan pembelajaran tentu akan mengalami hambatan-hambatan.

Oleh karena itu, penerapan pembelajaran tuntas tentu akan ditemukan

hamabatan-hambatan. Hambatan tersebut menjadi penyebab kesulitan siswa

dalam mengikuti program pembelajaran tuntas. Faktor penyebab kesulitan

belajar siswa terbagi menjadi dua yaitu faktor intern dan faktor ekstern. pada

faktor intern, yang menjadi penghambat pembelajaran tuntas terdapat pada

motivasi belajar siswa. Pada faktor ekstern yang menjadi faktor penghambat

yaitu terdapat pada guru dan sarana prasarana sekolah. Berdasarkan

pernyataan tersebut maka dapat ditarik kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Faktor-faktor penyebab
kesulitan belajar siswa

(variabel X):

a. Faktor intern
Motivasi belajar
siswa

b. Faktor ekstern
1. Faktor guru
2. Sarana dan

prasarana
sekolah.

Pelaksanaan belajar tuntas
(variabel Y):

1. Kecepatan belajar
2. waktu


