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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: ada tidaknya pengaruh hasil belajar 
setelah penerapan metode belajar tuntas pada siswa kelas V SD Negeri Wironanggan 
01 Gatak Sukoharjo. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
eksperimen. Subyek dalam penelitian ini siswa kelas V SD Negeri Wironanggan 01 
Tahun 2014/2015. Tehnik pengumpulan data menggunakan teknik tes, dokumentasi, 
observasi, dan wawancara. Teknik analisis yang  digunakan adalah uji t yang 
didahului dengan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas. Berdasarkan hasil 
analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung > ttabel yaitu -8,95 > 2,042 
dengan nilai rata-rata hasil post test lebih besar dari pada pree test, yaitu 74,68 > 
62,5. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Metode belajar tuntas dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Wironanggan 01 Gatak 
Sukoharjo. 
 

Kata kunci: belajar tuntas, hasil belajar 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Pendahuluan  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan : 

 

“Tujuan Pendidikan Nasional berbunyi mengembangkan dan memberi watak serta 
peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab”. 

 
Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tersebut, guru sebagai pemeran 

utama, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, praktis dituntut 

kemampuannya dalam menyusun program, melaksanakan program, melakukan 

evaluasi, menganalisis hasil evaluasi dan melakukan tindak lanjut melalui 

perbaikan maupun pengayaan. Guru dalam menyusun program dituntut agar 

terarah dan terkendali mengacu tujuan yang diharapkan. Motivasi kepada peserta 

didik diperlukan untuk melaksanakan kegiatan belajar secara aktif, sangat 

dipengaruhi oleh sistem pendekatan dan penggunaan metode secara tepat akan 

mempermudah siswa dalam belajar, sehingga peserta didik tidak jemu dalam 

belajar karena sulitnya dalam mempelajari materi yang diajarkan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dituntut untuk mampu 

memperhatikan kemampuan peserta didik secara individual. Bagi peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar segera diberikan bantuan untuk memperbaiki 

cara belajar dan hasil belajar, sedangkan bagi peserta didik yang mampu 

menerima pembelajaran dengan baik diberikan pengayaan untuk memperluas 

cakrawala dan hasil belajar yang lebih optimal lagi dibanding dengan siswa pada 

kondisi rata-rata pada umumnya. Evaluasi merupakan salah satu bentuk kontrol 

guru, untuk mengetahui kemampuan peserta didik menguasai materi yang telah 

diajarkan, dan sebagai dasar menyusun program tindak lanjut, serta sebagai 

umpan balik keberhasilan guru dalam mengajar. 

Guru berkewajiban untuk menganalisis hasil belajar karena untuk 

mengetahui keberhasilan pembelajaran, diketahui sejauh mana tujuan 

pembelajaran telah dicapai dan kendala-kendala yang menghambat peserta didik 



dalam belajar. Sedangkan proses tindak lanjut merupakan suatu langkah yang 

dapat dilakukan oleh guru sebagai upaya mencapai hasil belajar yang optimal 

untuk meningkatkan prestasi belajar peserta didik.  

Dalam pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran secara 

tuntas haruslah memenuhi prinsip-prinsip belajar tuntas seperti dikemukakan oleh 

Sukmara (2005: 111)  sistem penilaian dalam pembelajaran, baik penilaian 

berkelanjutan maupun penilaian akhir dikembangkan sejumlah prinsip sebagai 

berikut : 

1. Menyeluruh 

2. Berkelanjutan 

3. Berorientasi pada indikator pencapaian 

4. Sesuai dengan pengalaman belajar 

Berkaitan dengan itu sebagai guru yang bertugas merencanakan dan 

melaksanakan proses pembelajaran sebaiknya memiliki kemampuan profesional. 

Dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pasal 42  menyebutkan : “Pendidik 

harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan kewenangan 

mengajar, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Memperhatikan nilai hasil ulangan 

harian I pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial peserta didik kelas V SD Negeri 

Wironanggan 01 Gatak Sukoharjo awal semester genap tahun 2014/2015, belum 

menunjukan ketuntasan hasil belajar, sehingga nilai rata-rata hasil ulangan harian 

masih dibawah batas ketuntasan minimum. 

Sehubungan dengan uraian diatas, penulis memandang bahwa dengan 

mengoptimalkan pencapaian ketuntasan belajar dimungkinkan dapat 

meningkatkan nilai rata-rata hasil belajar dan prestasi belajar peserta didik secara 

individual juga akan meningkat lebih tinggi. Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis mengadakan penelitian dengan judul: “Pengaruh Penerapan Metode 

Belajar Tuntas Teradap Hasil Belajar IPS Pada Siswa Kelas V Sd Negeri 

Wironanggan 01 Gatak Sukoharjo Tahun 2014/2015”. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui: ada tidaknya peningkatan hasil belajar sebelum dan 



setelah penerapan metode belajar tuntas pada siswa kelas V SD Negeri 

Wironanggan 01 Gatak Sukoharjo tahun 2014/2015. 

 

B. Metode Peneitian 

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri Wironanggan 01 Gatak Sukoharjo. 

Penelitian dilaksanakan pada semester II tahun pelajaran 2014/2015 selama 1 

minggu yaitu tanggal 2 sampai 7 Maret 2015. Sampel dalam penelitian ini adalah 

semua siswa kelas V SD Negeri Wironanggan 01 Gatak Sukoharjo yang 

berjumlah 16 siswa. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel bebas 

dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Belajar Tuntas. 

Balajar tuntas adalah serangkaian kegiatan belajar yang mampu menguasai materi 

yang dipelajari secara menyeluruh dalam waktu yang tersedia (Hartini, dkk, 2008: 

69). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Hasil Belajar. Hasil 

belajar yaitu hasil belajar adalah hasil yang dicapai seseorang setelah melaku kan 

kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dicapai seorang siswa untuk 

mengetahui sejauh mana bahan pengajaran atau materi yang diajarkan sudah 

diterima siswa (Arikunto, 2010: 132). 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, dokumentasi, observasi, 

dan wawancara. Metode tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat 

lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto, 

2010: 193). Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya berang-barang 

tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010: 201). Observasi adalah cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap obyek yang 

diteliti (Rubiyanto, 2013: 90). Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden secara mendalam 

dan jumlah responden yang sedikit/kecil (Sugiyono,  2010: 194). Teknik analisis 

data yang digunakan adalah uji Paired Sample T-Test, yang sebelumnya 

dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dengan metode Lilliefors. 



 

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Hasil Penelitian 

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat 

analisis yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui 

apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Hal ini penting 

diketahui berkaitan dengan ketepatan pemilihan uji statistik yang akan 

dipergunakan. Dalam penelitian ini uji normalitas menggunakan metode 

Lilliefors. Apabila nilai Lhitung kurang dari nilai Ltabel maka data terdistribusi 

normal, dan apabila nilai L hitung lebih dari nilai L tabel maka data tersebut 

tidak terdistribusi normal. Berikut adalah rangkuman hasil uji normalitas 

menggunakan metode Lilliefors: 

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas 

Kelas Lhitung Ltabel Keterangan 

Pree Test 0,0595 0,213 Normal 

Pos Test 0,054 0,213 Normal 

     

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas di atas menunjukkan bahwa nilai 

Lhitung kurang dari nilai Ltabel, dengan demikian dapat diambil kesimpulan 

bahwa data yang akan dianalisis terdistribusi secara normal. 

Setelah data memenuhi uji prasyarat maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Dalam penelitian ini uji hipotesis menggunakan Uji Paired Sample 

T-test.  

 

Tabel 2 Hasil Uji Hipotesis menggunakan Uji Paired Sample T-test 

Kelas Rata-rata thitung t0,005;16 Keterangan 

Pree Test 62,5 
-8,95 2,042 H0 ditolak 

Post Test 74,68 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa thitung > ttabel yaitu -8,95 > 2,042 

sehingga H0 ditolak. Sehingga berarti hipotesis yang menyatakan  “metode 



belajar tuntas dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD Negeri  

Wironanggan 01 Gatak Sukoharjo” dapat diterima. 

Dari nilai rata-rata dapat dilihat bahwa nilai rata-rata post test lebih 

besar daripada nilai rata-rata pree test, yaitu 74,68 > 62,5. Sehingga hipotesis 

yang menyatakan “metode belajar tuntas dapat meningkatkan hasil belajar IPS 

siswa kelas V SD Negeri  Wironanggan 01 Gatak Sukoharjo” dapat diterima. 

  

2. Pembahasan  

Penelitian ini dilaksanakan di kelas V SD Negeri Wironanggan 01 

Gatak Sukoharjo dengan penerapan metode belajar tuntas. Sebelum diterapkan 

metode belajar tuntas, siswa diberikan soal pree test, kemudian setelah 

penerapan metode belajar tuntas, siswadiberikan soal post test. 

Hasil belajar yang diperoleh siswa dari pree test dan post test tersebut 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan uji t. berdasarkan hasil analisis, 

diperoleh thitung sebesar -8,95 sedangkan ttabel adalah 2.042 maka dapat 

disimpulkan bahwa metode belajar tuntas berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa kelas V SD Negeri Wironanggan 01 Gatak Sukoharjo. 

Berdasarkan nilai rata-rata tes hasil belajar siswa diperoleh rata-rata 

post test lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata pree test, yaitu 74,68 > 

62,5. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa metode belajar tuntas 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas V SD Negeri Wironanggan 01 

Gatak Sukoharjo. 

Metode belajar tuntas diterapkan pada kelas V SD Negeri Wironanggan 

01 Gatak Sukoharjo. Menurut Hartini, dkk (2008: 69) belajar tuntas merupakan 

serangkaian kegiatan belajar yang mempu menguasai meteri yang dipelajari 

secara menyeluruh dalam waktu yang tersedia. Metode belajar tuntas secara 

praktis asumsinya adalah sebagai berikut : 

1. Semua peserta didik dapat belajar jika diberikan kesempatan dan waktu 

yang cukup sesuai dengan yang diperlukan. 

2. Ketuntasan didefinisikan berdasarkan ranah dan jenjang taksonomi Bloom. 

3. Pembelajaran perlu dibagi kepada unit-unit yang lebih kecil, yaitu : 



a. Materi Pembelajaran 

b. Standar Kompetensi 

c. Kompetensi Dasar, dan 

d. Indikator Pembelajaran. 

4. Setiap unit belajar perlu dirancang untuk dapat dikuasai oleh peserta didik 

secara tuntas 

5. Ajarkan setiap unit kepada peserta didik sehingga pengguasaannya 

terhadap unit-unit belajar menjadi prasyarat ketuntasan penguasaan. 

6. Peserta didik dinilai berdasarkan kriteria absolut, bukan berdasarkan 

perbandingan dengan peserta didik lain. 

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menetapkan pelajaran IPS 

sebagai mata pelajaran dengan materi menghargai peranan tokoh pejuan dan 

masyarakat dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan 

Indonesia. Untuk melengkapi langkah-langkah atau prosedur tersebut, usaha 

pendidik harus dibantu dengan kegiatan tambahan seperti “feedback” atau 

umpan balik yang terperinci kepada peserta didik maupun kepada pendidik. 

Metode belajar tuntas merupakan belajar yang memperhatikan 

perbedaan individu dalam gaya belajar, kecepatan belajar, dan kemampuan 

belajar. Waktu belajar merupakan variabel utama dalam belajar tuntas (Samino 

dan Marsudi 2013: 76). Peran guru dalam pembelajaran yaitu sebagai 

fasilitator yang membantu menghidupkan pembelajaran dan juga sebagai 

sumber pembelajaran apabila siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

materi atau pertanyaan yang diajukan dan juga pada saat diskusi. 

Menurut Arikunto (2010: 132) hasil belajar adalah hasil yang diperoleh 

setelah melakukan kegiatan belajar dan merupakan penilaian yang dicapai 

seorang siswa untuk mengetahui sejauh mana bahan pengajaran atau materi 

yang diajarkan sudah diterima siswa. Hasil belajar tersebut diperoleh sebelum 

dan sesudah penerapan metode belajar tuntas. Setelah dibandingkan ternyata 

rata-rata hasil belajar sesudah penerapan metode belajar tuntas lebih besar 

daripada sebelum penerapan metode belajar tuntas. Berdasarkan fakta 

dilapangan membuktikan bahwa penerapan metode belajar tuntas berpengaruh 



terhadap hasil belajar siswa kelas V SD negeri Wironanggan 01 Gatak 

Sukoharjo dibuktikan dengan nilai hasil belajar Post Test lebih besar dibanding 

nilai hasil belajar Pree Test yaitu 74,6 > 62,5. 

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2011) 

dengan judul “Belajar Tuntas Suatu Alternatif untuk Meningkatan Prestasi 

Belajar IPS pada Siswa Kelas V SD Negeri 1 Jetis Sukoharjo Tahun 

2010/2011”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut bahwa metode belajar 

tuntas dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas V SD Negeri 1 Jetis 

Sukoharjo Tahun 2010/2011. Sesuai penelitian yang penulis lakukan dengan 

hasil, metode Belajar Tuntas berpengaruh terhadap hasil belajar IPS siswa 

kelas V SD Negeri Wironanggan 01 Gatak Sukoharjo Tahun 2014/2015. 

 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa metode belajar tuntas dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas V SD Negeri Wironanggan 01 Gatak Sukoharjo. Berdasarkan 

uji t diperoleh thitung > ttabel, yaitu  sebesar -8,95 > 2,042. 
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