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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Remidial Teaching

berbantuan tutor sebaya terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV SDN 2
Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran
2017/2018. Penelitian ini merupakan penelitian Quasi Eksperimen tipe Non
Equivalen Control Group Disign dengan pretest-postest. Populasi penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas IV dengan sampel penelitian siswa kelas IVA sebagai
kelompok eksperimen dengan jumlah 23 siswa dan kelas IVB sebagai kelompok
kontrol dengan jumlah 24 siswa yang dipilih secara random sampling.
Keseluruhan dari sampel yang diteliti 47 siswa. tehnik pengambilan sampel
menggunakan sampel jenuh karena mengambil keseluruhan populasi. Instrumen
yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi dan tes hasil belajar
siswa (prettest dan posttes). Analisis data dan uji hipotesis menggunakan uji-t
dengan rumus t-test (polled varians) untuk hasil belajar siswa. Hasil penelitian
menunjukan bahwa data posstest rata-rata hasil belajar siswa pada kelas
eksperimen yaitu 82,39 sedangkan pada kelas control yaitu 74,79. Analisis uji-t
menggunakan polled varians pada taraf signifikasi 5% hasil belajar diperoleh
thitung sebesar 3,04 sedangkan nilai ttabel dengan dk (derajat kebebasan) n1 + n2 – 2
sebesar 2,015. Nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (3,04 > 2,015). Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Remidial Teaching Berbantuan
Tutor Sebaya terhadap hasil belajar matematika Siswa Kelas IV SDN 2 Kekeri
materi lambang bilangan romawi.

Kata kunci: Remidial Teaching berbantuan tutor sebaya, hasil belajar matematika



THE EFFECT OF REMEDIAL TEACHING ASSISTING TUTOR
AGAINST LEARNING MATHEMATICS STUDENTS CLASS IV SDN 2

KEKERI GUNUNGSARI DISTRICT WEST LOMBOK REGENCY
LESSON YEAR 2017/2018

By:
Baiq permata yunita, Harry Soepriyanto, M.Si, Muhammad Tahir, M.Sn.

Primary School Teacher Education Study Program
Department of Education Science, FKIP University of Mataram

Email: baiqpermatayunita@gmail.com
harrysoeprianto@unram.ac.id

ABSTRACT

This study aims to find out  the effect of Peer Assisted Remedial Teaching
on mathematics learning of grade IV SDN 2 students at Kekeri Gunungsari
District West Lombok Lesson Year 2017/2018. This research is a Quasi
Eksperiment Research applying Equivalent Control Group Disign with pretest-
postest. The population of this study is all students of class IV. The total number
of population 47 students. 23 students in  Class   IVA were  selected   as the
experimental group, while the other 24 students in  Class B  were selected as a
control group selected by random sampling.The sampling technique used in this
study is class room random sampling. The instruments used to collect the data in
this research are the observation sheet and the test (pretest and posttes). Data
analysis and hypothesis test using t-test with t-test formula (polled variance) for
student learning outcomes. The results showed that the average posstest data of
students' learning outcomes in the experimental class is 82.39 while in the control
class is 74.79. Analysis of t-test  using polled variance at 5% significance level
of learning result obtained tcount of 3.04 while ttable value with dk (degrees of
freedom) n1 + n2 - 2 for 2.015. This shows that the value of tcount is greater than
ttable value (3.04> 2.015). Thus it can be concluded that there is effect of Peer
Assisted Remidial Teaching on Learning Outcomes of Grade IV SDN 2 Kekeri.
material symbol of Roman numerals.

Keywords: Remedial Teaching assisted peer tutor, mathematics learning outcomes



A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat diperlukan dalam
proses  kehidupan. Dengan adanya pendidikan di asumsikan mampu
mengubah kehidupan menjadi lebih baik, majunya suatu bangsa
dipengaruhi oleh mutu pendidikan yang berkualitas serta mempunyai daya
saing yang tinggi, berbicara mengenai hal tersebut tidak akan terlepas
dengan proses belajar mengajar atau pembelajaran.

Proses belajar mengajar mengandung serangkaian perbuatan yang
dilakukan oleh guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik dan
berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu dalam
pembelajaran terdiri dari dua aktivitas belajar dan mengajar melalui
komunikasi dua arah, kegiatan mengajar yang sejatinya dilakukan oleh
guru, sedangkan kegiatan belajar dilakukan oleh siswa.

Hasil belajar merupakan perubahan yang terjadi pada diri siswa dan
tingkat kebehasilannya meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor
dalam mempelajari materi di sekolah dinyatakan dalam bentuk skor yang
diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran.

Dalam satuan pendidikan di Indonesia salah satu mata pelajaran
yang harus tuntas dan diujiankan untuk memasuki jenjang pendidikan
selanjutnya adalah mata pelajaran Matematika. Matematika merupakan
salah satu pelajaran yang ada pada tiap jenjang pendidikan, dimulai dari
jenjang SD, SMP, SMA, sampai keperguruan tinggi, karena pembelajaran
Matematika merupakan pembelajaran pemecahan masalah yang ada pada
pembelajaran maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Merurut Susanto (2015:185), “Matematika merupakan salah satu
disiplin ilmu yang dapat meningkatkan kemampuan berfikir,
beragumentasi, memberikan kontribusi dalam penyelesaikan masalah
sehari-hari dan dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Oleh karena itu,
matematika sebagai ilmu dasar perlu dikuasai dengan baik oleh siswa,
terutama sejak usia sekolah dasar. Menyadari akan peran penting
matematika dalam kehidupan, maka mempelajari matematika seharusnya
merupakan kebutuhan dan menjadi kegiatan yang menyenangkan,
melibatkan siswa secara aktif dan tidak menegangkan atau menakutkan
bagi siswa.

Namun dewasa ini dalam proses pembelajaran, tidak dipungkiri
lagi masih banyak siswa yang merasa matematika sebagai mata pelajaran
yang sulit, tidak menyenangkan bahkan ditakuti oleh seluruh siswa dan
pembelajaran terkesan menegangakan. Hal ini disebabkan karena masih
banyak siswa yang mengalami kesulitan-kesulitan dalam mengerjakan soal
matematika, sehingga takut dan malu untuk bertanya pada guru.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan
peneliti pada tanggal 3 september 2017 di SDN 2 Kekeri, Kecamatan
Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat yang menerapkan kurikulum
KTSP, pada penelitian ini kelas yang dijadikan sebagai penelitian yaitu



kelas IV/A dan IV/B dengan jumlah siswa 47orang, pada mata pelajaran
matematika. Pembelajaran matematika pada kelas IV/A dan VI/B, dilihat
dari proses kegiatan belajar mengajar tidak adanya interaksi antara guru
dan siswa, kebanyakan dari siswa yang tidak memperhatikan guru saat
mengajar, siswa yang belum mengerti dan memahami materi tidak berani
bertanya pada guru. Dalam proses pembelajaran guru telah menerapkan
berbagai macam metode, diantaranya simulasi, role playing akan namun di
temukan siswa yang tidak memahami materi yang sedang diajarkan, tidak
mengetahui konsep yang diajarkan, sehingga mengakibatkan hasil belajar
siswa tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan Pelaporan
arsip nilai di kelas IV, rata-rata hasil belajar matematika masih tergolong
rendah, dilihat dari nilai rata-rata ujian tengah semester matematika kelas
IV/A dan Kelas IV/B dari KKM yang ditentukan oleh sekolah yaitu 75.
Pada kelas IV/A 3 orang dengan ketuntasan klasikal 37,17%, dan IV/B 8
orang dengan ketuntasan klasikan 66,87%.

Hal ini menunjukan pembelajaran matematika tidak sesuai dengan
harapan, guru telah mengadakan pembelajaran remidial setelah ulangan
harian atau ujian tengah semester dengan menggunakan metode penugasan
akan tetapi masih ditemukan siswa yang tidak mengerti terhadap materi.
Pada umumnya setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda
dalam memahami, mengerti dan menganalisis dengan baik unsur-unsur
yang ada dalam rumus matematika, sedangkan dalam pelajaran
matematika begitu kompleks unsur-unsur rumus didalamnya, banyaknya
definisi, penggunaan simbol-simbol yang bervariasi dan rumus-rumus
yang beraneka ragam sehingga menuntut siswa untuk lebih memusatkan
pikiran agar dapat menguasai semua konsep dalam matematika.

Dalam hal ini peneliti ingin melihat ada tidaknya  pengaruh jika
menerapkan pengajaran remidial (remidial teaching) yang dilakukan pada
Kompetensi Dasar tertentu dalam hal ini mengenai materi lambang
bilangan romawi dikarenakan masih banyak siswa yang belum memahami
lambang bilangan romawi dan aturan dalam penulisannya, yang dilakukan
dengan menggunakan metode berbeda yang sesuai dengan karakteristik
siswa di kelas yaitu menggunakan temote tutor sebaya.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk
melaksanakan penelitian berjudul “Pengaruh Remidial Teaching
Berbantuan Tutor Sebaya Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas
IV SDN 2 Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat
Tahun Pelajaran 2017/2018.

B. KAJIAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS
1. Hasil Belajar

Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri siswa dan
tingkat kebehasilannya meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor
dalam mempelajari materi di sekolah yang di nyatakan dalam bentuk
skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran.



Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah: 1) faktor
internal, merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri peserta
didik yang mempengaruhi hasil belajarnya yang meliputi kecerdasan,
minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan
belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan; 2) faktor eksternal,
merupakan faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang
mempengaruhi hasil belajarnya, yaitu keluarga, sekolah, dan
masyarakat.

2. Hakikat Pembelajaran Matematika

Memperoleh hasil optimal peserta didik baik dalam aspek
kognitif, afektif, ataupun psikomotor yang diperoleh peserta didik
setelah mempelajari Pembelajaran matematika dengan berbagai unsur
di dalamnya unsur simbol-simbol, ide-ide, hubungan simbol, aturan
yang mengaitkan simbol yang berguna dalam kehidupan sehari-hari
dan terjadi perubahan tingkah laku, pengetahuan, maupun
keterampilan sehingga peserta didik tersebut mencapai hasil maksimal

3. Pengukuran Hasil Belajar

Untuk mengukur hasil belajar Matematika dalam penelitian ini
menggunakan teknik tes berdasarkan bentuk soal yaitu tes objektif tipe
pilihan berganda (multiple choice) sebanyak 20 item soal.

4. Remidial Teaching

pengajaran remidial adalah suatu pengajaran bentuk khusus
yang bertujuan untuk menyembuhkan kekeliruan dan memahami
konsep yang sudah dipelajari tetapi belum dipahami oleh siswa  serta
memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan
yang ditetapkan

5. Metode Tutor Sebaya

Metode tutor sebaya adalah seorang siswa atau teman kelas
yang memiliki kecepatan lebih yang di tunjuk dan di tugaskan untuk
membantu siswa tertentu yang mengalami kesulitan belajar. Siswa
yang ditunjuk sebagai tutor akan ditugaskan untuk membantu siswa
yang mengalami kesulitan belajar berdasarkan petunjuk-petunjuk yang
diberikan guru.

Langkah-langkah Pembelajaran remidial (remidial teaching)
berbantuan tutor sebaya:
a. Penelaahan Kembali Kasus dengan Permasalahannya
b. Pembelajaran remidial menggunakan metode tutor sebaya
c. Guru menjelaskan topik, tujuan pembelajaran dan langkah

kegiatan yang akan dilalui siswa
d. Membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari 4-6

siswa.(setiap kelompok terdapat siswa yang pintar/dijadikan
sebagai tutor)



e. Di dalam kelompoknya, siswa belajar dari tutor dan dengan
sesama teman lain dengan cara yang saling menguntungkan serta
berbagi penetahuan, ide, dan pengalaman masing-masing.

f. Setiap anggota kelompok dituntut memberikan tanggapan dan
pendapat mereka sendiri yang nantinya akan disatukan dalam satu
Kesimpulan.

g. Setiap kelompok merumuskan hasil diskusinya dalam satu
kesimpulan atas dasar kesepakatan bersama

h. Setelah guru memberikan waktu 20 menit. Salah satu anggota
masing-masing kelompok secara bergiliran mengajarkan atau
memaparkan hasil temuannya dihadapan kelompok lain.

i. Setiap kelompok diminta memberikan tanggapan (kritik, saran,
pertanyaan, dan komentar)

j. perbedaan pendapat di diskusikan sampai permasalahan
terpecahkan.

k. Setiap masalah baru yang muncul dicatat oleh guru dan diberikan
solusinya.

l. guru memberi kesimpulan permasalahan dam pemecahannya
sehingga pemahaman setiap siswa seragam.

m. penilaian dilakukan oleh guru saat proses pembelajaran sedang
berlangsung

n. Mengadakan pengukuran prestasi belajar siswa
o. Melakukan reevaluasi

Langkah-langkah point a,b,n dan o merupakan langkah dari
pembelajaran remidial sedangkan langkah-langkah point c sampai dengan m
merupakan langkah metode tutor sebaya.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Hipotesis Nol (H0): “tidak ada Pengaruh Remidial Teaching

Berbantuan Tutor Sebaya Terhadap Hasil Belajar Matematika
Siswa Kelas IV SDN 2 Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten
Lombok Barat Tahun Pelajaran 2017/2018”

2. Hipotesis Alternatif (Ha): “ada Pengaruh Remidial Teaching
Berbantuan Tutor Sebaya Terhadap Hasil Belajar Matematika
Siswa Kelas IV SDN 2 Kekeri Kecamatan Gunungsari Kabupaten
Lombok Barat Tahun Pelajaran 2017/2018”

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian eksperimen, yaitu salah
satu jenis penelitian kuantitatif untuk mengukur sebab akibat, dalam
penelitian ini adanya pemberian perlakuan (treatment) yang mempunyai
ciri khas tersendiri. Jenis penelitian eksperimen yang digunakan pada
penelitian ini adalah Quasi Eksperimental Desain tipe Nonequivalent
Control Group Design. Penelitian dilakukan pada 2 (dua) kelas yakni
kelas ekperimen dan kelas kontrol (pembanding) pada kelas ekperimen di
berikan perlakuan berupa Pengajaran Remidial (remidial teaching) dengan



menggunakan metode tutor sebaya, sedangkan pada kelas kontrol
(pembanding) pembelajaran dilakukan dengan Pengajaran Remidial
(remidial teaching) menggunakan metode konvensional yaitu penugasan.

populasi subyeknya dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
IV SDN 2 Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat,
dengan jumlah siswa 47 orang yang terdiri dari 2 kelas yaitu kelas IV/A
dan IV/B.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah, uji
normalitas menggunakan rumus Chi Kuadrat dengan derajat kebebasan
(dk) = k – 1 dan taraf signifikansi 5%, yaitu:X f ff

Rumus uji homogenitas menggunakan uji F dengan rumus:F Varian	terbesar	Varian	terkecil
Sedangkan untuk menguji hipotesisnya menggunakan rumus t-

test polled varian dengan derajat kebebasan (dk) = n1 + n2 – 2 dan
taraf signifikansi 5%. Adapun rumus t-test polled varian adalah:t X Xn 1 s n 1 sn n 2 1n 1n

D. HASIL PENELITIAN
1. Hasil Penelitian Tes Hasil Belajar Siswa

Tabel 4.1 Hasil Pretest-Postest siswa
Kelompok Jumlah siswa

(N)
Tes Nilai

Tertinggi
Nilai
Terendah

Rata-rata

Eksperimen 23 Pretest 90 30 61,73
Posttest 100 60 82,39

Kontrol 24 Pretest 85 35 62,70
Posttest 95 55 74,79

Berdasarkan tabel di atas, dapat diinterpretasikan dalam diagram yang
ditunjukkan pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Diagram data hasil pretest-posttest siswa
Dari data di atas, terlihat bahwa post-test siswa kelas eksperimen

setelah diberikan perlakuan remidial teaching berbantuan tutor sebaya
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lebih baik dibandingkan dengan hasil belajar siswa kelas kontrol yang
hanya menggunakan metode konvensional.

2. Hasil Uji Normalitas
Tabel. 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Hasil Belajar (prettest)

kelas x2
hitung x2

tabel kesimpulan

Eksperiment 10,82 11,07 Terdistribusi normal

Kontrol 9,82 11,07 Terdisribusi normal

Grafik normalitas data kelas eksperimen dapat dilihat pada
gambar 4.2 berikut.

Gambar 4.2 Grafik data hasil pretest siswa kelas eksperimen

Grafik normalitas data pretest kelas kontrol dapat dilihat pada
gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.3 Grafik data hasil pretest siswa kelas kontrol
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Tabel. 4.3 Hasil uji Normalitas Data Hasil Belajar (posttest)

kelas x2
hitung x2

tabel kesimpulan

Eksperiment 10,50 11,07 Terdistribusi normal

Kontrol 9,09 11,07 Terdisribusi normal

Grafik normalitas data (posttest) kelas eksperimen dapat dilihat
pada gambar 4.4 berikut.

Gambar 4.4 Grafik data hasil Posttest siswa kelas eksperimen

Grafik normalitas data postest kelas kontrol dapat dilihat pada
gambar 4.5 berikut.

Gambar 4.4 Grafik data hasil Posttest siswa kelas kontrol

Berdasarkan tabel dan gambar grafik hasil prettest dan posttest
siswa di atas dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal
dikarenakan hatil Fhitung lebih kecil dibandingkan Ftabel.
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3. Uji Homogenitas Data Pre-Test dan Post-Test

Tabel 4.4 hasil perhitungan homogenitas pre-test hasil belajar
Matematika

Kelompok Fhitung Ftabel (a=0,05) Uji Homogenitas
Eksperimen
Kontrol

1,478 2,04 Homogen

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penghitungan homogenitas
pre-test hasil belajar matematika siswa, yaitu Fhitung < Ftabel, yaitu 1,478 <
2,04. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelas homogen.

Tabel 4.5 hasil perhitungan homogenitas post-test hasil
belajar Matematika

Kelompok Fhitung Ftabel (a=0,05) Uji Homogenitas
Eksperiment
Kontrol

1,127 2,04 Homogen

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil penghitungan homogenitas
pre-test hasil belajar matematika siswa, yaitu Fhitung < Ftabel, yaitu 1,127 <
2,04. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelas homogen.

4. Uji Hipotesis
Tabel 4.6 Hasil Analisis Uji Hipotesis Post-test Hasil Belajar

Matematika

Kelompok
Jumlah siswa
(N)

Rata-rata S2 (Varians) thitung ttabel

Eksperimen 23 82,39 79,56
3,04 2,015

Kontrol 24 74,79 70,57

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata kelas
eksperimen sebesar 82,39 dengan varians sebesar 79,56 dan kelas kontrol
sebesar 74,79 dengan varians sebesar 70,57 sehingga diperoleh thitung >
ttabel sebesar 3,04> 2,015. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh
remidial teaching berbantuan tutor sebaya terhadap hasil belajar
matematika siswa

E. PEMBAHASAN

Nilai rata-rata yang diperoleh kelas kontrol dan kelas eksperimen
pada pelaksanaan post-test masing-masing adalah 74,79 dan 82,39. Selain
itu, nilai tertinggi untuk kelas kontrol adalah 95, dan nilai terendahnya
adalah 55. Sedangkan pada kelas eksperimen, nilai tertinggi 100 dan nilai
terendahnya adalah 60. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan antara
nilai rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen. Hal ini dimungkinkan
karena adanya perbedaan perlakuan yang diberikan pada kedua kelas
tersebut.



Setelah diketahui adanya perbedaan hasil belajar dari masing-
masing kelas, peneliti selanjutnya menganalisis hipotesis dengan
menggunakan rumus t-test polled varians. Peneliti memperoleh nilai thitung

adalah 3,04; sedangkan ttabel 2,015 pada taraf signifikansi 5% yang berarti
bahwa, terdapat pengaruh remidial teaching berbantuan tutor sebaya
terhadap hasil belajar siswa dibandingkan dengan menggunakan metode
konvensional.

F. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan Analisis data statistik menggunakan rumus
t-test polled varians di peroleh hasil thitung sebesar 3,04 dengankan ttabel

sebesar 2,015 pada taraf signifikansi 5%, dan taraf kepercyaan 95% maka
dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penerapan remidial teaching
berbantuan tutor sebaya terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IV
SDN 2 Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Tahun
Ajaran 2017/2018

Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil
penelitian ini adalah:

1. Bagi guru, sebaiknya dapat menerapkan remidial teaching berbantuan
tutor sebaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa.

2. Bagi siswa, hendaknya bisa mengasah bakat dengan menggunakan metode
tutor sebaya mampu mengajarkan temannya yang mengalami kesulitan
dalam pembelajaran, sehingga apa yang di ajarkan dapat melekat di
memory siswa.

3. Bagi kepala sekolah, dapat  mengevaluasi hasil belajar siswa dan metode
yang digunakan guru agar hasil belajar sesuai dengan apa yang
diharapkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang relevan
agar penelitian ini lebih di sempurnakan pada materi yang berbeda dan
mata pelajaran yang berbeda yang berfungsi untuk memperbaiki hasil
belajar siswa. Serta melaksanakan penelitian yang berbeda namun dengan
variabel yang sama, salah satunya yaitu analisis pengaruh remidial
teaching berbantuan tutor sebaya terhadap hasil belajar siswa.



DAFTAR PUSTAKA

Aqib, Zainal dkk.2016. Kumpulan Metode Pembelajaran Kreatif dan Inovatif.
Bandung: PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta. Rineka Cipta

Arikunto, Suharsimi. 2013. Manajemen Penelitian. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Suharsimi. 2014. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta. Rineka
Cipta

Djamarah, dkk. 2014. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta. Rineka Cipta.

Hadi, Sutrisno. 2015. Statistik. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Hamdayana, Jumanta. 2016. Metodologi Pengajaran. Jakarta. Bumi Aksara

Hamzah, dkk. 2014. Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Matematika.
Jakarta. Rajawali Pers

Hosnan. 2016. Pendekatan Saintifik Dan Kontekstual Dalam Pembelajaran Abab
21;Kunci Sukses Implementasi Kurikulum 2013. Bogor. Ghalia Indonesia

Karso. 2016. Pendidikan Matematika I. Jakarta. Universitas Terbuka.

Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. Pustaka Setia

Mulyadi. 2010. Diagnosis Kesulitan Belajar; dan bimbingan terhadap kesulitan
belajar khusus. Yogyakarta. Nuha Litera.

Purwanto. 2014. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta. Pustaka Belajar

Riduwan. 2015. Dasar-dasar Statistika. Bandung. Alfabeta.

Ruseffendi. 2006. Pengantar Kepada Membantu Guru Mengembangkan
Kompetensi Dalam Pengajaran Matematika Untuk Meningkatkan CBSA.
Bandung. Tarsito.

Sanjaya, Wina. 2013. Penelitian Pendidikan; jenis, metode dan prosedur. Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.



Setiawaty, Ely. 2004. Penerapan Pengajaran Remidial Sebagai Upaya

Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Siswa Kelas 1-4 SLTP 2

Gerung Tahun Pelajaran 2003/2004.Mataram.Universitas Mataram

Subana, dkk. 2000. Statistik Pendidikan. Bandung. CV Pustaka Setia.

Subini, Nini. 2016. Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Anak. Jogjakarta.
Javalitera.

Slameto. 2015. Belajar dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi. Jakarta. Rineka
Cipta.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Pendidikan; pendekatan kuantitatif, kualitatif,
dan R&D. Bandung. Alfabeta.

Susanto, Ahmad. 2015. Teori Belajar Pembelajaran di sekolah dasar. Jakarta.
Prenada Media Group.

Tauhid. (2016). Catatan Kuliah Statistik Penelitian. Tanggal 27 September 2016,
Jam  07.10-10.20 Ruang F4 Dikutip tanpa Ijin.

Yusuf. 2015. Assesmen dan Evaluasi Pendidikan. Jakarta. Prenadamedia Group


