
A. Pengertian Belajar Tuntas
Tujuan pembelajaran secara ideal adalah agar materi yang dipelajari

dikuasai sepenuhnya atau tuntas oleh peserta didik, ini disebut dengan istilah

“mastery learning” atau belajar tuntas. Ukuran ketuntasan biasanya berkisar

75% sampai dengan 90%. Jadi seluruh peserta didik diharapkan dapat

menguasai hampir seluruh materi pembelajaran yang disajikan, sebelum

berpindah ke materi pembelajaran berikutnya. Diakui bahwa setiap anak

memiliki bakat yang berbeda-beda dalam bidang studi. Sebagai contoh ada

anak yang memiliki bakat dalam bidang studi matematika atau bahasa Inggeris.

Maka pada kedua anak ini ada kelebihan, mereka  akan sanggup

mempelajarinya lebih cepat dan lebih mudah, dibandingkan dengan anak yang

tidak memiliki bakat. Selanjutnya menurut penelitian , bila semua anak-anak

yang memiliki bakat diberikan materi pembelajaran yang sama, maka hasilnya

akan berbeda-beda sesuai menurut bakat mereka masing-masing. Menurut

S. Nasution (1988) ada korelasi yang cukup tinggi antara bakat dengan hasil

belajar. Ini artinya orang yang memiliki bakat dalam hal tertentu maka

prestasinya pada hal tersebut akan tinggi dan begitu juga sebaliknya. Akan

tetapi jika kepada mereka diberi metode pembelajaran yang lebih bermutu

yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap anak serta waktu belajar yang

lebih banyak, maka akan dapat dicapai keberhasilan penuh bagi setiap anak

dalam bidang studi. Maka korelasi antara bakat dengan tingkat keberhasilan

anak dalam menguasai materi pembelajaran dapat dilenyapkan. Tugas guru

dalam hal ini dengan sendirinya perlu memperhatikan mereka yang belum

secara tuntas menguasai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Guru

hendaknya memusatkan perkatiannya untuk dapat menangani kesukaran

belajar peserta didik, bila mereka menemukan kesulitan belajar. Apabila hal-

hal demikian ditangani secara baik dan tepat, peserta didik akan menguasai

materi pelajaran yang diberikan secara tuntas. Anggapan dasar atau yang

melatarbelakangi penguasaan tuntas adalah “siswa mau dan dapat”. Artinya
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jika siswa mau menguasai secara tuntas dia akan dapat menguasainya.

Namun kenyataannya tidaklah demikian.  Masalahnya adalah terdapat

perbedaan individu (individual differensis) di antara peserta didik. Perbedaan-

perbedaan tersebut terletak pada tingkat kecerdasan, pengetahuan,

pengalaman, bakat, kepribadian, sikap, kebiasaan, sifat, motif, cita-cita,

jasmani, tempo perkembangan, etika, penyesuaian sosial dan emosional,

serta latar belakang keluarga dan lain sebagainya.

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penguasaan Penuh
(Tuntas)
Untuk menguasai materi pembelajaran secara tuntas ada beberapa faktor

yang melatarbelakanginya, yaitu :

1. Bakat

Setiap anak dilahirkan memiliki bakat yang berbeda-beda. Bakat adalah

kemampuan yang merupakan sesuatu yang “inherent” dalam diri seseorang,

dibawa sejak lahir dan terkait dengan struktur otak . Secara genetis struktur

otak memang telah terbentuk sejak lahir, tetapi berfungsinya otak itu sangat

ditentukan oleh cara lingkungan berinteraksi dengan anak itu. Selanjutnya

bakat yang sama namun kadar keberbakatan tersebut berbeda maka akan

diperoleh hasil yang berbeda pula. Dengan demikian ada kepercayaan pada

guru bahwa beberapa bidang studi hanya dapat dikuasai oleh sebagian dari

peserta didik saja, yaitu yang memiliki bakat khusus untuk bidang studi

tersebut. Timbul anggapan bahwa antara bakat dan prestasi terdapat hubungan

kausalitet. Bakat yang tinggi menyebabkan prestasi belajar yang tinggi dan

sebaliknya, bakat yang rendah akan menyebabkan prestasi belajar yang

rendah. Pemahaman seperti ini membebaskan guru dari segala tanggungjawab

atas prestasi yang rendah disebabkan bakat itu dibawa sejak lahir dan

diturunkan dari nenek moyang, yang tak dapat diubah lagi oleh guru.

Namun John Carol seperti dikemukakan S.Nasution (1988)

mengemukakan pendirian yang radikal. Ia mengakui adanya perbedaan bakat,

akan tetapi ia memandang bakat sebagai perbedaan waktu yang diperlukan

untuk menguasai sesuatu. Jadi perbedaannya, bakat tidak menentukan tingkat

penguasaan atau jenis materi yang dipelajari. Ini artinya setiap anak akan

menguasai materi pembelajaran jika kepada mereka diberikan waktu yang

cukup di samping syarat-syarat yang lain. Timbul persoalan apakah seseorang
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rela untuk mengorbankan waktu yang begitu banyak agar mencapai tingkat

penguasaan tertentu. Persoalan lain lagi ialah apa yang dapat dilakukan guru

agar waktu itu dapat dipersingkat, umpamanya untuk pemahaman materi

tertentu dibutuhkan waktu satu jam bagaimana upaya pendidik agar waktu

satu jam tersebut bisa dipersingkat lagi menjadi setengah jam atau

seperempat jam.

2. Mutu pengajaran

Bentuk pembelajaran yang dilakukan di sekolah berbentuk klassikal

artinya satu orang guru mengajar banyak peserta didik bahkan lebih kurang

40 peserta didik. Dapat dibayangkan betapa guru mengalami kesulitan untuk

menghadapi berbagai ragam anak. Pada hal dalam teori bahwa guru dalam

memberikan pembelajaran harus memperhatikan setiap individu secara

keseluruhan. Jika ada 40 peserta didik dalam satu kelas ini berarti ada 40

ragam perbedaan individu, yang setiap peserta didik tersebut yang perlu di

perhatikan dan dilayani secara individu. Memang pada tahun 1970-an

dilaksanakan sekolah proyek perintis sekolah pembangunan (PPSP) pada 8

IKIP yang ada di Indonesia dan 8 STM Pembangunan. Tujuan dari sekolah

tersebut adalah memberikan pelayanan pembelajaran secara individual.  Yang

malaksankan uji coba PPSP tersebut adalah : IKIP Padang, IKIP Jakarta,

IKIP Bandung, IKIP Semarang, IKIP Jogyakarta, IKIP Malang, IKIP Surabaya,

dan IKIP Ujung Pandang. Tujuan sistem  pendidikan ini adalah agar anak

mampu menguasai materi pembelajaran secara tuntas dan maju sesuai

dengan kemampuan masing-masing tanpa dihalangi oleh kemampuan peserta

didik lain. Dengan model pembelajaran seperti ini diharapkan perhatian guru

lebih terarah secara individu terhadap masing-masing peserta didik, dan anak

dapat maju sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Namun

kenyataannya model sistem seperti ini tidak dapat bertahan lama, hal ini

disebabkan biaya operasioianal yang terlalu mahal. Bayangkan setiap sub

pokok bahasan setiap bidang studi memiliki 5 jenis modul pembelajaran.

Akhirnya model pembelajaran yang menggunakan  modul tersebut berakhir

pada dasawarsa 80-an dan kembali menggunakan sistem klassikal yang

biasa, di mana satu orang guru menghadapi lebih kurang 40 peserta didik

dalam melaksanakan proses pembelajaran. Model apapun yang dipakai yang

jelas kebutuhan setiap individu tersebut perlu diperhatikan oleh pendidik.
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Peserta didik memiliki perbedaan individu seperti perbedaan dalam

kecakapan, bakat, minat, motivasi, fisik, tingkat ekonomi, latar belakang

pengalaman dan keluarga, kematangan emosi dan lain-lain. Yang menyangkut

perbedaan dalam proses pembelajaran adalah peserta didik memiliki ciri khas

dalam proses penguasaan materi. Perbedaan individual ini berpengaruh pada

cara dan hasil belajar peserta didik. Karenanya, perbedaan individu perlu

diperhatikan oleh guru dalam upaya pembelajaran. Sistem pendidikan klasikal

yang dilakukan di sekolah kita kurang memperhatikan masalah perbedaan

individual, umumnya pelaksanaan pembelajaran di kelas dengan melihat

peserta didik sebagai individu dengan kemampuan rata-rata, kebiasaan yang

kurang lebih sama, demikian pula dengan pengetahuannya. Perbedaan individu

dapat diamati, ada peserta didik yang dominan gaya belajar visual, auditif,

kinestetik maupun psikomotorik. Sebagai contoh : anak yang dominan dalam

auditif dia lebih mampu menguasai materi pembelajaran melalui mendengar.

Pada anak tersebut jika diberi tugas untuk membuat kesimpulan dari siaran

radio atau tape recorder dia tidak akan mengalami kesulitan. Namun sebaliknya

anak yang lebih dominan visual jika diberi tugas yang sama dia akan

menemukan kesulitan karena anak yang dominan visual dia akan lebih

memahami materi pembelajaran jika kedua matanya mempehatikan materi

pembelajaran tersebut. Begitu juga peserta didik memiliki gaya belajar yang

dominan kinestetik atau psikomotorik, maka mereka akan lebih cepat

memahami materi pembelajaran bila dia sendiri terlibat melakukan kegiatan

pembelajaran tersebut.  Untuk menetralisir atau mengurangi perbedaan

tersebut maka dianjurkan kepada guru untuk menggunakan media

pembelajaran, sumber pelajaran atau menggunakan metoda pembelajaran

yang bervariasi, sehingga perbedaan-perbedaan kemampuan peserta didk

dapat terlayani. Walaupun pembelajaran secara klasikal sekarang ini sangat

umum dijalankan, ini tidak berarti bahwa perbedaan individual dapat diabaikan

begitu saja. Justru karena bersifat klasikal, guru harus secara lebih sadar

memperhatikan perbedaan individual setiap peserta didik. Kelemahan

pembelajaran saat ini ialah kurangnya usaha guru memberikan perhatian

kepada setiap anak secara individual, sehingga selalu jumlah terbesar dari

peserta didik tidak sampai mencapai penguasaan penuh atas materi tertentu.

Pada saat peserta didik itu baru mencapai pemahaman setengah-setengah

guru telah beralih ke materi yang baru, yang juga tidak dikuasainya karena
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kekurangan dalam bahan appersepsi. Usaha lain untuk memperbaiki

pembelajaran klasikal adalah dengan memberikan tambahan materi atau

pengayaan bagi peserta didik yang pandai, dan memberikan bimbingan belajar

bagi peserta didik yang kurang berhasil.

3. Kesanggupan untuk memahami materi pembelajaran

Kesanggupan untuk memahami materi dapat juga ditentukan oleh

sejauhmana peserta didik memahami apa-apa yang telah diucapkan,

diterangkan oleh guru. Dapat dikatakan dengan bahasa lain bahwa kemampuan

peserta didik untuk menguasai materi banyak tergantung pada kemampuan

peserta didik untuk memahami ucapan guru. Sebaliknya guru yang tidak

sanggup menyatakan buah pikirannya dengan jelas, sistimatis, terstruktur

sehingga materi tidak  dipahami oleh peserta didik, juga tidak dapat mencapai

penguasan penuh oleh peserta didik terhadap bahan yang disampaikannya.

Dalam proses pembelajaran di kelas, banyak digunakan komunikasi verbal.

Guru menyampaikan materi melalui bahasa. Penggunaan alat peraga atau

alat audio-visual untuk membantu penjelasan guru, seperti film, model atau

perangkat lain seperti lap top dan sebagainya sangat minimal, hal ini boleh

jadi disebabkan mahalnya biaya operasional peralatan atau bisa jadi

disebabkan guru belum memiliki skil yang memadai untuk mengoperasikan

peralatan tersebut. Oleh sebab itu kepada peserta didik dituntut memiliki

kemampuan yang tinggi untuk memahami bahasa verbal guru.

Di kota besar bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa sehari-hari, jadi

tidak begitu mengalami kesulitan. Namun sayangnya bahasa yang diucapkan

sehari-hari kadang-kadang berbeda dengan struktur bahasa Indonesia yang

baku, sehingga akan mempengaruhi pemahaman. Lain pula permasalahannya

di desa, peserta didik masih menggunakan bahasa ibu, jika peserta didik

mengikuti bahasa Indonesia mereka akan mengalami kebingungan terutama

sekali pada kelas-kelas rendah. Agar pelajaran dapat dipahami, guru sendiri

harus fasih berbahasa, jelas uraiannya dan jelas suaranya dan mampu

menyesuaikan bahasanya dengan kemampuan peserta didik, sehingga

peserta didik dapat memahami materi yang disampaikannya. Untuk

memperluas pemahaman terhadap komunikasi dapat dilakukan berbagai

usaha, antara lain : (1) belajar kelompok, belajar bersama, atau saling

membantu dalam memahami materi pembelajaran. Terkadang peserta didik
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ada yang lebih paham dengan penjelasan temannya dibandingkan penjelasan

guru. Maka memanfaatkan bantuan teman sejawat dapat meningkatkan

pemahaman dan penguasaan materi pembelajaran.

Oleh sebab itu perlu dibentuk kelompok-kelompok kecil, jangan lupa

menanamkan rasa kebersamaan, saling membantu, saling menghargai dan

bukan suasana persaingan. Peserta didik harus diberi tahu bahwa memberi

ilmu justru memperkaya orang yang memberinya. Sambil menjelaskannya

kepada teman ia akan lebih menguasai materi tersebut. (2) bantuan tutor.

Tutor adalah orang yang dapat membantu peserta didik untuk memahami

materi pembelajaran. Sebaiknya tutor ini jangan gurunya sendiri agar peserta

didik dapat menerima model atau cara yang lain, selain yang telah didapatkan

dari gurunya. Dengan model pembelajaran dari tutor diharapkan peserta didik

lebih memahami materi pembelajaran, bisa jadi model yang diterapkan tutor

lebih mengena baginya dibandingkan dengan model yang diberikan guru

sebelumnya. (3) buku pelajaran. Berikan beberapa buku yang bervariasi

(pengarangnya), karena setiap buku memiliki kekurangan dan kelebihan. Boleh

jadi untuk buku yang pertama tidak lengkap uraiannya, namun kekurangan

tersebut dapat teratasi dengan mempelajari buku yang lain.

Tersedianya beberapa macam buku dapat membantu peserta didik dalam

penguasaan materi pembelajaran. Untuk itu peserta didik harus pandai

membaca, bukan hanya sekedar membaca tetapi membaca untuk memahami.

Membaca memerlukan penguasaan bahasa, kecepatan menangkap jalan dan

buah pikiran orang lain yang didukung oleh perbendaharaan kata yang luas.

(4) alat audio-visual. Alat audio-visual dapat membantu peserta didik untuk

lebih memahami materi yang disajikan oleh guru. Tidak semua anak dapat

memahami penjelasan guru yang bersifat verbal dan abstrak. Hal ini semakin

penting apalagi peserta didik memiliki karakteristik belajar yang berbeda-

beda. Ada yang lebih dominan visual, auditif atau kinestetik maupun

psikomotorik. Keaneragaman yang dominan yang dimiliki mereka tersebut

dapat ditengahi dengan cara mempergunakan alat audio-visual, sehingga

pemahaman peserta didik lebih maksimal.

4. Ketekunan

Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal perlu ketekunan. Ketekunan

itu dapat  diamati dari jumlah waktu yang digunakan untuk mempelajari

41



sesuatu. Semakin lama seseorang menggunakana waktunya terhadap suatu

objek maka dapat dikatakan bahwa mereka tekun. Jika peserta didik

memberikan waktu yang kurang dari pada yang diperlukan untuk

mempelajarinya, maka ia tidak akan menguasai materi tersebut sepenuhnya.

Ketekunan belajar tampaknya bertalian dengan sikap dan minat terhadap

pelajaran. Bila pelajaran, “karena suatu hal”, tidak menarik minatnya, maka

ia akan segera mengabaikannya, apalagi jika menemukan kesulitan dalam

melaksanakannya.

Sebaliknya peserta didik  dapat berjam-jam melakukan suatu kegiatan

yang diminatinya. Bahkan tidak peduli lapar atau haus bahkan keletihan namun

mereka tetap bekerja. Dalam kasus seperti ini  tentu upaya guru agar peserta

didik tekun dalam belajar dengan cara membuat pelajaran tersebut diminatinya

terlebih dahulu. Salah satu strategi untuk menimbulkan minat dalam pelajaran

adalah mengungkapkan apa manfaat mempelajari materi pembelajaran

tersebut. Jika peserta didik paham akan manfaatnya dan dia merasa manfaat

tersebut berguna untuk dirinya tentu dia akan berminat, bila minat telah muncul

maka ketekunan akan dilakukannya dengan baik. Oleh sebab itu pada awal

proses pembelajaran sebaiknya guru menjelaskan tujuan pembelajaran

tersebut sehingga menimbulkan minat pada diri peserta didik untuk

menguasainya.

5. Jumlah waktu yang tersedia untuk belajar

John B. Carroll seperti dikemukakan oleh Winkel (1999) menyatakan

bahwa kemampuan peserta didik dipandang sebagai ukuran kecepatan belajar,

yaitu jumlah waktu yang diperlukan oleh peserta didik untuk sampai pada

tingkat penguasaan atau tingkat keberhasilan tertentu. Ini berarti, bahwa

peserta didik yang pandai akan dapat menguasai materi pembelajaran dalam

jangka waktu yang lebih singkat, dibandingkan dengan peserta didik yang

tidak begitu pandai. Peserta didik yang cerdas memerlukan waktu yang lebih

sedikit, dibandingkan peserta didik yang tidak begitu pandai, yang memerlukan

atau membutuhkan waktu lebih banyak untuk menguasai materi pembelajaran

yang sama. Oleh sebab itu, setiap peserta didik dipandang mampu untuk

menguasai materi pembelajaran secara memuaskan, asal disediakan jumlah

waktu yang cukup baginya. Namun, peserta didik yang tidak sepenuhnya

menggunakan waktu yang disediakan dan tidak belajar sungguh-sungguh
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selama waktu yang disediakan, juga tidak akan mencapai tingkat penguasaan

yang diharapkan. Dengan demikian tingkat penguasaan materi pembelajaran

bergantung baik pada jumlah waktu yang disediakan, maupun jumlah waktu

yang sebenarnya digunakan untuk belajar sungguh-sungguh.

Dengan demikian , faktor-faktor atau variable-variabel yang berperanan

untuk mencapai penguasaan tuntas adalah : bakat, mutu pengajaran,

kesanggupan untuk memahami, ketekunan dan penggunaan waktu yang

tersedia untuk belajar. Bila variable tersebut di atas ada dan dapat saling

melengkapi maka penguasaan materi oleh peserta didik akan lebih tuntas.

C. Usaha-usaha untuk Mencapai Tingkat Ketuntasan
Untuk mencapai tingkat ketuntasan dalam penguasaan materi ada

beberapa hal yang pelu diperhatikan oleh seorang guru dalam melaksanakan

pembelajaran. Bebarapa hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan

secara tuntas.

Faktor-faktor tersebut sudah dibahas sebelumnya yakni : bakat untuk

mempelajari materi pembelajaran, mutu pembelajaran, kesanggupan untuk

memahami materi pembelajaran, ketekunan dalam melaksaanakan

pembelajaran dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan pembelajaran.

2. Organisasi pelajaran secara logis dan sistimatis.

Urutan-urutan materi pembelajaran sebaiknya diatur secara logis dan

sistimatis. Ini artinya urutan materi tersebut dimulai dari hal-hal yang mudah

terlebih dahulu, lalu meningkat ke materi yang agak sulit dan seterusnya

dilanjutkan dengan materi yang sulit. Kalau di contohkan dengan pelajaran

aritmatika materi yang diajarkan terlebih dahulu adalah penjumlahan, kemudian

dilanjutkan dengan pengurangan, kemudian perkalian dan terakhir adalah

pembagian. Sistimatika seperti ini logis dilaksanakan karena tingkat kesulitan

pemahaman terhadap materi tersebut berbeda-beda. Pengurangan lebih sulit

mencarinya dari pada penjumlahan, dan begitu juga pembagian lebih tinggi

tingkat kesulitannya dari pada perkalian. Begitu juga dengan materi

pembelajaran yang bersifat sosial, umpamanya pelajaran, sejarah, antropologi

dan yang lain, mengajarnya dapat dimulai dari hal pengertian, kemudian dapat

dilanjutkan pembahasannya ke tingkat yang lebih sulit pemahamannya. Jika
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guru memberikan materi pembelajaran di mulai dari hal yang sulit dan

membingungkan, niscaya siswa akan merasa bosan akhirnya tidak berminat

untuk mempelajarinya.

3. Satu unit dikuasai sebagai prasyarat untuk mempelajari unit berikutnya

Mempelajari suatu materi pembelajaran pada umumnya dipilah-pilah

menjadi beberapa sub pokok bahasan, dan seharusnya urutan sub pokok

bahasan tersebut tersusun secara sistimatis dan logis. Sub pokok bahasan

pertama hendaknya dikuasai oleh siswa secara tuntas baru dilanjutkan kepada

sub pokok bahasan berikutnya dan begitu seterusnya. Pembahasan sub pokok

bahasan berikutnya jangan diberikan apabila ternyata peserta didik belum

memahaminya atau peserta didik baru akan memahaminya dengan arti kata

peserta didik baru setengah memahami. Hal ini perlu diperhatikan oleh guru,

jika mereka baru setengah memahami kemudian diberikan materi berikutnya

hal ini akan mengganggu penguasaan materi sebelumnya dan materi yang akan

diberikan. Apalagi jika materi pembelajaran tersebut bersifat linier seperti

matematika. Dengan mata pelajaran (bidang studi) linier dimaksud mata pelajaran

yang tersusun logis sistimatis, sehingga untuk memahami soal pada tingkat

tertentu diperlukan penguasaan atas materi sebelumnya. Jika banyak kekurangan

terdapat dalam penguasaan peserta didik tentang bahan sebelumnya maka

sukar sekali mengajar mereka tersebut sampai tingkat penguasaan penuh lebih-

lebih lagi pada tingkat yang lebih tinggi. Misalnya peserta didik yang tidak

menguasai dasar-dasar matematika di SD dan SMP akan susah sekali dibawa

sampai penguasaan penuh pada tingkat SMA.

4. Sering adakan feedback (umpan balik)

Untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi pembelajaran harus

dilakukan tes, terutama sekali tes formatif yaitu tes yang diberikan setelah

sub pokok bahasan diberikan. Tes formatif itu bersifat diagnostik dan sekaligus

menunjukkan kemajuan atau keberhasilan siswa. Tes formatif ini bermacam-

macam fungsinya, seperti yang dikemukakan S.Nasution (1988) :

(1) Tes formatif mempercepat peserta didik belajar dan memotivasi untuk

bekerja dengan sungguh-sungguh dalam waktu secukupnya. Tes formatif

itu menjamin bahwa tugas pelajaran tertentu dikuasai sepenuhnya

sebelum beralih kepada tugas berikutnya.
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(2) Test formatif diberikan untuk menjamin bahwa semua peserta didik

menguasai sepenuhnya syarat-syarat atau bahan apersepsi yang

diperlukan untuk memahami materi yang baru. Pada taraf permulaan

pembelajaran baru, tes formatif lebih sering diberikan untuk menjamin

penguasaan materi yang diperlukan untuk memahami materi itu

selanjutnya. Pada akhir setiap sub pokok bahasan tes formatif

merupakan alat untuk menjamin penguasaan atas materi itu secara

tuntas.

(3) Tes formatif berguna bagi mereka yang telah memiliki bahan apersepsi

yang diperlukan untuk memberi rasa kepastian atas penguasaanya.

Dengan demikian peserta didik mempunyai rasa percaya akan diri sendiri

yang lebih teguh untuk menghadapi materi pembelajaran berikutnya.

(4) Bagi peserta didik yang masih kurang menguasai materi pembelajaran

tes formatif merupakan alat untuk mengungkapkan di mana sebetulnya

letak kesulitan. Jadi tes formatif adalah alat untuk mendiagnosis

kelemahan, kesalahan dan kekurangan peserta didik, sehingga dia dapat

memperbaikinya. Di  samping dapat menunjukkan kekurangan peserta

didik perlu pula diberikan petunjuk bagaimana caranya dia dapat

memperbaikinya.

(5) Tes formatif sebaiknya jangan disertai dengan  angka. Tujuan yang harus

dicapai adalah penguasaan penuh. Tes formatif dimaksud sebagai alat

“assessment” yaitu mempeoleh keterangan dengan maksud perbaikan.

Karena itu tes formatif merupakan bagian yang integral dari proses belajar.

Penguasaan tuntas tidak mungkin tanpa pelaksanaan tes formatif.

(6) Tes formatif juga memberikan umpan balik kepada guru, agar ia

mengetahui di mana terdapat kelemahan-kelemahan dalam

melaksanakan pembelajaran sehingga dia dapat memperbaikinya.

Yang harus diperhatikan hasil dari tes tersebut hendaknya diketahui

oleh peserta didik, ini berarti hasil tes yang telah dikoreksi harus dikembalikan

kepada siswa. Tanpa pengembalian, hasil tes akan percuma karena peserta

didik tidak mengetahui sejauh mana dia menguasai materi dan di mana letak

kelemahan atau kelebihan yang telah dimilikinya. Selanjutnya standar nilai

yang digunakan hendaknya berpedoman kepada nilai standar yang dinamakan

“Criterion referenced test” atau menggunakan “Penilaian Acuan Patokan”,
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yaitu norma keberhasilan bersifat pasti dan tetap. Ini berarti, bahwa norma

keberhasilan atau penguasaan bukanlah taraf keberhasilan yang umumnya

dicapai peserta didik dalam suatu kelas, misalnya skor rata-rata, seperti

terjadi bila digunakan tes yang tergolong “Norm Referenced Test” atau

diterapkan norma menurut “Penilaian Acuan Norma”. Standar keberhasilan

ditentukan sebelum peserta didik menempuh tes formatif dan harus dipenuhi

oleh semua peserta didik dalam kelas, jadi tidak ada penyesuaian terhadap

norma/standar dan tidak ada apa yang disebut nilai “kebijaksanaan” untuk

menjaga prestise. Hal ini tujuannya agar hasil penilaian dari hasil tes tersebut

benar-benar berdasarkan nilai standar (baku).

5. Lakukan bantuan khusus terhadap siswa yang mencapai nilai di bawah

batas minimal (KKM)

Tidak semua peserta didik dapat mencapai penguasaan tuntas, hal ini

dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti telah dibahas sebelumnya.

Terhadap peserta didik yang belum mencapai tingkat ketuntasan , khususnya

prestasinya yang berada di bawah nilai standar perlu segera diberikan layanan

khusus berupa perbaikan (Remedial). Pengajaran perbaikan dapat terlaksana

melalui pelaksanaan proses pembelajaran kembali baik secara individual

maupun kelompok, baik dilaksanakan oleh guru, maupun tutor atau tutor

teman sebaya. Mungkin saja dalam perbaikan tersebut perlu dirubah metoda

dan strategi pembelajaran maupun fasilitas dan media yang digunakan.

Perubahan-perubahan yang akan dilakukan tentu harus disesuaikan dengan

situasi dan kondisi yang dialami, baik yang dialami oleh peserta didik, fasilitas,

maupun guru.

D. Prosedur Melaksanakan Pembelajaran Tuntas
Selanjutnya Bloom mengemukakan bahwa ada beberapa prosedur yang

harus ditempuh, jika hendak melaksanakan prinsip belajar tuntas. Prosedur

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pra kondisi untuk belajar tuntas

Pra kondisi untuk belajar tuntas sebagian besar berasal dan ditentukan

oleh guru. Kondisi tersebut adalah :

(1) Guru hendaknya mengenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan

belajar tuntas dalam arti kata guru harus memahami apa saja indikator
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atau kriteria peserta didik yang sudah menguasai materi pembelajaran

secara tuntas atau belum.

(2) Guru hendaknya membuat spesifikasi tujuan yang akan dicapai dan

akan dijabarkan ke dalam evaluasi.

(3) Guru hendaknya menentukan tingkat ketuntasan yang seharusnya

dicapai

2. Mengembangkan prosedur operasional

Kegiatan ini bertujuan agar peserta didik dengan mudah daapat

memahami materi yang dipelajari, sehingga tingkat ketuntasan yang telah

ditetapkan dicapai peserta didik. Oleh sebab itu beberapa cara yang dapat

ditempuh dalam hal ini adalah :

(1) Pemilihan metoda yang tepat

(2) Melibatkan peserta didik secara mental-emosional dan moral

(3) Mempergunakan berbagai media (multi media)

(4) Melaksanakan evaluasi perbaikan dan evaluasi akhir

(5) Menggunakan hasil berbagai evaluasi untuk perbaikan pembelajaran

3. Hasil belajar

Hasil belajar yang dicapai hendaknya meliputi berbagai efek baik yang

bersifat instruksional (instructional effects) artinya hasil belajar itu berupa

bentuk nilai akademis maupun yang bersifat pengiring (nurturant effects) seperti

meningkatnya minat peserta didik untuk mempelajari berbagai hal, memiliki

sikap yang positif terhadap proses pembelajaran, tumbuhnya sikap percaya

diri, timbulnya rasa empati dan rasa memiliki dan sebagainya.
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