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 Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui perbandingan prestasi 

belajar biologi siswa yang mengikuti Les Privat (LP) dengan Bimbingan Belajar (BB), 2)  

untuk mengetahui perbandingan prestasi belajar biologi siswa yang mengikuti LB 

dengan tanpa yang mengikuti LB dan BB, dan 3) untuk mengetahui perbandingan 

prestasi belajar biologi siswa yang mengikuti BB dengan tanpa yang mengikuti LB dan 

BB. Jenis penelitian ini adalah penelitian Ex Post Facto. Variabel bebasnya adalah siswa 

yang mengikuti tambahan belajar di luar sekolah (LP dan BB), sedangkan variabel 

terikat adalah prestasi belajar biologi siswa kelas X, XI IPA, XII IPA SMA AL ISLAM 3 

Surakarta yang mengikuti tambahan belajar di luar sekolah (LP dan BB). Populasi 

dalam penelitian ini adalah kelas X, kelas XI IPA, dan kelas XII IPA, sedangkan 

sampelnya adalah seluruh dari populasi yaitu berjumlah 43 siswa. Teknik pengambilan 

data adalah menggunakan dokumentasi, observasi, angket dan prestasi siswa. 

Persyaratan uji analisis menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas. Analisis data 

menggunakan uji t tipe Independen Sample T test. Dengan hasil perhitungan dapat 

disimpulkan bahwa dengan mengikuti LP merupakan tambahan belajar yang paling baik. 

Hal ini bisa dilihat dari rata-rata nilai prestasi siswa yang mengikuti LP yaitu 83,50, 

selanjutnya BB (73,50), dan yang terakhir tanpa mengikuti LP dan BB (69,28).  

 

Kata Kunci : Les Privat, Bimbingan Belajar dan Prestasi Belajar. 
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A. PENDAHULUAN 

Berdasarkan observasi di SMA AL ISLAM 3 Surakarta, khususnya 

siswa yang mempelajari mata pelajaran biologi sebagian besar siswanya 

mengikuti tambahan belajar di luar sekolah. Tambahan belajar di luar sekolah 

ada yang bersifat kelompok (bimbingan belajar) dan ada yang bersifat khusus 

(les privat).  

Bimbingan belajar (BB) merupakan salah satu bentuk layanan 

bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah 

(Prayitno, 2009: 279). Bimbingan belajar memegang tugas dan tanggung jawab 

yang penting untuk mengembangkan lingkungan, membangun interaksi 

dinamis antara peserta didik dengan lingkungan, membelajarkan peserta didik 

untuk mengembangkan, merubah dan memperbaiki perilaku. 

Selain bimbingan belajar yang sifatnya umum, tambahan belajar di luar 

sekolah bisa juga dengan les privat (LP). Les privat (LP) ini biasanya hanya 

dikelola oleh perorangan tanpa melibatkan orang banyak, yaitu dengan 

mendatangkan seorang guru tentor ke rumah. LP perlu dikembangkan pada 

kegiatan di luar bidang studi yang bertujuan untuk memberikan wahana 

pemenuhan kebutuhan siswa untuk menjadi manusia yang utuh. Bentuk 

kegiatan tersebut harus dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan diri 

(Suparno, 2002:56). 

Tambahan belajar di luar sekolah sangat diperlukan oleh siswa karena 

jika hanya belajar di sekolah saja  waktu belajarnya kurang. Tambahan belajar 

mempunyai peranan yang sangat penting bagi siswa, yaitu siswa lebih 

memahami materi pelajaran biologi, siswa dapat menjadi individu yang lebih 

bertanggungjawab dan siswa dapat meningkatkan prestasi belajarnya.   

Berdasarkan penjelesan di atas, dalam penelitian ini bertujuan untuk: 1) 

mengetahui perbandingan prestasi belajar biologi siswa antara yang mengikuti 

LP dengan BB, 2) mengetahui perbandingan prestasi belajar biologi siswa 

antara yang mengikuti LP dengan tanpa mengikuti LP dan BB, dan 3) 

mengetahui perbandingan prestasi belajar biologi siswa antara yang mengikuti 

BB dengan tanpa yang mengikuti LP dan BB. 
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B. METODE PENELITIAN 

Sekolah yang akan digunakan peneliti dalam penelitian adalah SMA 

AL ISLAM 3 Surakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2012 – 

Maret 2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Ex Post Facto. 

Subjek penelitian ini adalah semua siswa yang mempelajari biologi, yaitu 

siswa kelas X, kelas XI IPA, dan kelas XII IPA. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 

1. Dokumentasi 

Digunakan untuk memperoleh data sekolah, keadaan sekolah dan 

identitas siswa, dengan cara melihat dokumen yang ada di sekolah tersebut.  

2. Observasi 

Peneliti mengobservasi siswa seberapa banyak siswa yang mengikuti 

tambahan belajar di luar sekolah tersebut. 

3. Angket 

Penilaian dalam angket ini menggunakan “Skala Guttman” yaitu skala 

yang tipe jawabannya tegas seperti benar-salah, ya-tidak, dan seterusnya. 

Untuk jawaban positif seperti benar, ya, baik diberi skor 1, sedangkan untuk 

jawaban negatif seperti salah, tidak, rendah, buruk diberi skor 0 (Riduwan, 

2010: 42). Dalam penelitian ini menggunakan pilihan jawaban ya dan tidak, 

dengan kisi-kisi angket sebagai berikut. 

Tabel. 1 Kisi-kisi Angket Tambahan Belajar di Luar Sekolah 

Indikator 
Jumlah Soal 

Soal  

Nomor 

1. Bimbingan 2 1,2 

2. Belajar di sekolah 3 3,4,5 

3. Cara Belajar  2 6,7 

4. Tambahan Belajar 2 8,9 

5. Konsep Tambahan Belajar 4 10 – 13 

6. Hasil Tambahan Belajar 5 14 – 18  

7. Kualitas Tambahan Belajar  2 19,20 

8. Fungsi Tambahan Belajar 2 21,22 

9. Tujuan Tambahan Belajar 2 23,24 
 

4. Nilai Raport (Prestasi Belajar) 

Peneliti meminta data prestasi belajar pelajaran biologi SMA AL 

ISLAM 3 Surakarta untuk siswa kelas X, XI IPA, XII IPA kepada guru 
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biologi. Prestasi belajar yang digunakan yaitu untuk prestasi belajar 

semester ganjil tahun ajaran 2012/2013. 

Angket yang disebarkan dalam penelitian harus diuji terlebih dahulu 

dengan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas dalam peneltian ini 

dilakukan sebanyak dua kali. Hal ini disebabkan waktu uji validitas pertama 

ada beberapa soal yang tidak valid, sehingga harus dilakukakan uji validitas 

lagi. Hasil dari kedua uji validitas tersebut menunjukkan bahwa dari semua 

item soal angket menyatakan valid. 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa item soal 

angket tersebut cukup reliabilitas. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan uji 

reliabilitas dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16.0 menghasilkan rxy 

sebesar 0,757. 

Analisis data yang digunakan adalah uji prasarat analisis dan uji 

hipotesis. Uji prasarat analisis yang digunakan adalah: 

1. Uji normalitas 

Dalam analisis statistik parametrik, persyaratan normalitas data harus 

terpenuhi, yaitu data berasal dari distribusi normal. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Dalam 

penelitian ini akan menggunakan Uji Normalitas dengan Metode Lilliefors  

2. Uji homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah variansi-

variansi dari sejumlah populasi sama atau tidak. Salah satu uji homogenitas 

variansi untuk k populasi adalah uji Bartlett. 

Uji hipotesis merupakan uji yang dilakukan setelah kita melakukan 

perhitungan uji normalitas dan uji homogenitas. Uji ini dilakukan untuk 

mengetahui ada tidaknya perbedaan yang signifikan antara siswa yang 

mengikuti tambahan belajar di luar sekolah dengan siswa yang tidak mengikuti 

tambahan diluar sekolah. 

Uji hipotesis ini dilakukakn dengan menggunakan rumus “Uji t”, yaitu 

(Arikunto, 2010: 354) : 
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN  

1. HASIL 

Berdasarkan data prestasi belajar biologi siswa yang ditinjau dari 

siswa yang mengikuti tambahan belajar di luar sekolah, diperoleh hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 2 Nilai rata-rata siswa yang mengikuti tambahan belajar  

Kategori Rata-rata Prestasi Siswa 

Les Privat 83,57 

Bimbingan Belajar 73,50 

Tidak mengikuti tambahan  belajar 69,28 

 

Data prestasi yang telah diperoleh maka dihitung uji normalitas dan 

homogenitas. Adapun hasil untuk uji normalitas adalah: 

Tabel 3. Ringkasan Uji Normalitas Data Prestasi Siswa 

Tambahan Belajar N Lhitung Ltabel Probabilitas Keterangan 

Les Privat 7 0,1552 0,300 0,200 Normal 

Bimbingan Belajar 18 0,1668 0,200 0,189 Normal 

Tidak Ikut 

Tambahan Belajar 

18 0,1261 0,200 0,144 Normal 

 

Berdasarkan hasil analisis normalitas yang ditampilkan pada tabel di 

atas menunjukkan bahwa Lhitung < Ltabel dan nilai probabilitas > 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa masing-masing kelompok data berdistribusi 

normal. 

Adapun hasil untuk uji homogenitasnya dengan menggunakan alat 

bantu program SPSS versi 16.0 diperoleh nilai signifikan 0,400 dan bearti 

nilai signifikan 0,400 > 0,05 yang artinya H0 diterima sehingga dalam 

penelitian ini memiliki varian yang homogen. 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah “uji t” 

dengan tipe Independen Sample T Test. Adapun hasil perhitungan uji 

hipotesis tersebut adalah: 
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Tabel 4.  Ringkasan Uji Hipotesis 

Α Bentuk Kelompok thitung tSPPS ttabel Keterengan 

0,05 

LP vs BB 6,99 6,597 2,069 Ha diterima 

LP vs tanpa mengikuti LP dan BB 7,94 7,965 2,069 Ha diterima 

BB vs tanpa mengikuti LP dan BB 3,15 3,312 2,042 Ha diterima 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari ketiga aspek 

kelompok tersebut menyatakan bahwa thitung > ttabel, maka Ha diterima yaitu ada 

perbedaan antara siswa yang mengikuti tambahan belajar di luar sekolah 

dengan yang tidak mengikuti tambahan belajar dan Ho ditolak.  

 

2. PEMBAHASAN  

a. Pembahasan Prestasi Belajar Biologi Siswa 

Siswa kebanyakan hanya mempunyai waktu belajar di sekolah, 

namun di SMA AL ISLAM 3 Surakarta sebagian siswanya yang 

menambah waktu belajarnya di luar sekolah. Hasil observasi peneliti di 

SMA AL ISLAM 3 Surakarta di kelas X, XI IPA, XII IPA 50 % ke atas 

siswanya mengikuti tambahan belajar di luar sekolah. Siswa yang 

mengikuti tambahan belajar di luar sekolah tersebut sebnyak 25 siswa 

dari 43 siswa yang ada. Tambahan belajar di luar sekolah yang diikuti 

siswa terbagi menjadi dua tipe yaitu LP dan BB.  

LP merupakan tambahan belajar yang bersifat khusus, yang artinya 

satu siswa diampu oleh satu  guru tentor. Dengan mengikuti LP ini siswa 

akan lebih antusias, santai, respontif dan leluasa dalam menanyakan 

semua materi yang belum dipahami. Dalam penelitian ini ada 7 siswa 

dari 43 siswa yang mengikuti LP. Siswa yang mengikuti LP ini 

mempunyai prestasi lebih tinggi dari siswa yang mengikuti tambahan 

belajar secara bimbingan belajar dan lebih tinggi dari siswa yang tidak 

mengikuti tambahan belajar. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil 

prestasi siswa yang mempunyai rata-rata nilai 83,57 (Tabel 2). 

Sebagian siswa di SMA AL ISLAM 3 Surakarta juga mengikuti 

tambahan belajar secara BB. BB merupakan tambahan belajar di luar 

sekolah yang bersifat kelompok, yang artinya dalam satu guru tentor 
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mengampu siswa lebih dari satu siswa. Dalam penelitian ini ada 15 siswa 

dari 43 siswa yang mengikuti BB. Prestasi siswa yang mengikuti BB 

lebih baik dari siswa yang tidak mengikuti tambahan belajar diluar 

sekolah. Hal ini dapat ditunjukkan nilai rata-rata dari siswa yang 

mengikuti tambahan belajar adalah 73,50, sedangkan nilai rata-rata untuk 

siswa yang tanpa mengikuti LP dan BB adalah 69,28 (Tabel 2). 

Berdasarkan nilai rata-rata yang ada di tabel 2 dari masing-masing 

bentuk tambahan belajar tersebut dapat diketahui bahwa siswa yang 

mengikuti LP mempunyai prestasi lebih baik. Hal ini disebabkan karena 

dengan mengikuti LP siswa lebih antusias, santai, dan leluasa dalam 

menanyakan semua materi yang belum dipahami. Dan siswa yang 

mengikuti tambahan belajar secara BB mempunyai prestasi lebih baik 

dari siswa yang tanpa mengikuti LP dan BB. Dengan demikian dapat 

diartikan bahwa tambahan belajar di luar sekolah mempunyai dampak 

yang positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Tambahan 

belajar di luar sekolah juga bertujuan agar siswa mendapatkan materi 

pelajaran dengan maksimal dan dapat memepelajari kembali materi yang 

diajarkan di sekolah.  

Adapun histogram dari rata-rata prestasi siswa berdasarkan tabel 2 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Histogram Rata-rata Prestasi Siswa 

Hasil analisis data dalam penelitian ini menggunakan “uji t” karena 

peneliti akan membandingkan siswa yang mengikuti LP, BB dan siswa 
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yang tanpa mengikuti LP dan BB. Dengan perhitungan “uji t” tersebut 

hasil yang diperoleh adalah. 

1) LP dengan BB 

Hasil thitung  yang diperoleh 6,99 dan thitung dengan menggunakan SPSS 

diperoleh 6,597, sedangkan ttabel sebesar 2,069.  

2) LP dengan tanpa mengikuti LP dan BB 

Hasil thitung  yang diperoleh 7,94 dan thitung dengan menggunakan SPSS 

diperoleh 7,965, sedangkan ttabel sebesar 2,069. 

3) BB dengan tanpa mengikuti LP dan BB 

Hasil thitung  yang diperoleh 3,15 dan thitung dengan menggunakan SPSS 

diperoleh 3,312, sedangkan ttabel sebesar 2,042. 

Berdasarkan perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa semua aspek 

menyatakan Ha diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa “ada 

perbedaan  prestasi belajar biologi siswa SMA AL ISLAM 3 Surakarta 

yang mengikuti tambahan belajar di luar sekolah tahun ajaran 

2012/20/13”. Hal ini disebabkan mungkin karena siswa yang mengikuti 

tambahan belajar di luar sekolah mendapatkan waktu belajar yang lebih 

dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti tambahan belajar, 

sehingga siswa-siswa tersebut dapat memahami materi pelajaran biologi 

secara maksimal. 

b. Pembahasan Hasil Angket Tanggapan Siswa  

Penelitian ini juga didukung oleh angket untuk mengetahui 

tanggapan siswa terhadap tambahan belajar di luar sekolah. Data yang 

diperoleh adalah:  
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1) Indikator Bimbingan 

Pada umumnya siswa membutuhkan adanya bimbingan dan 

bimbingan tersebut tidak hanya berasal dari sekolah tetapi juga berasal 

dari luar sekolah. Hal ini karena bimbingan dapat membantu siswa 

untuk menjadi lebih baik.. 

2) Indikator Belajar di Sekolah 

Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari materi 

mata pelajaran biologi dan waktu belajar yang diberikan dari sekolah 

tersebut kurang mencukupi, sehingga untuk mengatasi kekurangan 

waktu tersebut siswa mengikuti tambahan belajar di luar sekolah. 

3) Indikator Cara Belajar  

Sebagian besar siswa mempelajari kembali materi pelajaran biologi 

sesudah pulang sekolah dan dalam kesehariannya siswa juga belajar. 

Jika kita hanya belajar di sekolah saja maka materi yang kita peroleh 

kurang untuk dipahami.  

4) Indikator Tambahan Belajar 

Umumnya siswa menginginkan adanya tambahan belajar baik dari 

dalam sekolah maupun dari luar sekolah. Tambahan belajar 

merupakan salah satu bentuk layanan bimbingan yang sangat penting 

diselenggarakan di sekolah. 

5) Indikator Konsep Tambahan Belajar  

Siswa lebih menyukai tambahan belajar yang bersifat kelompok 

(bimbingan belajar) daripada yang bersifat khusus dan di SMA AL 

ISLAM 3 Surakarta ini sebagian besar siswanya mengikuti tambahan 

belajar di luar sekolah khususnya untuk mata pelajaran biologi.  

6) Indikator Hasil Tambahan Belajar 

Kebanyakan siswa dengan mengikuti tambahan belajar dapat lebih 

memahami materi pelajaran biologi, meningkatkan prestasi siswa, dan 

dapat menghindarkan siswa dari kegagalan belajar.  
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7) Indikator Kualitas Tambahan Belajar 

Menurut siswa dengan mengikuti tambahan belajar dapat 

meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan dapat memotivasi siswa 

untuk selalu rajin belajar dalam kesehariannya.  

8) Indikator Fungsi Tambahan Belajar 

Menurut kebanyakan siswa bahwa dengan mengikuti tambahan 

belajar dapat meningkatkan kemampuan, minat dan kebiasaan kita 

menjadi lebih baik.  

9) Indikator Tujuan Tambahan Belajar 

Menurut kebanyakan siswa bahwa dengan mengikuti tambahan 

belajar dapat bertanggungjawab atas diri sendiri dan dapat 

mengembangkan kemampuan atau potensi diri sendiri.  

 

c. Karakter Siswa 

a) Yang mengikuti LP 

Siswa yang mengikuti LP mempunyai prestasi yang lebih tinggi 

daripada yang mengikuti BB dan yang tanpa mengikuti LP dan BB. Di 

dalam kelas siswa tersebut lebih aktif, antusias dalam mengikuti 

pelajaran di sekolah. Siswa tersebut selalu melakukan hal-hal yang 

positif atau bermanfaat dan selalu berusaha untuk mendapatkan 

prestasi yang lebih baik. Siswa kebanyakan lebih menyukai suasana 

yang tenang dalam belajar. 

b) Yang mengikuti BB 

Siswa yang mengikuti BB mempunyai prestasi yang lebih baik dari 

yang tanpa mengikuti LP dan BB, namun lebih rendah dari siswa yang 

mengikuti LP. Karakter siswa yang mengikuti BB hampir sama 

dengan yang mengikuti LP, mereka selalu melakukan hal-hal yang 

positif dan selalu berusaha untuk meningkatkan prestasi belajarnya. 
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c) Tanpa mengikuti LP dan BB 

Siswa yang tanpa mengikuti LP dan BB mempunyai prestasi yang 

lebih rendah dari yang mengikuti LP dan BB. Hal ini mungkin 

disebabkan karena siswa tersebut lebih banyak melakukan hal-hal 

yang negatif, serta siswa tersebut selalu malas dalam melakukan 

sesuatu yang positif.  

 

D. KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: “tambahan belajar yang 

paling baik adalah yang mengikuti LP (83,57), selanjutnya BB (73,50), dan 

yang terakhir tanpa mengikuti LP dan BB (69,28)”. 
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