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PENGARUH KETELITIAN MENGHITUNG DAN BIMBINGAN 

BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini untuk menguji : (1) Pengaruh ketelitian menghitung terhadap 

hasil belajar matematika. (2) Pengaruh bimbingan belajar terhadap hasil belajar 

matematika. (3) Interaksi antara ketelitian menghitung dan bimbingan belajar. Jenis 

penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 

siswa kelas VIII PK1 dan VIII D dengan jumlah 39 siswa. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah tes, angket, dan dokumentasi. Teknis analisis data yang 

digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama. Hasil dari analisis 

data yang diperoleh dengan taraf signifikan 5% yaitu: (1) Tidak ada pengaruh 

ketelitian menghitung terhadap hasil belajar matematika. (2) Ada pengaruh 

bimbingan belajar terhadap hasil belajar matematika. (3) Tidak ada interaksi antara 

ketelitian menghitung dan bimbingan belajar terhadap hasil belajar matematika. 

Kata Kunci : ketelitian menghitung, hasil belajar matematika, bimbingan belajar 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to test: (1) The effect of the accuracy calculates power 

on the learning outcomes of mathematics. (2) Effect of tutoring on mathematics 

learning outcomes. (3) Interaction between the accuracy calculates and tutoring. 

This type of research is quantitative. The samples taken in this study were students 

of class VIII PK1 and VIII D with a total of 39 students. Data collection methods 

used were tests, questionnaires, and documentation. The data analysis technique 

used is the analysis of two-way variance with unequal cells. The results of the data 

analysis were obtained with a significant level of 5%, namely: (1)There is no 

influence of accuracy calculates power towards the learning outcomes of 

mathematics. (2)There was an influence tutoring on mathematics learning 

outcomes. (3) There is no interaction between the accuracy calculates and tutoring  

towards the learning outcomes of mathematics. 

 

Keywords: accuracy calculates, learning outcomes of mathematics, tutoring 
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1. PENDAHULUAN 

Subarna & Sunarti (2013) mengungkapkan bahwa matematika adalah ilmu 

yang mempelajari pengelolaan angka (bilangan-bilangan) seperti 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, grafik dan sebagainya. 

Pembelajaran matematika dalam dunia pendidikan menjadi suatu 

pembelajaran yang dianggap begitu sulit bagi sebagian siswa sehingga 

mereka tidak suka  denganpembelajaran tersebut.Mata pelajaran ini 

diajarkan di sekolah dengan jumlah jam yang relatif banyak dibandingkan 

mata pelajaran yang lain. Ilmu matematika melatih diri untuk berpikir dan 

bertindak secara analitis dan logis. Siswa yang terbiasa berpikir secara 

matematis akan lebih mudah berpikir logis dan rasional. Kemampuan 

berpikir secara matematis sangat dibutuhkan dalam menyongsong di era 

modern yang menuntut kompetisi seperti sekarang ini (Suparno, dalam 

Kedaulatan Rakyat, 1993). 

Owens (1993) menyatakan bahwa estimasi berhitung ditinjau dari 

kerumitannya yaitu siswa harus menguasai perhitungan awal, baru 

kemudian siswa akan dapat berhitung dengan baik. Apabila keduanya 

berhasil dikuasai maka pada tahap akhir siswa dapat menyelesaikan 

perhitungan dengan baik pula.Siswa sering mengalami kesulitan dalam 

proses pembelajaran matematika dan siswa masih mengalami kesulitan 

bagaimana mendapatkan hasil belajar matematika yang optimal dalam 

pembelajaran matematika. Kesulitan yang terjadi salah satunya adalah 

ketelitian dalam menghitung, sebab banyak siswa yang beranggapan bahwa 

matematika adalah mata pelajaran yang sulit dan membosankan. Soedjaji 

(2000) menyatakan bahwa perhitungan yang baik meliputi hitung 

menghitung dan penggunaan bilangan yang tidak perlu melibatkan operasi 

(jumlah, kurang, dan sebagainya). 
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Surya (dalam Tohirin, 2007:130) menyatakan bahwa bimbingan 

belajar adalah suatu bimbingan guna membantu siswa dalam menyelesaikan 

masalah pendidikan. Bimbingan belajar adalah salah satu layanan 

bimbingan  yang berkaitan dengan kegiatan bimbingan siswa yang 

mempunyai masalah dalam belajar. Bimbingan belajar dilakukan di luar jam 

sekolah pada jam pelajaran khusus dan mempelajari materi yang kurang 

dipahami oleh siswa serta dilakukan dengan menggunakan metode dan 

strategi yang tepat dan menarik perhatian siswa. Hal ini dimaksudkan 

supaya permasalahan yang dihadapi siswa dalam pembelajaran dapat 

diselesaikan dengan baik yang akan mengakibatkan hasil belajar 

matematika yang didapat siswa akan optimal.Siswa yang lambat dalam 

memahami materi akan mendapatkan kesulitan dalam menyelesaikan soal 

yang diberikan guru, dan hasil belajar yang didapat belum mencapai hasil 

belajar yang optimal. Disinilah peran pembimbing dalam pembelajaran 

sangat dibutuhkan guna mencapai hasil belajar yang optimal. 

Perkembangan bimbingan belajar adalah fenomena yang sudah meluas di 

berbagai negara termasuk di indonesia itu sendiri.  

Permintaan bimbingan belajar semakin banyak di indonesia, dan hal 

ini meningkatkan konsumsi bimbingan belajar di indonesia, yang 

diharapkan dengan mengikuti bimbingan belajar mampu meningkatkan 

prestasi hasil belajar matematika siswa. Rifda (2016) mengungkapkan 

bahwa bimbingan belajar dalam penelitian ini merupakan proses pemberian 

bantuan atau bimbingan yang dilakukan pembimbing terhadap siswa yang 

mempunyai masalah atau kesulitan dalam belajar yang dilakukan di luar jam 

sekolah untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa dalam ranah 

kognitif. Pemilihan metode dan strategi dalam bimbingan belajar dapat 

disesuaikan dengan kondisi serta permasalahan yang dimiliki siswa. 

Efektivitas bimbingan belajar tidak hanya penting bagi keluarga 

untuk memperkirakan apakah investasi mereka dalam les berguna atau 

tidak, tetapi juga memiliki implikasi bagi pengembangan pendidikan secara 

keseluruhan. Meskipun orang tua yang berinvestasi di bimbingan belajar 
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dan anak-anak yang mengambil les merekasemua memiliki aspirasi yang 

dapat meningkatkan prestasi hasil belajar matematika. Oleh sebab itu peran 

bimbingan belajar dalam membantu tingkat ketelitian menghitung siswa 

sangat efektif dan menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan hasil 

belajar matematika siswa. 

Sudjana (2011:22) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan 

kemampuan yang dimiliki setelah mengikuti proses pembelajaran. 

Purwanto (2011:46) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil yang 

didapatkan dari sebuah proses pembelajaran sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Hasil belajar digunakan untuk mengukur seberapa jauh peserta 

didik sudah memahami bahan yang diajarkan dalam proses pembelajaran. 

Hasil belajar matematika yang baik juga dipengaruhi dari berbagai faktor 

tak terkecuali tenaga pendidik, oleh sebab itu siswa yang kurang menguasai 

materi di kelas lebih memilih mengikuti bimbingan belajar di luar jam 

sekolah.  

Rumusan masalah penelitian ini: (1) Adakah pengaruh ketelitian 

menghitung terhadap hasil belajar matematika siswa? (2) Adakah pengaruh 

bimbingan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa? (3) Adakah 

interaksi antara ketelitian menghitung dan bimbingan belajar terhadap hasil 

belajar matematika siswa? 

Tujuan penelitian ini: (1) Menganalisis adanya pengaruh ketelitian 

menghitung terhadap hasil belajar matematika siswa. (2) Menganalisis 

adanya pengaruh bimbingan belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa. (3) Menguji adanya interaksi antara ketelitian menghitung dan 

bimbingan belajar terhadap hasil belajar matematika siswa. 

 

2. METODE  

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Ada dua variabel independen 

(variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang 

dipengaruhi). Variabel independen dalam penelitian ini adalah ketelitian 

menghitung (Ai) dan bimbingan belajar (Bj). Variabel dependen pada 
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penelitian ini adalah hasil belajar matematika (AiBj). Ketelitian menghitung 

dibagi menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, rendah sedangkan 

bimbingan belajar memiliki dua kategori yaitu rutin mengikuti, dan tidak 

rutin mengikuti. 

Penelitian ini dilakukan dengan metode soal tes, angket, dan 

dokumentasi. Metode soal tes digunakan untuk mengumpulkan data 

ketelitian menghitung, metode angket digunakan untuk mengumpulkan data 

bimbingan belajar, dan metode dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data hasil belajar matematika dengan mengambil nilai 

Ulangan Tengah Semester 2. Penelitian ini mengambil sampel 2 kelas yaitu 

kelas VIII PK1 dan VIII D di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta dengan 

jumlah 39 siswa. 

Teknik untuk uji instrumen adalah uji validitas dan uji reliabilitas. 

Data yang dinyatakan valid dan reliabel akan digunakan untuk uji 

hipotesis. Teknik untuk uji hipotesis adalah uji variansi dua jalan sel tak 

sama, kemudian akan dilakukan uji lanjut komparasi ganda apabila ada H0 

yang ditolak. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang diperoleh dari tes ketelitian menghitung dan angket bimbingan 

belajar yang sudah dinyatakan valid dan reliabel, serta hasil belajar 

matematika untuk kemudian dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas 

dan uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan menggunakan metode 

Liliefors dengan taraf signifikan 5%. Data dinyatakan berdistribusi normal 

jika 𝐿𝑚𝑎𝑘𝑠 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Hasil pengolahan data sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh data dengan taraf signifikan 5% 

dan diperoleh 𝐿𝑚𝑎𝑘𝑠 < 𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  ini berarti seluruh data berdistribusi normal. 

Uji homogenitas dilakukan menggunakan metode Bartlett dengan 

taraf signifikan 5% dan dikatakan homogen apabila χ2
hitung < χ2

tabel. 

Pada perhitungan uji homogenitas diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

Tabel 2. Hasil Uji Homogenitas 

Sumber 

𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 𝜒2

𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝜒2
0,05:𝑘−1 Keputusan  

Ketelitian 

Menghitung 

(A1, A2, A3) 

 

1,48 

 

𝜒2
0,05:2= 5,991 

 

Homogen 

Bimbingan 

Belajar 

(B1, B2) 

 

 

0,00211 

 

𝜒2
0,05:1 = 3,841 

 

Homogen 

 

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ketelitian menghitung 

dan bimbingan belajar masing-masing homogen karena 𝜒2
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔

<

𝜒2
𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

. 

Data yang dinyatakan berdistribusi normal dan homogen selanjutnya 

dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis menggunakan anava dua jalur sel tak 

sama dengan taraf signifikan 5%. Uji anava dua jalur terbagi menjadi tiga 

yaitu ketelitian menghitung (A), bimbingan belajar (B), dan interaksi 

ketelitian menghitung dan bimbingan belajar (AB) dengan statistika uji 

Sumber 
 

𝐿𝑚𝑎𝑘𝑠 

𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

= 𝐿0,05:𝑛 

Keputusan 

A1 
0,2273 

0,2671 Normal 

A2 0,0916 
0,2033 Normal 

A3 0,1266 
0,2953 Normal 

B1 0,2026 
0,2558 Normal 

B2 0,0871 
0,1705 Normal 
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𝐹𝐴 =
𝑅𝐾𝐴

𝑅𝐾𝐺
, 𝐹𝐵 =

𝑅𝐾𝐵

𝑅𝐾𝐺
, 𝐹𝐴𝐵 =

𝑅𝐾𝐴𝐵

𝑅𝐾𝐺
 pada perhitungan diperoleh hasil 

sebagai berikut. 

Tabel 3. Rangkuman Analisis Variansi Dua Jalan Sel Tak Sama 

Sumber 
JK dK RK 𝑭𝒐𝒃𝒔 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 

Ketelitian 

Menghitung (A) 

654,944 2 327,472 3,03 3,28 

Bimbingan Belajar 

(B) 

700.718 1 700,718 6,48 4,14 

Interaksi (AB) 
17,15 2 8,575 0,079 3,28 

Galat (G) 
3570,34 33 108.192   

Total (T) 
𝟒𝟗𝟒𝟑, 𝟏𝟓𝟐 38    

 

Pada tabel diatas diperoleh𝐹𝐴 = 3,03 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,28  maka 𝐻0𝐴 

diterima artinya tidak ada pengaruh ketelitian menghitung terhadap hasil 

belajar matematika, 𝐹𝐵 = 6,48 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 4,14  maka 𝐻0𝐵 ditolak artinya 

ada pengaruh bimbingan belajar terhadap hasil belajar matematika, serta 

𝐹𝐴𝐵 = 0,079 < 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 3,28  maka 𝐻0𝐴𝐵 diterima artinya tidak ada 

interaksi ketelitian menghitung dan bimbingan belajar terhadap hasil belajar 

matematika. 𝐹𝐵 ditolak sehingga harus dilakukan uji lanjut komparasi ganda, 

sedangkan 𝐹𝐴 dan 𝐹𝐴𝐵 diterima maka tidak perlu dilakukan uji lanjut 

komparasi ganda. 

Uji komparasi ganda dapat dilakukan apabila variabel bebas memiliki 

lebih dari dua kategori.  Kasus ini yang harus dilakukan uji komparasi ganda 

adalah variabel bimbingan belajar atau uji komparasi ganda antar kolom 

namun variabel ini hanya memiliki dua kategori, jadi data dapat diambil dari 

uji analisis variansi dua jalur sel tak sama dan dilihat dari rerata marginal pada 

kolom B1 = 80,61 dan B2 = 68,61 ,𝜇𝐵1  ≠  𝜇𝐵2 maka dapat disimpulkan 

bahwa H0 ditolak yang artinya ini menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil 
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belajar matematika siswa yang mengikuti bimbingan belajar dengan yang 

tidak mengikuti bimbingan belajar. 

Ketelitian menghitung dan bimbingan belajar yang lebih baik dapat 

dilihat dari rerata marginalnya. Rerata masing-masing sel dan rerata 

marginalnya adalah sebagai berikut. 

    Tabel 4. Rerata Ketelitian Menghitung dan Bimbingan Belajar 

Bimbingan 

Belajar 

Ketelitian Menghitung Rerata 

Marginal Tinggi Sedang Rendah 

Mengikuti 70,5 87,33 84 
 

80,61 

Tidak 

Mengikuti 
61,33 70,25 73 68,62 

Rerata 

Marginal 
65,915 78,79 78,5 

 

 

 

Ketelitian menghitung dan bimbingan belajar yang lebih baik  memiliki 

rerata marginal yang lebih tinggi. Berdasarkan tabel ketelitian menghitung 

kategori sedang memiliki rerata marginal yang paling tinggi dibandingkan 

dengan rerata marginal ketelitian menghitung kategori tinggi dan rendah. 

Rerata marginal bimbingan belajar kategori rutin mengikuti bimbingan 

belajar juga memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan kategori tidak rutin 

mengikuti bimbingan belajar. Data tersebut dapat disimpulkan bahwa 

ketelitian menghitung sedang memiliki hasil belajar yang lebih baik dan yang 

rutin mengikuti bimbingan belajar memiliki hasil belajar matematika yang 

lebih baik. Adapun graik rerata marginal sebagai berikut. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan: (1) Tidak ada pengaruh ketelitian menghitung 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta. (2) Ada pengaruh bimbingan belajar 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di SMP 

Muhammadiyah 1 Surakarta. (3) Tidak ada interaksi anatara ketelitian 

menghitung dan bimbingan belajar terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 1 Surakarta. 
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