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Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (5)
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan (6)
(Q.S Al-Insyirah (94) : ayat 5-6)
“Ulangi”
“Mulailah lagi”
“Tidak ada salahnya anda memulai lagi”
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ABSTRAK
Nama
Jurusan
Judul Skripsi

: Rika Fitria
: Pendidikan Matematika
: “Pelaksanaan Remedial Teaching Untuk Meningkatkan
Ketuntasan Pemahaman Konsep Pada Mata Pelajaran
Matematika
di
Madrasah
Tsanawiyah
Swasta
Sa’adatuddiniyah Sarolangun”

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Remedial Teaching Untuk
Meningkatkan Ketuntasan Pemahaman Konsep Pada Mata Pelajaran Matematika
di Madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun. Penelitian ini
merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan
pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Penelitian menemukan bahwa Pelaksanaan remedial teaching Untuk
Meningkatkan Ketuntasan Pemahaman Konsep Pada Mata Pelajaran Matematika
di Madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun ada beberapa
langkah yang dialami oleh guru dan siswa yaitu: 1) perencanaan remedial teaching
untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep pada mata pelajaran
matematika yaitu a) Mengoreksi hasil lembar jawaban ujian tengah semester
(UTS) siswa b). Merekapitulasikan nilai siswa c) Cara guru melakukan remedial
d). Penyebab siswa mengikuti remedial 2) pelaksanaan remedial teaching untuk
meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika
yaitu a) Menentukan jadwal pelaksanaan remedial b). Siswa berada di kelas pada
saat remedial c). Hambatan pada saat remedial. 3) upaya yang dilakukan guru
matematika dalam mengevaluasi pelaksanaan remedial teaching untuk
meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika
yaitu a). Mengoreksi hasil lembar jawaban remedial b). Peningkatan nilai siswa
setelah remedial c). Tindak lanjut yang dilakukan guru. Hasil Penelitian ini
menunjukkan bahwa nilai siswa pada saat Remedial Teaching mengalami
peningkatan yang sangat baik dan Remedial Teaching ini sangat baik diterapkan
di sekolah karena membantu meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep
matematika siswa.
Kata kunci : remedial teaching, pemahaman konsep.
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ABSTRACT
Name
Departmen
Title

: Rika Fitria
: Mathematics education
: “Implementation of Remedial Teaching to Improve
Comprehension of Concepts in Mathematics Subjects at
Madrasah
Tsanawiyah
Swasta
Sa’adatuddiniyah
Sarolangun”

This study discusses the Implementation of Remedial Teaching to Improve
Completeness of Concept Understanding in Mathematics Subjects at
Sa'adatuddiniyah Sarolangun Private Madrasah. This research is a qualitative
research with a descriptive approach, while data collection is done by means of
observation, interviews, and documentation. The study found that the
implementation of remedial teaching to improve the completeness of
understanding concepts in mathematics subjects at the Private Madrasah
Tsanawiyah Sa'adatuddiniyah Sarolangun there were several steps experienced by
teachers and students, namely: 1) planning remedial teaching to improve
comprehension of concepts in mathematics subjects, namely a ) Correcting the
results of student midterm exam (UTS) answer sheets b). Recapitulate student
scores c) The way the teacher remedials d). The cause of students taking remedial
2) implementation of remedial teaching to improve comprehension of concepts in
mathematics subjects, namely a) Determining the schedule for implementing
remedial b). Students are in class at the time of remedial c). Remedial resistance.
3) the efforts made by the mathematics teacher in evaluating the implementation
of remedial teaching to improve the completeness of understanding concepts in
mathematics, namely a). Correct the results of the remedial answer sheet b).
Increase in student scores after remedial c). Follow up by the teacher. The results
of this study indicate that the students 'scores during Remedial Teaching have
increased very well and Remedial Teaching is very good to be applied in schools
because it helps improve students' completeness in understanding mathematical
concepts.
Keywords: remedial teaching, conceptual understanding.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan

merupakan

hal

yang

penting

dalam

memajukan

pembangunan suatu bangsa dan merupakan suatu pilar yang mampu
memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan bangsa, khususnya bangsa
Indonesia sebagai bangsa yang berkembang saat ini. Untuk membangun suatu
bangsa yang berkembang dibutuhkan sumber daya manusia yang bermutu
tinggi, tentunya hal itu dapat tercapai jika pendidikan telah berjalan dan
bermutu

tinggi.

Pendidikan

diharapkan

mampu

mengubah

dan

menggembangkan pola kehidupan bangsa yang lebih baik.
Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun
2003 Bab II:
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Untuk

mewujudkan

tujuan

tersebut,

pendidikan

di

Indonesia

diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, jalur pendidikan informal,
dan jalur pendidikan non formal. Sekolah juga merupakan suatu lembaga atau
tempat untuk belajar seperti membaca, menulis serta menjadi lingkungan kedua
tampat anak-anak berlatih dan menumbuhkan kepribadiannya. Di dalam
sekolah terdapat beberapa mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa,
salah satunya adalah matematika.
Matematika adalah salah satu bidang studi yang diajarkan pada setiap
satuan jenjang pendidikan, baik tingkat sekolah dasar (SD), sekolah lanjut
tingkat pertama (SLTP), maupun sekolah lanjut tingkat atas (SLTA). Hal ini
menunjukkan bahawa bidang studi matematika merupakan bidang studi dasar
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yang penting dan salah satu disiplin ilmu yang wajib dipelajari. Selain itu
menurut National Council of Teacter Mathematics (NCTM) 2000, tujuan
pembelajaran matematika adalah mengembangkan kemampuan komunikasi
matematis, penalaran matematis, pemecahan masalah, koneksi matematis, dan
representasi matematis (Nurfadilah & Suhendar, 2018).
Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang
diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Kamus Besar
Bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan tepat. Pemahaman adalah
kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu. Pada
pembelajaran, pemahaman dimaksudkan sebagai kemampuan siswa untuk
dapat mengerti apa yang telah diajarkan oleh guru. Dengan kata lain,
pemahaman merupakan hasil dari proses pembelajaran. Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa pemahaman adalah suatu proses mental terjadinya
adaptasi dan transformasi ilmu pengetahuan. Seseorang dikatakan memahami
suatu hal apabila seseorang tersebut dapat memberikan penjelasan dan meniru
hal tersebut dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Sedangkan konsep
berarti suatu rancangan. Dalam matematika, konsep adalah suatu ide abstrak
yang memungkinkan seseorang untuk menggolongkan suatu objek atau
kejadian. Jadi pemahaman konsep adalah pengertian yang benar tentang suatu
rancangan atau ide abstrak.
Nasution (2006) mengungkapkan “Konsep sangat penting bagi manusia,
karena digunakan dalam komunikasi dengan orang lain, dalam berpikir, dalam
belajar, membaca, dan lain-lain. Tanpa konsep, belajar akan sangat terhambat.
Hanya dengan bantuan konsep dapat dijalankan pendidikan formal”.
Pemahaman konsep matematika merupakan salah satu tujuan penting
dalam pembelajaran matematika. Pemahaman konsep ini memberikan
pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya
sekedar hafalan, namun lebih dari itu dengan pemahaman siswa dapat lebih
mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Pemahaman juga merupakan
salah satu tujuan dari setiap materi yang disampaikan oleh guru. Pemahaman
konsep adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengemukakan
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kembali ilmu yang diperolehnya baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan
kepada orang sehingga orang tersebut benar-benar mengerti apa yang
disampaikan.
Menurut Rohana (2011) dalam memahami

konsep matematika

diperlukan kemampuan generalisasi serta abstraksi yang cukup tinggi.
Sedangkan saat ini pemahaman konsep peserta didik terhadap materi konsepkonsep matematika masih lemah bahkan dipahami keliru. Terdapat banyak
peserta didik yang setelah belajar matematika, tidak mampu memahami bahkan
pada bagian yang paling sederhana sekalipun, banyak konsep yang dipahami
secara keliru sehingga matematika dianggap sebagai ilmu yang sukar, ruwet,
dan sulit. Padahal pemahaman konsep merupakan bagian yang paling penting
dalam pembelajaran matematika. Kemampuan pemahaman konsep matematika
menginginkan siswa mampu memanfaatkan atau mengaplikasikan apa yang
telah dipahaminya ke dalam kegiatan belajar. Jika siswa telah memiliki
pemahaman yang baik, maka siswa tersebut siap memberi jawaban yang pasti
atas pernyataan-pernyataan atau masalah-masalah dalam belajar.
Kemampuan untuk memahami suatu konsep dalam matematika
dipandang sulit oleh siswa. Kesulitan ini disebabkan oleh beberapa faktor salah
satunya dalam kegiatan belajar mengajar ketika siswa diberi soal, mereka
hanya dapat menyelesaikan soal apabila soal tersebut sama dengan contoh yang
diberikan guru, dan masih kesulitan jika diberi soal berbeda atau jika tidak
diberikan contoh soal. Disamping itu, siswa juga cenderung bersifat
individualis karena tidak terjadi interaksi sosial antar siswa untuk saling
berbagi ide-ide yang merupakan hasil pemikiran mereka. Sebagian besar siswa
malas atau merasa takut baik itu dalam menanyakan hal yang kurang jelas atau
tidak dimengerti saat pembelajaran maupun dalam menyatakan pendapatnya
serta siswa juga sulit dalam mengkaitkan materi yang satu dengan materi yang
lainnya.
Pemahaman konsep dalam matematika bukanlah suatu hal yang mudah
karena pemahaman terhadap suatu konsep matematika dilakukan secara
individual. Setiap peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda dalam
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memahami

konsep-konsep matematika. Namun

demikian peningkatan

pemahaman konsep matematika perlu diupayakan demi keberhasilan peserta
didik dalam belajar.
Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan guru matematika
di Madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun, kurangnya
pemahaman konsep siswa juga diakui oleh Guru Mata Pelajaran Matematika di
Madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun yang mengatakan
“Dalam proses pembelajaran siswa masih belum bisa mandiri dalam
menyelesaikan soal yang diberikan apalagi kalau soal yang diberikan
berbeda dengan soal pada contoh padahal soal yang yang diberikan
hanya diubah sedikit untuk mengetahui apakah siswa telah memahami
konsep yang seharusnya digunakan. Khususnya pada siswa kelas VII dan
kelas VIII yang saya ajar masih banyak sekali melakukan kesalahan
bahkan sama sekali tidak tahu pada perhitungan operasi bilangan
misalnya penjumlahan ataupun pengurangan dengan variabel ataupun
tanpa variabel, padahal dalam pelajaran matematika selalu memerlukan
konsep tersebut dalam menyelesaikan soal”
Berdasarkan observasi peneliti di Madrasah Tsanawiyah Swasta
Sa’adatuddiniyah Sarolangun, diperoleh informasi berupa dokumentasi
jawaban siswa pada mata pelajaran Matematika di mana masih terlihat
kurangnya pemahaman konsep siswa dilihat dari hasil jawaban siswa yang
belum sesuai dengan konsep yang ada.

Gambar 1.1 Lembar jawaban siswa yang sudah mampu memahami
konsep dan menjawab soal dengan benar
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Gambar 1.2 Lembar jawaban siswa yang sudah bisa memahami konsep
tetapi kurang teliti dalam mencari nilai X.

Gambar 1.3 Lembar jawaban siswa yang belum memahami konsep.
Dari gambar 1.1 terlihat bahwa siswa sudah bisa memahami konsep dan
dapat menjawab soal dengan benar. Pada gambar 1.2 terlihat bahwa siswa
sudah bisa memahami konsep tetapi kurang teliti dalam mencari nilai X,
sedangkan pada gambar 1.3 terlihat bahwa siswa masih belum dapat
menyatakan ulang suatu konsep, mengklasifikasikan objek-objek berdasarkan
konsep matematika, menyajikan konsep dalam berbagai representasi dan
menerapkan konsep secara algoritma. Beberapa jawaban siswa tersebut, terlihat
bahwa pemahaman konsep matematika dalam menjawab soal masih kurang
tepat. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep siswa berbeda-beda dan
tergolong masih rendah.
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Kenyataan bahwa nilai matematika siswa di MTs Sa’adatuddiniyah
Sarolangun masih rendah juga didapat dari hasil ujian tengah semester genab
matematika siswa masih banyak yang dibawah standar kriteria ketuntasal
minimal (KKM). KKM yang ditetapkan oleh sekolah untuk mata pelajaran
matematika yaitu 75.
Tabel 1.1 Data Rata-rata Nilai Ujian Tengah Semester Matematika Siswa di
Madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun.
No
1
2

Nilai
≥75
< 75

Kriteria
Persentase
Tuntas
14,29%
Tidak Tuntas
85,71%
JUMLAH
100%
Sumber: Diambil data rata-rata nilai ujian tengah semester matematika siswa di
Madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun.
Hal itu terjadi karena banyak penyebab yang terjadi, siswa beranggapan
matematika sulit, keadaan siswa yang sedang tidak sehat, ada masalah dengan
keluarga, siswa yang benar-benar belum paham, dan bisa juga dari cara guru
menyampaikan materinya.dari kenyataan yang ada di MTs Sa’adatuddiniyah
Sarolangun yaitu masih banyak siswa yang belum memahami konsep
matematika yang mengakibatkan rendahnya hasil belajar matematika siswa
yang diukur dari hasil ujian tengah semester (UTS) matematika, sehingga
sekolah perlu mengadakan kegiatan remedial pada mata pelajaran matematika
bagi siswa yang belum mencapai standar KKM. Pemilihan mata pelajaran
matematika dalam penelitian ini dikarenakan informasi yang didapat dari guru
matematika di MTS Sa’adatuddiniyah Sarolangun yang menyatakan bahwa
remedial pada mata pelajaran matematika sering dilakukan dari pada mata
pelajaran lainnya.
Upaya untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep matematika
siswa yang mengakibatkan nilai siswa mencapai standar KKM yaitu dengan
pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau dengan
singkat pengajaran yang membuat menjadi baik. Hal ini senada dengan (Abin
Syamdudin, 2001 hal 343 ) yang menyatakan bahwa remedial teaching atau
pengajaran perbaikan merupakan upaya untuk menciptakan situasi yang
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memungkinkan individu atau kelompok siswa tertentu lebih mampu
mengembangkan dirinya sehingga dapat memenuhi kriteria keberhasilan
minimal yang terorganisasi, terarah, terkoordinasi, dan terkontrol dengan lebih
memperhatikan taraf kesesuaiannya terhadap keragan kondisi objektif individu
atau kelompok siswa yang bersangkutan serta daya dukung sarana dan
lingkungannya.
Seperti telah kita ketahui bahwa dalam proses belajar megajar siswa yang
belum berhasil sesuai dengan harapan maka diperlukan suatu proses
pengajaran yang membantu agar siswa memahami konsep matematika dan
mengakibatkan nilai matematika siswa tuntas atau di atas KKM. Salah satu
model pembelajaran yang dapat meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep
matematika siswa yang mengakibatkan nilai siswa dibawah KKM adalah
program remedial teaching atau pengajaran perbaikan. Dengan demikian
perbaikan diarahkan kepada ketuntasan pemahaman konsep matematika
dengan kemampuan masing-masing siswa melalui keseluruhan proses belajar
mengajar dan keseluruhan pribadi siswa. Oleh karena itu, penulis tertarik
mengadakan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Remedial Teaching
Untuk Meningkatkan Ketuntasan Pemahaman Konsep Pada Mata
Pelajaran Metematika di MTs Sa’adatuddiniyah Sarolangun”
B. Fokus Permasalahan
Agar masalah penelitian ini terfokus, maka penelitian ini difokuskan
pada

pelaksanan

remedial

teaching

untuk

meningkatkan

ketuntasan

pemahaman konsep pada mata pelajaran Matematika di Mts Sa’adatuddiniyah
Sarolangun.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana persiapan pelaksanaan remedial teaching untuk meningkatkan
ketuntasan pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika di MTS
Sa’adatuddiniyah Sarolangun?
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2. Bagaimana pelaksanaan remedial teaching untuk meningkatkan ketuntasan
pemahaman

konsep

pada

mata

pelajaran

matematika

di

MTS

Sa’adatuddiniyah Sarolangun?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan guru matematika dalam mengevaluasi
pelaksanaan remedial teaching untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman
konsep pada mata pelajaran matematika di MTS Sa’adatuddiniyah
Sarolangun?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk mengetahui persiapan pelaksanaan remedial teaching untuk
meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep pada mata pelajaran
matematika di MTS Sa’adatuddiniyah Sarolangun.
b. Untuk mengetahui pelaksanaan remedial teaching untuk meningkatkan
ketuntasan pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika di MTS
Sa’adatuddiniyah Sarolangun.
c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru matematika dalam
mengevaluasi pelaksanaan remedial teaching untuk meningkatkan
ketuntasan pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika di MTS
Sa’adatuddiniyah Sarolangun.
2. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berguna terhadap
pendidikan khususnya dibidang remedial teaching sebagai referensi agar
terwujudnya pendidikan yang sesuai tujuan nasional dan dapat menjadi
bahan acuan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan bagi
penelitian dimasa yang akan datang di bidang objek, dan permasalahan
yang sejenis dengan terkait remedial teaching.
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2. Kegunaan Praktis
Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:
a. Bagi Siswa
Dengan adanya pelaksanaan remedial teaching dapat membantu siswa
untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep.
b. Bagi Guru
Memberikan informasi dalam melaksanaan remedial teaching yang
sesuai dengan kesulitan belajar siswa, juga dapat memberikan
gambaran dalam melaksanaan remedial teaching yang tepat.
c. Bagi Sekolah
Hasil peneliti ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan.
d. Bagi Peneliti
Peneliti mendapat pengalaman dan menambah pengetahuan wawasan
terhadap pelaksanaan

remedial teaching

Sa’adatuddiniyah Sarolangun.

khususnya di MTS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Remedial Teaching (Pembelajaran Perbaikan)
a. Pengertian Pembelajaran
Belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang tak
terpisahkan dari kehidupan manusia. Dengan belajar manusia bisa
mengembangkan potensi-potensi yang dibawa sejak lahir. Tanpa belajar
manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya tersebut.
Kebutuhan belajar dan pembelajaran dapat terjadi dimana-mana,
misalnya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kebutuhan
manusia akan belajar tidak akan pernah berhenti selama manusia ada di
muka bumi. Hal ini disebabkan karena dunia dan isinya termasuk
manusia selalu berubah.
Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Bab 1 ayat 20
pembelajaran adalah suatu proses interaksi pada peserta didik dengan
pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran
juga didefinisikan sebagai sebuah kegiatan guru mengajar atau
membimbing siswa menuju proses pendewasaan diri (Suyono dan
Hariyanto, 2014).
Pembelajaran menurut (Alben Ambrita, 2006) merupakan suatu
sistem atau proses pembelajaran subjek didik yang direncanakan atau
didesain , dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis agar subjek didik
dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
Pembelajaran menurut (Pribadi, 2009) menjelaskan bahwa pembelajaran
adalah proses yang sengaja dirancang untuk menciptakan terjadinya
aktivitas belajar dalam individu.
Dari

beberapa

pendapat

diatas

dapat

disimpulkan

bahwa

pembelajaran merupakan suatu sistem atau proses interaksi antara
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pendidik (guru) dan peserta didik (siswa) yang dilaksanakan dan
dievaluasi secara terencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
b. Pengertian Remedial Teaching
Remedial berarti bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau
membuat menjadi baik. (Natawidjaya dan Rochman, 1984)
Dengan demikian remedial teaching adalah suatu bentuk
pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau
pengajaran yang membuat menjadi baik. Berdasarkan pengertian ini
dapat disimpulkan bahwa pengajaran remedial teaching merupakan suatu
proses pembelajaran yang tujuannya untuk membuat jadi lebih baik.
Menurut (Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati 1993) “dalam
remedial teaching yang disembuhkan,yang diperbaiki atau dibetulkan
adalah keseluruhan proses pembelajaran, meliputi cara mengajar, metode
mengajar, alat belajar, lingkungan yang turut serta mempengaruhi proses
pembelajaran. Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaan remedial
teaching yang diperbaiki, yang disembuhkan ataupun yang dibetulkan
adalah keseluruhan proses pembelajaran, proses remedial teaching secara
langsung atau tidak langsung juga menyembuhkan beberapa gangguan
atau hambatan kepribadian yang berhubungan dengan kesulitan dalam
belajar melalui bimbingan penyuluhn dan psikoterapi yang termasuk
bagian dari langkah remedial teaching.
Sugihartono, dkk (2007) menyatakan bahwa remedial marupakan
bentuk pembelajaran yang bersifat kuratif (penyembuhan) dan korektif
(perbaikan). Dedy Kustawan (2013) menjelaskan bahwa remedial
teaching (pengajaran perbaikan) adalah suatu bentuk pembelajaran yang
bersifat membetulkan atau memperbaiki agar pembelajaran menjadi lebih
baik dari sebelumya. Remedialteaching diadakan setelah diketahui
adanya kesulitan belajar, kemudian dilaksanakan pelayanan khusus.
Menurut (Yatim Riyanto, 2009) menyatakan bahwa remedial
teaching adalah kegiatan yang diberikan untuk siswa yang belum
menguasai pelajaran yang telah dipelajari. Sedangkan menurut (Sukardi,
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2011) remedial teaching adalah kegiatan pembelajaran yang tepat
diterapkan, hanya ketika kesulitan dasar pada siswa telah diketahui.
Kegiatan ini merupakan tindakan korektif yang diberikan kepada siswa
setelah evaluasi diagnostik dilakukan. Remedial pada umumnya
mencakup pemahaman kebutuhan individual siswa, ditambah dengan
metode pengajaran yang tepat yang diterapkan oleh guru agar membantu
siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
Menurut (Sugihartono, 2007) remedial teaching yaitu suatu proses
kegiatan pelaksanaan program belajar mengajar khusus bersifat
individual, diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar,
yang bersifat mengoreksi (menyembuhkan) siswa yang mengalami
gangguan belajar tersebut sehingga dapat mengikuti proses belajar
mengajar secara klasikal kembali untuk mencapai prestasi optimal.
Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulakan bahwa remedial
teaching merupakan suatu proses pembelajaran yang diberikan khusus
secara individual kepada siswa yang mengalami kesuliatan belajar,
bersifat mengoreksi (menyembuhkan), membetulkan, dan memperbaiki,
sehingga siswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara klasikal
kembali untuk mencapai prestasi belajar yang optimal.
c. Hakikat Remedial Teaching
Remedial berarti bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau
membuat menjadi baik. (Natajawidjaya dan Rochman, 1984)
Dengan demikian remedial teaching adalah suatu bentuk
pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau
pengajaran yang membuat menjadi baik. Berdasarkan pengertian ini
dapat disimpulkan bahwa pengajaran remedial (remedial teaching)
merupakan suatu proses pembelajaran yang tujuannya untuk membuat
jadi lebih baik.
Menurut (Moh. Uzer Usman dan Lilis Setiawati, 1993) “dalam
remedial teaching yang disembuhkan, yang diperbaiki atau yang
dibetulkan adalah keseluruhan proses pembelajaran, meliputi cara
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mengajar, metode mengajar, materi pelajaran, alat belajar dan lingkungan
yang turut serta mempengaruhi proses pembelajaran”.
Berdasarkan hal tersebut di atas dalam pelaksanaan remedial
teaching yang diperbaiki, yang disembuhkan ataupun yang dibetulkan
adalah keseluruhan dari proses pembelajaran, proses remedial teaching
secara langsung atau tidak langsung juga menyembuhkan beberapa
gangguan atau hambatan kepribadian yang berhubungan dengan
kesulitan dalam belajar melalui bimbingan penyuluhan dan psikoterapi
yang termasuk bagian dari langkah remedial teaching.
Proses pembelajaran pada umumnya bertujuan agar siswa dapat
mencapai hasil belajar yang sebaik-baiknya, apabila ternyata hasil yang
dicapai tidak memuaskan ini berarti siswa masih dipandang belum
mencapai hasil yang diharapkan, sehingga masih diperlukan suatu proses
pembelajaran yang dapat membantu agar tercapai hasil belajar yang
diharapkan.
Menurut (Abin Syamsudin Makmun, 2000) Remedial teaching
adalah
“Upaya guru (dengan/tanpa bantuan/kerjasama dengan
ahli/pihak lain) untuk menciptakan suatu situasi (kembali/baru
berbeda dari yang biasa) yang memungkinkan individu atau
kelompok siswa (dengan karakteristik) tertentu untuk lebih
mampu mengembangkan dirinya (meningkatkan prestasi,
penyesuaian kembali) seoptimal mungkin sehingga dapat
memenuhi kriteria keberhasilan minimal yang diharapkan,
dengan melalui suatu proses interaksi yang berencana,
terorganisasi, terarah, terkoordinasi dan terkontrol dengan
lebih memperhatikan taraf kesesuaiannya terhadap keragaman
kondisi objektif individu dan atau kelompok siswa yang
bersangkutan serta daya dukung sarana dan lingkungannya”.
Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa remedial
teaching itu merupakan suatu usaha guru yang dapat ditempuh dalam
rangka membantu meningkatkan kualitas keberhasilan siswa dalam
proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan berdasarkan
perencanaan dan kondisi siswa. Proses bantuan lebih ditekankan pada
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usaha perbaikkan cara belajar, cara mengajar, penyesuaian materi
pelajaran dan penyembuhan hambatan-hambatan yang dihadapi.
Proses pengajaran remedial (remedial teaching) sifatnya lebih
khusus karena disesuaikan dengan jenis dan sifat kesulitan belajar yang
dihadapi siswa, dengan remedial teaching siswa yang mengalami
kesulitan belajar dapat disembuhkan atau diperbaiki sehingga

dapat

mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan kemampuanya. Untuk
lebih jelasnya berikut ini akan dibahas bagaimana perbedaan remedial
teaching dengan pengajaran biasa (reguler) berdasarkan ciri – ciri dari
masing - masing bentuk kedua pengajaran tersebut.
d. Tujuan Remedial Teaching
Tujuan remedial teaching dibagi menjadi dua yaitu tujuan secara
umum dan tujuan secara khusus. secara umum remedial teaching
bertujuan untuk membantu siswa mencapai hasil belajar sesuai dengan
tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam kurikulum. secara khusus
tujuan remedial teaching adalah membantu siswa yang mengalami
kesulitan belajar agar mencapai prestasi yang diharapkan melalui proses
penyembuhan dalam aspek kepribadian atau dalam proses belajar
mengajar.
Menurut (Dody Kustawan, 2013) tujuan remedial teaching dalah:
1. Setiap siswa mencapai kompetensi sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan (KKM)
2. Memahami kelebihan dan kekurangan kompetensi siswa, termasuk
jenis dan sifat kesulitan yang dihadapinya.
3. Memilih dan menggunakan fasilitas belajar yang tepat dan mengatasi
hambatan yang menjadi latar belakang kesulitannya.
4. mengubah atau memperbaiki cara belajar siswa agar lebih efektif dan
efisien sesuai dengan karakteristiknya.
5. Agar siswa dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat
memotivasi pencapaian hasil belajar yang lebih baik dan melaksankan
tugas belajar yang lebih baik juga.
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e. Ciri-ciri Remedial Teaching
Pengajaran remedial teaching sifatnya lebih khusus dari pengajaran
lainnya, karena pelaksanaan pengajaran ini disesuaikan dengan jenis dan
sifat kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Dengan remedial teaching,
siawa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai hasil yang
diharapakan sesuai dengan kemampuannya. Untuk lebih jelasnya berikut
ini dikemukakan ciri-ciri remedial teaching. Menurut (Moh. User dan
Lilis Setiawati, 1993) yaitu:
1. Dilakukan setelah diketahui kesulitan belajar kemdian diberikan
pelayanan khusus sesuai dengan jenis, sifat, dan latar belakang.
2. Dilakukan sesuai dengan kesulitan belajar yang dihadapi siswa.
3. Metode yang digunakan bersifat diferensial disesuaikan dengan sifat,
jenis, dan latar belakang kesulitan belajar.
4. Dilaksanakan melalui kerja sama berbagai pihak, guru pembimbing,
konselor, dan sebagainya.
5. Pendekatan teknik lebih diferensial artinya sesuaikan dengan keadaan
siswa.
6. Alat evaluasi yang digunakan disesuaikan dengan kesulitan belajar
yang dihadapi siswa.
Berdasarkan uraian ciri-ciri di atas terlihat jelas terdapatnya
perbedaan dengan program pengajaran lainnya bahwa pengajaran
remedial teaching dilaksanakan melalui kerja sama berbagai pihak, guru
pembimbing, konselor dan sebagainya. Demikian juga pendekatan dan
teknik pengajaran serta alat yng digunakan disesuaikan dengan kesulitan
belajar yang dihadapi siswa yang dipilih oleh guru disesuaikan dengan
keadaan siswa.
f. Prosedur dan Langkah-langkah Remedial Teaching
Remedial teaching merupakan salah satu tahapan kegiatan utama
dalam keseluruhan kerangka pelayanan bimbingan belajar, serta
merupakan rangkaian kegiatan lanjutan logis dari usaha diagnostik
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kesulitan pembelajaran, secara umum langkah dan prosedur remedial
teaching akan dijelaskan sebagai berikut.
Menurut (Abin Syamsudin Makmun, 2000 ) Prosedur dan langkahlangkah yang mesti dilewati ketika akan melaksanakan remedial
teaching, yaitu penelaahan kasus dan permasalahannya, Pilihan alternatif
tindakan, Layanan bimbingan penyuluhan/psikoterapi, Pelaksanaan
layanan pengajaran remedial (remedial teaching), Post-tes/pengukuran
kembali hasil pembelajaran, Re-evaluasi dan Re-diagnostik dan remedial
tambahan/pengayaan.
Berdasarkan menurut ahli diatas maka peneliti mengambil suatu
kesimpulan bahwa prosedur dan langkah-langkah Remedial Teaching
berdasarkan rumusan masalah yaitu:
1. Melakukan suatu perencanaan terhadap permasalahan penelaahan
kasus yang terjadi dengan melakukan Remedial Teaching melalui
pilihan aternatif tindakan.
2. Melakukan

suatu

layanan

pelaksanaan

pembelajaran

dengan

menggunakan metode Remdial Teaching oleh tenaga pendidik.
3. Melakukan Evaluasi pembelajaran dengan menggunakan tolak ukur
penilaian melalui tes akhir ( Post-Tes) dan remedial tambahan atau
pengayaan.
2. Pemahaman Konsep Matematika
a. Pengertian Pemahaman Konsep Matematika
Pemahaman konsep adalah salah satu kecakapan atau kemampuan
untuk memahami dan menjelaskan suatu situasi atau tindakan suatu kelas
atau kategori, yang memiliki sifat-sifat umum yang diketahuinya dalam
matematika (Rahayu, 2012 ). Menurut (Susanto, 2013) pemahaman
konsep adalah kemampuan menjelaskan suatu situasi dengan kata-kata
yang berbeda dan dapat menginterpretasikan atau menarik kesimpulan
dari tabel, data, grafik, dan sebagainya.
Menurut (Sanjaya, 2009) mengatakan apa yang dimaksud dengan
pemahaman konsep adalah kemampuan siswa yang berupa penguasaan

17

sejumlah materi pelajaran, dimana siswa tidak sekedar mengetahui atau
mengingat

sejumlah

konsep

yang

dipelajari,

tetapi

mampu

mengungkapkan kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengarti,
memberikan interpretasi data dan mampu mengaplikasikan konsep sesuai
dengan struktur kognitif yang dimilikinya.
Sedangkan

menurut

(Kesumawati, 2008)

dalam

belajar

matematika diperlukannya landasan penting untuk menyelesaikan
masalah baik dalam matematika itu sendiri dan dalam kehidupan seharihari yaitu pemahaman konsep matematis. Sejalan dengan pendapat (Bani,
2011) juga menyatakan bahwa salah satu tujuan penting dalam
belajar matematika adalah memiliki kemampuan pemahaman konsep
matematis yang baik, dimana pemahaman konsep menegaskan bahwa
dalam belajar matematika materi yang didapat bukan hanya sekedar
mampu menyebutkan rumus saja, namun memerlukan kemampuan
lain yang lebih dari itu.
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa
pemahaman konsep matematika adalah kemampuan siswa dalam
menemukan dan menjelaskan, menerjemahkan, menafsirkan dan
menyimpulkan suatu konsep matematika berdasarkan pembentukan
pengetahuannya sendiri, bukan sekedar menghafal.
b. Indikator Pemahaman Konsep
Langkah-langkah yang diperhatikan untuk pemahaman konsep
menurut (Salimi dalam Susanto, 2013) indikator pemahaman konsep
meliputi: 1) Mendefinisikan konsep secara verbal dan tulisan, 2)
Membuat contoh dan non contoh penyangkal, 3) Mempresentasikan
suatu konsep dengan model, diagram, dan simbol, 4) Mengubah suatu
bentuk representasi ke bentuk lain, 5) Mengenal berbagai makna dan
interpretasi konsep, 6) Mengidentifikasi sifat-sifat suatu konsep dan
mengenal

syarat-syarat

yang

menentukan

Membandingkan dan membedakan konsep-konsep.

suatu

konsep,

7)
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Indikator di atas tersebut sejalan dengan peraturan Dirjen
Dikdasmen

Nomor

506/C/Kep/PP/2004,

indikator

peserta

didik

memahami konsep matematika adalah mampu: 1) Menyatakan ulang
sebuah konsep 2) Mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai
dengan konsepnya 3) Memberikan contoh dan bukan contoh dari suatu
konsep 4)

Menyajikan

konsep

dalam bentuk

representasi 5)

Mengembangkan syarat perlu dan tidak cukup dari sebuah konsep 6)
kemampuan menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur
atau operasi tertentu 7) Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam
Soal.
Menurut

Depdiknas

(Fadjar,

2009)

Indikator

kemampuan

pemahaman konsep sebagai berikut: 1). Menyatakan ulang sebuah
konsep 2). Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu
(sesuai dengan konsepnya) 3). Memberikan contoh dan non contoh dari
konsep 4). Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi
matematis 5). Mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari
konsep

6).

Memggunakan

prosedur

atau

operasi

tertentu7).

Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan maslah.
Berdasarkan

Pendapat

para

Ahli

diatas,

Maka

Peneliti

Menyimpulkan Penggunaan Indikator di dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut : (1) Menyatakan ulang sebuah konsep (2) Memberikan
contoh dan non contoh dari suatu konsep (3) Mengaplikasikan konsep
atau algoritma dalam pemecahan masalah. Peneliti memilih indikator
tersebut karena berdasarkan Observasi di Sekolah bahwa didalam
penerapan proses Belajar Mengajar kebanyakan siswa

dalam

kemampuannya sulit memahami konsep baik itu mendifiniskian,
menyajikan, mengaplikasikan, perbedaan contoh soal yang Guru berikan
serta Pemecahan masalah konsep tersebut.
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PEDOMAN PENSKORAN KONSEP MATEMATIKA

Indikator Pemahaman
Keterangan
Konsep
Menyatakan ulang sebuah 1. Dapat menuliskan yang diketahui dan
konsep
apa yang tinyakan dari soal dengan benar
2. Ada jawaban tetapi tidak sesuai dengan
prosedur
3. Dapat menuliskan yang diketahui dan
yang ditanyakan dari soal tetapi salah
4. Tidak ada jawaban untuk menjawab soal
Memberi contoh dan non 1. Dapat mengidentifikasi dan membuat
contoh dari konsepnya
contoh dan bukan contoh dengan benar
2. Dapat mengidentifikasi dan membuat
contoh dan bukan contoh tetapi masih
melakukan kesalahan
3. Ada jawaban tetapi tidak sesuai dengan
contoh dan bukan contoh
4. Tidak ada jawaban untuk menjawab soal
Mengaplikasikan
konsep 1. Menggunakan
algoritma
dalam
atau
algoritma
pada
pemecahan masalah dengan tepat
pemecahan masalah
2. Menggunakan
algoritma
dalam
pemecahan masalah tetapi salah
3. Ada jawaban tetapi tidak sesuai dengan
algoritma pemecahan masalah
4. Tidak menggunakan algoritma dalam
pemecahan masalah
Tabel 2.1 Pedoman Penskoran Konsep Matematika

Poin
3
2
1
0
3
2

1
0
3
2
1
0

B. Studi Relevan
Penelitian yang dianggap relevan dengan penelitian ini di antaranya
adalah:
Tabel 2.2 Studi Relevan Pelaksanaan Remedial Teaching Untuk Meningkatkan
Ketuntasan Pemahaman Konsep Pada Mata Pelajaran Matematika
No

Judul

1
1

2
Pelakasaan
Remedial
Teaching
Pada Mata
Pelajaran

Penulis &
Tahun
3
Putri
Sulistyani
(2014)

Hasil Penelitian

Persamaan

Perbedaan

4
Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa setelah
adanya
pelaksanaan

5
Mengetahui
apakah
pelaksanaan
remedial
teaching

6
Penelitian yang
dilakukan
oleh
peneliti
itu
memiliki tempat
atau sekolah yang
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Matematika
di
SD
Negeri
Delegan 2
Prambanan
Sleman

2

Analisis
Mutiara
Pelaksanaan Zella
Program
(2016)
Remedial
Teaching
Mata
Pelajaran
dan

remedial
teaching, nilai
matematika
siswa
mengalami
peningkatan
namun ada juga
siswa
yang
nilainya belum
tuntas SKL (65).
Pada tes sub
tema 1 siswa
yang
nilainya
belum
tuntas
SKL sebanyak
58,06%, setelah
pelaksanaan
remedial
teaching
sub
tema 1 siswa
yang
nilainya
belum
tuntas
SKL
menjadi
19,53%. Pada
tes sub tema 1
siswa
yang
nilainya belum
tuntas
SKL
sebanyak
70,58%, setelah
pelaksanaan
remedial
teaching
sub
tema 1 siswa
yang
nilainya
belum
tuntas
SKL
menjadi
23,53%.
Hasil penelitian
ini menunjukkan
bahwa
pelaksanaan
program
remedial mata
pelajaran
matematika di

akan
meningkatk
ketuntasan
nilai siswa
yang belum
tuntas.

berbeda dengan
peneliti
sebelumnya

Program
remedial
tidak diikuti
oleh semua
siswa,
program ini
hanya
dilakukan

Tempat dan
waktu penelitian,
penelitian ini
dilakukan di Smp
Negeri 4
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Konstribusi
nya
Terhadap
Peningkatan
Hasil
Belajar
Matematika
Peserta
Didik Kelas
VIII di Smp
Negeri
4
Bontonomp
o
Kabupaten
Gowa.

3

Pelaksanaan Fitri
Program
Sarumaha
Remedial
(2018)
Dalam
Menuntaska
n
Hasil
Belajar
Siswa
di
Mis
AlHidayah
Desa Muka
Jaya.

kelas VIII SMP
Negeri
Bontonompo
Kabupaten
Gowa
tidak
terlaksana
dengan
sebagaimana
mestinya, sebab
guru
hanya
langsung
memberikan
soal
langsung
tanpa
terlebih
dahulu
memberikan
pembelajaran
ulang
kepada
peserta
didik
terkait indikator
yang
belum
mencapai
standar KKM.
Proses remedial
di kelas VIII
tidak
sesuai
dengan prosedur
remedial.
Hasil penelitian
ini menunjukkan
bahwa program
remedial dalam
menuntaskan
hasil
belajar
siswa di Mis AlHidayah Desa
Muka
Jaya.
Kontribusi yang
diberikan
di
sekolah dalam
pelaksanaan
pembelajaran
remedial berupa
tes
tulisan.
dalam
pelaksanaan

oleh siswa
yang belum
mencapai
nilai KKM
dan saat
remedeial
Siswa di
berikan soal
langsung.

Bontonompo
Kabupaten Gowa.
sedangkan penulis
melakukan
penelitian di Mts
Sa’adatuddiniyah
Sarolangun.

Sama-sama
membahas
remedial
teaching
dan
menggunak
an
penelitian
kualitatif.

Tempat dan
waktu penelitian,
penelitian ini
dilakukan di Mis
Al-Hidayah Desa
Muka Jaya
sedangkan penulis
melakukan
penelitian di Mts
Sa’adatuddiniyah
Sarolangun
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remedial
ini
kepala sekolah
bertanggung
jawab
memberikan
kompensasi
waktu
untuk
pelaksanaan
pembelajaran
remedial.
Karena
pada
kenyataan yang
ditemukan siswa
memiliki
kesulitan
belajar. Faktor
pendukung
diantaranya
adalah
kesadaran
tanggung jawab
guru-guru untuk
meningkatkan
mutu
pembelajaran,
waktu
yang
dipilih
adalah
waktu
kokurikuler dan
biaya
yang
diberikan
sekolah sebagai
kompensasi dari
waktu
yang
diluangkan oleh
guru
dalam
pelaksanaan
remedial serta
fasilitas
pendukung
lainnya,
sehingga orang
tua
siswa
merasa
tidak
khawatir
lagi
anaknya
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4

Analisis
Rustam
Pelaksanaan (2011)
Program
Remedial
Dalam
Pembelajara
n
Matematika
di SMPIT
Al-Bairuni
Makassar,
Mts Negeri
Model
Makassar,
dan
SMP
Negeri 17
Makassar

mendapat nilai
rendah di bawah
KKM.
Hasil penelitian
ini mengatakan
bahwa bentuk
pembelajaran
remedial yang
dilakukan guru
pada
sekolah
yang
menjadi
objek
pada
penelitian secara
umum
menggunakan
metode
pembelajaran
individul.
Metode ini lebih
menekankan
pembelajaran
yang
mendampingi
individu efektif
digunakan
dalam remedial
siswa.
Faktor
pendukung
terlaksananya
program
remedial
di
SMPIT
AlBiruni Makassar
yaitu
dengan
adanya
buku
penghubung
antara orang tua
siswa dan pihak
sekolah, di Mts
Model Makassar
yaitu
tersedianya
taman baca yang
dapat
meningkatkan
hasil
belajar

Mengetahui
apakah
remedial
baik
dilaksanaka
n di sekolah
dibandingka
n
tidak
melaksanak
an remedial.

Tempat dan
waktu penelitian,
penelitian ini
dilakukan di
SMPIT AlBairuni Mkassar,
Mts Negeri
Model Makassar,
dan SMP Negeri
17 Makassar
sedangkan penulis
melakukan
penelitian di Mts
Sa’adatuddiniyah
Sarolangun.
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5

Pelaksanaan
Program
Remedial
Mata
Pelajaran
Mengukur
Besaran
Listrik
dalam
Rangkaian
Elektronika
Siswa Kelas
X di SMK
Negeri
2
Wonosari

Ragil
Agung
Nugroho
(2013)

peserta
didik
saat
program
remedial di luar
kelas.
Faktor
penghambat
pada umumnya
yaitu
tersedianya
waktu luwang di
luar kelas.
Hasil penelitian
ini mengatakan
bahwa
tujuan
pelaksanaan
remedial KK01
di SMKN 2
Wonosari adalah
untuk memenuhi
hak siswa, yaitu
memperbaiki
nilai
siswa
sampai
mencapai
kriteria
ketuntasan
minimum, yaitu
≥ 76. Persepsi
siswa terhadap
penerapan
program
remedial aspek
tujuan termasuk
dalam kategori
baik. Presentase
sebagian siswa
(70,00%)
termasuk
kategori “baik”
Metode
yang
digunakan
dalam program
remedial adalah
metode
pemberian
tugas,
yaitu
siswa

Tanggapan
siswa
terhadap
remedial
sangat baik
dan samasama ingin
menuntaska
n nilai siswa
yang
di
bawah
kriteria
ketuntasan
minimal
(KKM).

Penelitian yang
dilakukan
oleh
peneliti
itu
memiliki tempat
atau sekolah yang
berbeda dengan
peneliti
sebelumnya
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ditugaskan
untuk mencari
artikel
yang
berkaitan
dengan materi
yang
sedang
diujikan.
Persepsi siswa
terhadap
penerapan
program
remedial aspek
metode
termasuk dalam
kategori
baik.
Presentase
sebagian siswa
(63%)
masuk
dikategori
“baik”. Materi
yang
disampaikan
untuk
pembelajaran
remedial adalah
materi
KK01
yang
belum
dikuasai
oelh
siswa.
Media
yang digunkan
guru pada saat
pembelajaran
remedial adalah
dengan
buku
paket dan power
poin. Presepsi
siswa terhadap
penerapan
program
remedial aspek
materi
dan
media termasuk
dalam kaetegori
baik.

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Metode Penelitian
Pada penelitian ini, diperlukan suatu metode yang dapat mengarahkan
dan memudahkan peneliti mendapat tujuan dari penelitian yang dilakukan.
Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Menurut (Moleong, 2017) penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik,
dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode
alamiah.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut (Suharsimi
Arikunto, 2013), penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha
mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terdapat pada saat
sekarang dengan perkataan lain penelitian deskriptif mengambil masalah atau
memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya
pada saat penelitian dilaksanakan.
Penelitian ini tidak diarahkan untuk membuktikan hipotesis, tetapi lebih
ditekankan pada pengumpulan data yang bertujan untuk mendeskripsikan atau
menggambarkan keadaan yang sesungguhnya yang terjadi dilapangan. Karena
sifatnya yang alamiah, penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji
teori, sehingga tidak ada manipulasi perlakuan terhadap subjek maupun
variabel. Tujuan utuma penelitian deskriptif adalah untuk memberikan
gambaran yang jelas dan akurat tentang material atau fenomena yang sedang
diselidiki.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menghasilkan
gambaran yang jelas dan terperinci mengenai pelaksanaan remedial teaching
untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep pada mata pelajaran
matematika.
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B. Setting dan Subjek Penelitian
ini dilakasankan di MTs Sa’adatuddiniyah yang terletak di Desa Bukit
Kec. Pelawan Kab. Sarolangun sebagai tempat penelitian karena sekolah
tersebut belum diadakan penelitian terkait pelaksanaan remedial teaching
untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep pada mata pelajaran
matematika.

Gambar 3.1 Denah Lokasi Madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah
Sarolangun.
Adapun subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran
matematika dan siswa yang mengikuti

remedial teaching di MTs

Sa’adatuddiniyah Sarolangun. Sedangkan cara pengambilan subjek penelitian
dengan menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono (2015)
purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan
pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tertentu yang
dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atu mungkin dia sebagai
penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial
yang diteliti.
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C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini dijelaskan tentang jenis penelitian yang
dilaksanakan ditinjau dari segi tujuan dan sifatnya. Dilihat dari judul
penelitian yang

diteliti yaitu “Pelaksanaan Remedial Teaching Untuk

Meningkatkan Ketuntasan Pemahaman Konsep Pada Mata Pelajaran
Matematika di Mts Sa’adatuddiniyah Sarolangun”, menggunakan jenis
pendekatan kualitatif. Adapun yang dinamakan pendekatan kualitatif adalah
jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat
dicapai ataupun diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik
atau dengan cara-cara lain dari kualifikasi atau pengukuran (Moleong,
2017).
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu
data primer dan data skunder. Data primer adalah data yang diperoleh
langsung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara di lapangan.
Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bacaan literaturliteratur serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini,
dengan kata lain data sekunder dapat diproleh dari sumber kedua berupa
dokumentasi serta peristiwa yang bersifat lisan atau tulisan. Data sekunder
ini digunakan sebagai data pelengkap atau data pendukung dari data primer.
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada
sumbernya, tanpa adanya perantara (Mukhtar, 2010). Data primer disini
berupa data teks hasil wawancara dengan informan, data dapat direkam
atau dicacat oleh peneliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari
guru mata pelajaran matematika (Ibu Tia Monica, S.Pd dan Ibu Ribut
Rahayu Winarni, S.Pd) dan siswa yang mengikuti remedial (AH, AS,
ASY,AL, FS, JR, MP, MRI, MR, MS, ML, PY, RH, SP, TPF, AN, AT,
AG, EX, FK, MC, MN, RS, RAY, RA, SAY, YS).
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b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung
dari sumber (Mukhtar, 2013). Data sekunder dikumpulkan untuk
melengkapi

data primer terutama

yang berkaitan erat

dengan

permasalahan yang akan dibahas. Data ini telah terkumpul dan tersusun
dalam

bentuk

dokumentasi

yang

berkenaan

dengan

Madrasah

Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun seperti data historis
dan geografis dan dokumen lainnya yang berkenaan dengan masalah
yang diteliti. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bagian tata
usaha yaitu sejarah sekolah, geografis sekolah, akreditas sekolah,
visi,misi dan tujuan sekolah, data sarana dan prasarana dan data guru.
2. Sumber Data
yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini “subjek dari mana
data itu diperoleh”.
Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran
matematika dan siswa yang

mengikuti remedial teaching di MTs

Sa’adatuddiniyah Sarolangun.
D. Teknik Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2015), teknik pengumpulan data merupakan langkah
yang utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti
tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.
Adapun prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah:
1. Observasi
Menurut (Nasution dalam Sugiyono, 2015) observasi adalah dasar
semua ilmu pengetahuan. Para ilmu hanya dapat bekerja berdasarkan data,
yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.
Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan panca
indra, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh
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informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian.
Observasi digunakan untuk mengungkapkan pelaksanaan remedia teaching
dalam kegiatan belajar mengajar di kelas yang dapat menambah informasi
data agar lebih akurat.
Pada penelitian ini jenis observasi yang digunakan yaitu observasi non
partisipan, dimana peneliti datang ketempat kegiatan yang diamati, tetapi
tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Teknik penelitian ini digunakan
untuk memperoleh data yang berkaitan dengan :
a. letak dan keadaan geografis
b. keadaan lingkungan belajar mengajar
c. keadaan sarana dan prasaran dan proses belajar mengajar.
2. Wawancara
Menurut (Esterberg dalam Sugiyono, 2015) mendefinisikaninterview
sebagai berikut. “a meeting of two persons to exchange information and
idea through question and responses resulting in communication and joint
construction of meaning about a particular topic”. wawancara adalah
merupakan pertemanan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui
tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik
tertentu. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara secara
mendalam yaitu daftar pertanyaan telah disajikan oleh penliti dan responden
tinggal menjawab pertanyaan yang diberikan. Dalam hal ini mula-mula
peneliti memberikan pertanyaan yang sudah terstruktur kemudian satu
persatu diperdalam untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.
Dalam penelitian ini yang menjadi pewawancara adalah penulis
sendiri, dimana penulis harus mempunyai kesepakatan dengan pihak-pihak
yang ingin diwawancarai baik itu waktu dan tempat wawancara. Hal ini
dilakukan untuk membuat kondisi para narasumber merasa nyaman agar
data yang diperoleh benar-benar valid. Sedangkan yang menjadi
narasumbernya adalah :
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a. Guru mata pelajaran matematika (Ibu Tia Monika, S.Pd dan Ibu Ribut
Rahayu Winarni, S.Pd) tujuan wawancara ini untuk mengetahui
bagaimana

persiapan

pelaksanaan

pelaksanaan remedial teaching

remedial

teaching,

bagimana

dan Upaya yang dilakukan guru

matematika dalam mengevaluasi pelaksanaan remedial teaching.
b. Siswa yang mengikuti remedial (AH, AS, ASY, AL, FS, JR, MP, MRI,
MR, MS, ML, PY, RH, SP, TPF, AN, AT, AG, EX, FK, MC, MN, RS,
RAY,

RA, SAY, YS) tujuan wawancara ini untuk mengetahui

bagaimana persiapan pelaksanaan remedial teaching, bagimana proses
pelaksanaan remedial teaching dan bagaimana Evaluasi / Tindak Lanjut.
3. Dokumentasi
Menurut Sugiyono (2015) dokumen merupakan catatan peristiwa
yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karyakarya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan
misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita,
biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar,
misalnya poto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen
merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara
dalam penelitian kualitatif.
Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi
dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini diambil
sumber dokumentasi meliputi:
a. Foto dengan bapak M.Zurni, S.Ag, M.Sy sebagai kepala sekolah
madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun.
b. Foto dengan Ibu Tia Monika, S.Pd sebagai guru mata pelajaran
matematika

madrasah

Tsanawiyah

Swasta

Sa’adatuddiniyah

Sarolangun.
c. Foto dengan Ibu Ribut Rahayu Winarni, S.Pd sebagai guru mata
pelajaran

matematika

di

Sa’adatuddiniyah Sarolangun.

madrasah

Tsanawiyah

Swasta
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d. Foto dengan siswa yang mengikuti remedial matematika di madrasah
Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun.
e. File program tahunan, program semester dan RPP, data nilai siswa,
lembar

jawaban

siswa

di

Madrasah

Tsanawiyah

Swasta

Sa’adatuddiniyah Sarolangun.

E. Teknik Analisis Data
Setelah data-data maupun informasi terkumpul maka dilanjutkan dengan
kegiatan menganalisis. Menurut Sugiyono (2015) analisis data adalah proses
mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,
catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasik data kedalam
kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan
membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain.
Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa
aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah
jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan
conclusion darawing/verification.
1. Data Reduction (Reduksi Data)
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu.
Reduksi

data

dilakukan

dengan

cara

melakukan

observasi,

wawancara, dan dokumentasi. Kemudian menggelolah dan memfokuskan
data hasil tersebut sesuai dengan pokus penelitian.
2. Data Display (Penyajian Data)
Setelah

data

direduksi,

maka

langkah

selanjutnya

mendisplaykan data yaitu menyajikan data yang telah didapatkan.

adalah
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Penyajian data dapat dilakukan dengan cara memberikan uraian
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam
hal ini Miles dan Huberman menyatakan “the most frequent form of display
data for qualitativ research data in the past has been narrative tex” yang
paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif
adalah dengan teks yang bersifat naratif.
3. Conclusion Drawing/Verifacation (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)
Menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan
verikasi. Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
memberikan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan
dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih
remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat
berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Teknik analisis
data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis
data kualitatif yaitu menggambarkan keadaan dan fenomena yang ada
dilapangan dengan paparan sederhana.
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
1. Perpanjang Waktu Penelitian
Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi
yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta
memusatkan diri dari hal-hal tersebut dengan rinci. Perpanjangan
pengamatan dalam penelitian ini berarti mengadakan pengamatan ataupun
wawancara

dilapangan

yaitu

di

Madrasah

Tsanawiyah

Swasta

Sa’adatuddiniyah Sarolangun sampai pengumpulan data tercapai.
2. Triangulasi data
Menurut lexy j. Moleong (2013), triangulasi adalah teknik
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap
data itu. Jadi dalam hal ini mengecek sumber data yang diperoleh di
lapangan berkenaan dengan penelitian.
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Penelitian

ini

menggunakan

triangulasi

dengan

sumber

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam peneitian
kualitatif. Dengan kata lain triangulasi adalah pengecekan teori, metode
pengambilan data, dan sumber.
Hal ini dapat dicapai dengan jalan:
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa
yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitiaan dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang

dengan berbagai

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan
menengah atau tinggi, orang kaya dan pemerintah
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
Berdasarkan teknik triangulasi di atas, maka penelitian ini dimaksud
untuk mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang diperoleh di
lapangan dari sumber hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.
3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi
Teknik dilakukan dengan cara menngekspos hasil sementara atau hasil
akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat
(Moleong, 2017). Berarti disini penulis mengumpulkan rekan-rekan yang
sebaya, yang memiliki pengetahuan yang sama tentang apa yang sedang
diteliti, sehingga peneliti dapat mereview persepsi, pandangan dan analisis
yang

sedang

dilakukan.

Dalam

diskusi

teman

sejawat

ini

akan

mengkomfirmasi hipotesis yang muncul dari peneliti, atau bahkan dapat
membuka segi-segi lainnya yang tidak terpikirkan oleh peneliti.
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G. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian ini di susun sebagai pedoman dalam melakukan langkah-langkah penelitian. Dengan adanya jadwal
penelitian, diharapkan akan mempermudah peneliti dalam mempersiapkan langkah-langkah penelitian
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian
No

Kegiatan Penelitian

1

Pengajuan judul

2

Pembuatan proposal

3

Bimbingan Proposal

4

Seminar Proposal

5

Perbaikan Proposal
Pengesahan judul dan
izin riset

6

Okt Nov Des
Jan
Feb Mar Apr Mei Jun
Jul
Agu Sep Okt Nov
2019 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
√
√

√
√

√
√
√

√

√

√

√
√

7

Penelitian dilapangan

√

√

8

Pengolahan data

√

9

Penulisan Skripsi

√

10

Bimbingan Skripsi

√

11

Ujian Skripsi

√

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Sejarah Madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Sekretaris
Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Sa’adatuddiniyah Sarolangun yakni
bapak M.Yunus, S.Pd.I di sekolah yaitu;
Sebelum Madrasah Sa’adatuddiniyah Sarolangun oleh pengurus
yayasan, terlebih dahulu Pengurus yayasan mengadakan
musyawarah dengan Pemerintahan Desa Bukit, Ketua BPD serta
serta tokoh masyarakat yang ada di wilayah, dalam Desa Bukit
yang di pimpin oleh ketua yayasan yakni bapak Jubni, S.IP, ME,
selaku ketua dalam musyawarah tersebut, bapak Abdullah Asgaf,
S.Ag selaku wakil Ketua, bapak Drs. H.M. Syatar Sebagai Wakil
Ketua, dan bapak M. Yunus sebagai Sekretaris, mengingat
pendirian Madrasah Tsanawiyah itu sangat di butuhkan, karena di
Desa Bukit dan sekitarnya belum ada Madrasah Tsanawiyah,untuk
menampung anak-anak yang tamat dari Sekolah dasar dan
Madrasah Ibtidaiyah yang berada di wilayah Desa Bukit dan
sekitarnya.
Semua tenaga pengajar di MTs Sa’adatuddiniyah Sarolangun
Berstatus Pegawai Honor tidak tetap, yaitu guru yang didatangkan dari
sekolah lain dan ditambah dengan tenaga Administrasi lainnya. Madrasah
ini sudah beberapa kali pergantian Pimpinan yaitu; Bapak Abdullah Asgaf,
S.Ag dari tahun 2004 sampai 2005, Kemudian bapak Herwan. S.Ag, dari
tahun 2005 sampai 2006, dan bapak M. Zurni ,S.Ag dari tahun 2007 sampai
sekarang.
2. Letak Geografis Madrasah Tsanawiyah Sa’adatuddiniyah
Madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun terletak
di Desa Bukit Ditengah Pemukiman penduduk di pingir jalan yang
menghubungkan antara Desa Bukit, Pualu Aro dan Desa tetangga lainnya,
sehingga letaknya cukup strategis yang berjarak 1 Km dari pusat kecematan,
9 Km dari pusat Kota Kabupaten Sarolangun.
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Dari observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa Madrasah
Tsanawiyah Sa’adatuddiniyah Sarolangun, walaupun berada dilingkungan
yang cukup ramai, namun tidak mengganggu dalam proses kegiatan belajar
mengajar karena letaknya tidak berdekatan dengan jalan raya dan lokasinya
pun di dataran tinggi dan berdekatan dengan jalan Desa yang
menghubungkan ke Desa tetangga.
3. Akreditas Madrasah Tsanawiyah Sa’adatuddiniyah Sarolangun
a. NPSN

: 69756144

b. Nilai Akreditas

: B+

4. Visi

Misi

Dan

TujuanMadrasah

Tsanawiyah

Sa’adatuddiniyah

Sarolangun
Madrasah Tsanawiyah Sa’adatuddiniyah Sarolangun mempunyai visi
misi yaitu sebagai berikut:
a. Visi
Terciptanya siswa yang maju dalam ilmu pengetahuan, unggul
dalam prestasi, luhur dalam berbudi, dan ikhlas dalam beramal.
b. Misi
1) Membekali siswa dengan ilmu pengetahuan umum dan pengetahuan
agama
2) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama islam
3) Meningkatkan kesadaran peserta didik sebagai insan berakhlakul
karimah
4) Mengmbangkan pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman
langsung sesuai dengan minat dan bakat peserta didik
5) Menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan
efektif.
6) Meningkatkan prestasi akademik siswa
c. Tujuan
1) Membentuk siswa menjadi remaja yang taqwa,disiplin,cakap dan
kreatif.
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2) Mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang
berikutnya.
3) Mempersiapkan siswa menjadi pemuda yang siap untuk terjun
kemasyarakat.
5. Struktur

Organisasi

Madrasah

Tsanawiyah

Sa’adatuddiniyah

Sarolangun
Struktur Organisasi merupakan suatu susunan personil orang yang
bergabung dalam suatu wadah organisasi, melalui struktur organisasi akan
lebih jelas tugas,wewenang dan tanggung jawab masing masing anggota,
untuk mengetahui struktur organisasi Madrasah Tsanawiyah Swasta
Sa’adatuddiniyah Sarolangun dapat dilihat pada Skema sebagai berikut :
Tabel 4.1 Organisasi Madrasah Tsanwiyah Sa’adatuddiniyah Bukit Tahun
Pelajaran 2020/2021
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nama
Drs.H.M.Syatar
H.Jubni, S.IP, ME
M.Yunus, S Pd.I
Drs.H.M.Syatar
M.Zurni, S.Ag, M.Sy
Marlia Fitri, S.Pd.I
Herwan, S.Ag
M.Yunus, S.Pd.I
Effa Nopita, S.Pd
Rini Marlia, S.E, Sy
Chici Pratiwi
Hoirus Solihin, S.Ud
Muhammad Afrika
Marlia Fitri, S.Pd.I
Effa Nofita, S.Pd
Herwan, S.Ag
M.Yunus, S.Pd.I
Patmawati, S.Pd
Ribut Rahayu Winarni, S.Pd
Eli Desrina, S.Pd
Fitriani. S.Pd
Abdul Kholik, S.Pd
Syamsul Hidayat, S.Pd
Hoirus Solihin, S.Ud
Yuhana, S.Pd

Jabatan
Ketua Pembina Yayasan
Ketua Yayayasan
Sekretaris Yayasan
Komite Madrasah
Kepala Madrasah Tsanawiyah
Waka Kurikulum
Waka Kesiswaan
Waka Sapras
Bendahara
Kaur TU
Staf TU
Staf TU
Penjaga
Guru/Tenaga Pendidik
Guru/Tenaga Pendidik
Guru/Tenaga Pendidik
Guru/Tenaga Pendidik
Guru/Tenaga Pendidik/Wali Kelas
Guru/Tenaga Pendidik/Wali Kelas
Guru/Tenaga Pendidik/Wali Kelas
Guru/Tenaga Pendidik/Wali Kelas
Guru/Tenaga Pendidik/Wali Kelas
Guru/Tenaga Pendidik/Pemb.Pramuka
Guru/Tenaga Pendidik/Pemb.Osis
Guru/Tenaga Pendidik
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26
27
28
29

Tia Monika, S.Pd
Tutut Wahyuni, S.Pd.I
Hasniati, S.Pd.I
Dedi Musrianti, S.Pd.I

Guru/Tenaga Pendidik/Wali Kelas
Guru/Tenaga Pendidik
Guru/Tenaga Pendidik
Guru/Tenaga Pendidik/Wali Kelas

6. Keadaan Siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Sa’adatuddiniyah .
Keadaan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah
Sarolangun adalah merupakan siswasiswi yang terdaptar pada masa
sekarang,dalam kenyataanya siswa siswi di Madrasah Tsanawiyah
Sa’adatuddinyah Sarolangun mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya
.untuk mengetahui keadaan siswa-siswi pada tahun ajaran 2020/2021 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 4.2 Keadaan Siswa/i di MTs Sa’adatuddiniyah Sarolangun Tahun
Pelajaran 202 /2021.
No
1
2
3
4
5
6

Kelas
Laki-Laki
Perempuan
Jumlah
VII A
16
12
28
VII B
13
16
29
VIII A
8
16
24
VIII B
9
16
25
IX A
13
9
22
IX B
10
12
22
Jumlah
69
81
150
Melihat tabel diatas bahwa di Madrasah Tsanawiyah Swasta

Sa’adatuddiniyah Sarolangun siswa/i nya

tidak terlalu padat, pertama

kerena paktor Sekolah baru berdiri pada tahun 2004, kedua banyak Sekolah
lain yang sederajat berada di Sekitar Desa Bukit, ketiga faktor ekonomi
Keluarga, kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya terus
bertambah.
7. Sarana dan Prasarana Madrasah Tsanawiyah Sa’adatuddiniyah
Sarana dan prasarana merupakan syarat mutlak bagi terlaksananya
suatu lembaga Pendidikan, tanpa adanya sarana sarana dan prasarana yang
baik dan cukup, maka proses pendidikan ( belajar mengajar) tidak akan
berlangsung dengan baik atau semestinya. Yang dimaksud dengan sarana
prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang proses belajar mengajar

40

(Pembelajaran). Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan yang
dibutuhkan oleh Madrasah Tsanawiyah Sa’adatuddiniyah Sarolangun,
berupa fisik yang dapat membantu terlaksananya proses pendidikan (belajar
mengajar) dengan semestinya.
Menurut jenis sarana dan prasarana berupa:
1). Sarana dan Prasarana belajar (pendidikan), meliputi:
a) Alat praktek. Alat yang dimiliki oleh Madrasah Tsanawiyah
Sa’adatuddiniyah Bukit adalah satu buah Komputer.
b) Meja dan kursi belajar, papan tulis dan perlengkapan laianya yang ada
yang ada di ruang kelas cukup menurut kebutuhan siswa.
c) Alat peraga kesenian berupa satu set perlengkapan rabana.
d) Alat olah raga, seperti lapangan volly Ball dan perlengkapan lainnya,
lapangan Takraw dan perlengkapan nya, lapangan bulu tangkis dan
perlengkapan nya,dan lain-lain.
e) Alat pengeras suara serta perlengkapan nya.
f) Alat perlengkapan sekolah.
g) Ruangan belajar yang terdiri dari 6 lokal.
h) Ruangan perpustakaan
i) WC sebanyak 3 buah
j) Ruang guru
k) Ruang Kepala
l) Ruang TU

B. Temuan Khusus dan Pembahasan
1. Subjek Penelitian
Penelitian dikakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling
Menurut Sugiyono (2015) purposive sampling yaitu teknik pengambilan
sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu
ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang
kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan
memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.
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Penelitian ini menganalisis pelaksanaan remedial teaching untuk
meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep pada mata pelajaran
matematika. Adapun Subjek Penelitian yang akan dilakukan di dalam
penelitian ini adalah Guru Kelas VII.A dan Guru Kelas VIII.A Mata
Pelajaran Matematika beserta Siswa Kelas VII.A dan Kelas VIII.A yang
mengikuti Remedial.
a. Guru
1) Nama

: Tia Monika, S.Pd

Jenis Kelamin

: Wanita

Pekerjaan

: Guru Matematika kelas VII Madrasah Tsanawiyah
Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun.

Pendidikan Terakhir : S.1 Fisika UIN Jambi
Ibu Tia sebagai subjek merupakan seorang guru Matematika yang
mengajar Dikelas VII MTs Sa’adatuddiniyah sarolangun pada tahun
2017. Ibu Tia pergi mengajar dengan menggunakan Kendaraan Sepada
Motor, dengan jarak tempuh dari kediaman Ibu Tia menuju Sekolah ±
8.000 Meter. Berdasarkan pengamatan siswa/i bahwa Ibu Tia saat
memberikan penjelasan Materi ketika proses pembelajaran sedang
berlangsung, Suara Ibu Tia tidak begitu lantang atau jelas materi
pelajaran yang dijelaskan. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan
mengkondisikan kelas belajar agar siswa diam dan mendengarkan apa
saja yang dijelaskan oleh Ibu Tia. Apabila ada siswa yang mengobrol
sendiri saat Ibu Tia menerangkan dan beliau mengetahuinya, siswa akan
ditegur dan diberikan pertanyaan terkait materi. Dalam penyampaian
materi khususnya mata matematika Ibu Tia jarang menggunakan media
pembelajaran atau alat peraga. Metode atau model pembelajaran yang
sering digunakan yaitu Metode ceramah, pemberian soal secara
individual dan Pembelajaran Terbalik.
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2). Nama

: Ribut Rahayu Winarni, S.Pd

Jenis kelamin

: Wanita

Pekerjaan

: Guru matematika kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Sa’adatuddiniyah Sarolangun.

Pendidikan Terakhir

: S.1 Kimia Universitas Jambi

Ibu Ribut sebagai subjek merupakan seorang Guru Matematika
Kelas VIII di MTs Sa’adatuddiniyah Sarolangun pada tahun 2013. Ibu
Ribut pergi mengajar dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor
dengan jarak tempuh ± 5.000 Meter. Ibu Ribut saat menjelaskan materi
pembelajaran sangat berpengalaman suara yang lantang siswa/i merasa
nyaman saat belajar apa lagi Ibu Ribut pandai menkondisikan ruang
belajar sehingga dapat menerapkan materi pelajaran dengan baik.
Disaat proses pembelajaran Ibu Ribut sering menggunakan media
pembelajaran atau alat peraga. Model atau Metode pembelajaran yang
digunakan Ibu Ribut bervariasi, tidak monoton pada ceramah saja namun
ada diskusi, kerja kelompok, demonstrasi dan pembelajaran terbalik.
b. Siswa
Subjek di dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII.A dan Siswa
Kelas VIII. A.
1) Adapun nama-nama siswa kelas VII.A sebagai berikut : 1) AH, 2)
AS, 3) ASY, 4) AL, 5) FS, 6) JR, 7) MP, 8) MRI, 9) MR, 10) MS,
11) ML, 12) PY, 13) RH, 14) SP, 15) TPF, 16) AN.
2) Adapun nama-nama siswa Kelas VIII.A sebagai berikut : 1) AT, 2)
AG, 3) EX, 4) FK, 5) MC, 6) MN, 7) RS, 8) RAY, 9) RA, 10) SAY,
11) YS.
2. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian
Penelitian menggunakan instrumen utama dan instrument bantu.
Instrumen utama adalah penulis sendiri sedangkan instrumen bantu ialah
menggunakan tiga metode pengambilan data yaitu metode observasi,
metode wawancara dan metode dokumentasi. Metode observasi digunakan
dalam bentuk partisipasi pasif, karena peneliti hanya mendatangi lokasi
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penelitian tetapi tidak berperan sama sekali selain sebagai pengamat pasif,
penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan
letak dan keadaan geografis, keadaan lingkungan belajar mengajar, keadaan
sarana dan prasarana, dan proses belajar mengajar. Metode wawancara
digunakan dalam bentuk wawancara semi struktur, dalam penelitian ini
yang menjadi pewawancara adalah penulis sendiri sedangkan yang menjadi
nara sumbernya adalah guru Matematika (Tia Monica, S.Pd dan Ibu Ribut
Rahayu Winarni, S.Pd) dan siswa yang mengikuti remedial (AH, AS, ASY,
AL, FS, JR, MP, MRI, MR, MS, ML, PY, RH, SP, TPF, AN, AT, AG, EX,
FK, MC, MN, RS, RAY, RA, SAY, YS) Proses wawancara ini dilakukan di
sekolah. Sedangkan metode dokumentasi, sumber dokumentasi adalah foto
dengan bapak M.Zurni, S.Ag, M.Sy sebagai kepala sekolah di madrasah
Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun, foto dengan Ibu Tia
Monica, S.Pd dan Ibu Ribut Rahayu Winarni, S.Pd sebagai guru matematika
di madrasah Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun , foto dengan
AH, AS, ASY, AL, FS, JR, MP, MRI, MR, MS, ML, PY, RH, SP, TPF,
AN, AT, AG, EX, FK, MC, MN, RS, RAY, RA, SAY, YS sebagai siswa
yang mengikuti remedial. Kemudian file program tahunan, program
semester dan RPP kelas VII dan kelas VIII yang didapat dari Ibu Tia
Monica, S.Pd sebagai guru mata pelajaran matematika kelas VII dan Ibu
Ribut Rahayu Winarni, S.Pd sebagai guru matematika di madrasah
Tsanawiyah Swasta Sa’adatuddiniyah Sarolangun.
3. Validasi
Pada tahap validasi, sebelum peneliti melakukan penelitian peneliti
melakukan tahap validasi pada wawancara karena pengumpulan data
melalui teknik wawancara semi terstruktur. Validasi wawancara berupa kisikisi wawancara dan lembar pertanyaan wawancara yang akan diajukan
peneliti. Tahap tersebut digunakan agar apa yang akan diteliti dilapangan
sesuai dengan indikator atau rumusan masalah. Berdasarkan data-data yang
didapat oleh peneliti dilapangan, maka temuan khusus dan bahasan akan
dijabarkan sesuai dengan kisi-kisi pertanyaan penelitian yaitu: Persiapan
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Remedial Teaching Untuk Meningkatkan Ketuntasan Pemahaman Konsep
Matematika, Pelaksanaan Remedial Teaching Untuk Meningkatkan
Ketuntasan Pemahaman Konsep Matematika, Evaluasi Remedial Teaching
Untuk Meningkatkan Ketuntasan Pemahaman Konsep Matematika. Berikut
hasil wawancara yang telah diperoleh dari guru matematika dan siswa yang
mengikuti

remedial

teaching

di

Madrasah

Tsanawiyah

Swasta

Sa’adatuddiniyah Sarolangun.
4. Persiapan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Remedial Teaching.
a. Persiapan Remedial Teaching Untuk Meningkatkan Ketuntasan
Pemahaman Konsep Matematika.
1) Persiapan Remedial Teaching yang dilakukan oleh Guru Matematika
Kelas VII.A dan Kelas VIII.A.
Berdasarkan hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi,
peneliti mendapatkan hasil, bahwa persiapan Guru di dalam
Pelaksanaan Remedial Teaching sebagai berikut :
a) Mengoreksi Hasil Lembar Jawaban UTS Siswa Kelas VII.A dan
Kelas VIII.A.
Setelah guru melaksanakan Ujian Tengah Semester (UTS),
maka guru memeriksa hasil Lembar jawaban Siswa. Memeriksa
hasil lembar jawaban siswa untuk memberikan penilaian terhadap
siswa yang akan dijadikan tolak ukur kemampuan siswa. Tolak
Ukur tersebut dijadikan acuan bagi siswa terhadap Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM). Bagi siswa yang mendapat nilai
dibawah KKM atau < 75, maka siswa tersebut akan mengikuti
Remedial Teaching untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman
konsep pada Mata pelajaran Matemetika.
Adapun data nilai Ujian Tengah Semester (UTS), siswa kelas
VII.A dan kelas VIII.A tercantum pada tabel dibawah ini.
Tabel. 4.3 Nilai UTS Siswa Kelas VII.A
No
1

Nama Siswa
AH

Nilai
35

Predikat
Tidak Tuntas
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

AS
AN
ASY
AL
BP
EA
FS
IH
JR
KK
M.P
MRI
MR
MRG
MS
ML
NH
PY
PA
PH
RH
RK
SP
TPF
VN
ZS
AN

15
78
65
35
78
76
25
77
25
78
50
55
25
78
45
50
75
35
78
75
35
76
25
70
76
77
25

Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

Tabel.4.4 Nilai UTS Siswa Kelas VIII.A
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nama Siswa
AB
AT
AG
CT
DeA
EX
FK
IF
KM
MK
MR
MA
MC

Nilai
79
65
70
80
80
45
50
82
78
82
80
76
48

Predikat
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MN
NB
NR
NP
RS
RH
RAY
RA
SA
WD
YS

51
76
76
78
48
80
65
45
70
80
45

Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

b) Merekapitulasikan Nilai Siswa Kelas VII.A dan Kelas VIII.B yang
Mengikuti Remedial Teaching.
Berdasarkan Rekapitulasi nilai hasil Ujian Tengah Semester
(UTS) siswa yang dilakukan oleh Ibu Tia (Guru Matematika Kelas
VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A), maka
didapatkan 16 siswa kelas VII.A dan 11 siswa kelas VIII.B yang
nilainya dibawah KKM atau nilainya <75. Siswa kelas VII.A dan
siswa kelas VIII.A yang nilainya dibawah KKM tersebut akan
mengikuti Remedial Teaching.
Remedial Teaching yang diikuti oleh siswa tersebut
berdasarkan ketentuan oleh Ibu Tia (Guru Matematika Kelas
VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A). Adapun
nama-nama siswa kelas VII.A dan kelas VIII.A yang mengikuti
Remedial Teaching, tercantum pada tabel dibawah ini.
Tabel.4.5 Rekapitulasi Nama dan Nilai Siswa Kelas VII.A
Mengikuti Remedial Teaching
No
1
2
3
4
5
6
7

Nama Siswa
AH
AS
ASY
AL
FS
JR
MP

Nilai
35
15
65
35
25
25
50

Keterangan
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

MRI
MR
MS
ML
PY
RH
SP
TPF
AN

55
25
45
50
35
35
25
70
25

Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

Tabel.4.6 Rekapitulasi Nama dan Nilai Siswa Kelas VIII.A
Mengikuti Remedial Teaching
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama Siswa
AT
AG
EX
FK
MC
MN
RS
RAY
RA
SA
YS

Nilai
65
70
45
50
48
51
48
65
45
70
45

Keterangan
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas
Tidak Tuntas

c) Cara Ibu Tia (Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru
Matematika Kelas VIII.A) Melakukan Remedial Teaching.
Setelah Ibu Tia (Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu
Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A) menetapkan nama-nama
siswa yang mengikuti Remedial Teaching, maka Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas
VIII.A) memberikan Remedial Teaching kepada siswa berupa tes
soal Esay sebanyak 4 butir soal untuk kelas VII.A yang dilkukan
oleh Ibu Tia dan 5 butir soal Esay untuk kelas VIII.A yang
dilakukan oleh Ibu Ribut.
Jenis Naskah soal Remedial Teaching yang diberikan oleh
Ibu Tia (Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru
Matematika Kelas VIII.A), yaitu jenis soal yang sama diberikan
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pada saat UTS. Ibu Tia (Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu
Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A), memberikan Uji tes soal
Remedial Teaching sama dengan soal tes pada saat UTS, karena
ingin meningkatkan meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep
matematika pada peluang soal yang sama, agar siswa benar-benar
belajar dan memahami konsep pembelajaran matematika pada soal
tersebut.
Adapun Naskah soal Remedial Teaching yang telah Ibu Tia
(Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika
Kelas VIII.A) siapkan tercantum pada tabel dibawah ini.
Tabel. 4.7 Naskah Soal Remedial Teaching Kelas VII.A

No
1

2

3
4

Soal
Hitunglah Perkaian Bilangan
Berikut :
a. 15 x 15
= ........
b. 20 x (-21) = ........

Bulat

Hitunglah Operasi Bilangan
Berikut :
a. 14 + 25
: 5 x 3 = .......
b. 36 : (-6) + 2 x 7 = ......

Bulat

Carilah KPK dari 21 dan 20.!
Isilah Titik-titik dibawah ini :
……

Sekor

Bobot

10
10

20

10
10

20

30

30

30

30

……

= …….

= …….

……

……

= …….

= …….

Tabel. 4.8 Naskah Soal Remedial Teaching Kelas VIII.A
No
1

Soal
Tuliskan
bilangan

penyelesaian
persamaan
di
bawah
ini
dengan

Sekor

Bobot

10

20

49

menggunakan rumus bilangan segi tiga
a. Bilangan : 4 = 𝑈4
b. Bilangan : 8 = 𝑈8
2

10

Buatlah pola cabang pohon berdasarkan
data dalam tabel dibawah ini.!
Banyak
Total
cabang
cabang
1
1
1
2
2
3
3
4
7
4
8
15
Hubungkan titik koordinat kartesius
sumbu X dan sumbu Y melalui data di
bawah ini.
a. (4, 8)
b. (-2, -4)
c. (-8, 4)
d. (6, -3)
Di ketahui himpunan A = (1, 2, 3, 4) dan
himpunan B = (a, b, c) . Buatlah
diagraam panah dengan ketentuan
himpunan pasangan berurutan sebagai
berikut:
a. (1, a), (1, b), (3, c), (4, b)
b. (2, a), (3,a), (4, c), (1, b)
Data mengenai warna yang di sukai
siswa:
Nama siswa
Warna yang disukai
Tini
Biru, coklat
Tio
Pink, hijau, merah, biru
Rangga
Hitam, abu-abu, kuning
Nyatakan data diatas dengan diagram
Panah dan Diagram Kartesius.!
Lapisan

3

4

5

20

5
5
5
5

20

20

20
10
10

20

20

d) Penyebab Siswa Kelas VII.A dan VIII.A Di Remedial Teaching.
Berdasarkan data yang diperoleh oleh

Ibu Tia (Guru

Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas
VIII.A)

selama

proses

belajar

mengajar,

adapun

yang

menyebabkan siswa tersebut mendapatkan nilai UTS dibawah
KKM atau < 75, tercantum pada tabel dibawah ini.
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Tabel 4.9 Penyebab Siswa Kelas VII.A Mengikuti Remedial
Teaching.
No

Nama Siswa

Nilai

1

AH

35

2

AS

15

3

ASY

65

4

AL

35

5

FS

25

6

JR

25

7

MP

50

8

MRI

55

Penyebab
Tidak senang dengan pelajaran
matematika,
kurang
memperhatikan penjelasan guru
saat mengajaran.
Tidak senang dengan pelajaran
matematika, sering bolos, tidak
memperhatikan penjelasan guru
saat mengajaran dan jarang
mengumpulkan tugas
yang
diberikan.
Kurang memahami
konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat latihan
berbeda dengan soal UTS.
Tidak senang dengan pelajaran
matematika,
kurang
memperhatikan penjelasan guru
saat mengajaran.
Tidak senang dengan pelajaran
matematika,
sering
bolos,
kurang
memperhatikan
penjelasan
guru
saat
mengajaran.
Tidak senang dengan pelajaran
matematika,
sering
bolos,
kurang
memperhatikan
penjelasan
guru
saat
mengajaran.
Kurang memahami
konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat latihan
berbeda dengan soal UTS,
kurang
memperhatikan
penjelasan
guru
pada
pembelajaran.
Kurang memahami
konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat latihan
berbeda dengan soal UTS,
kurang
memperhatikan
penjelasan
guru
pada
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9

MR

25

10

MS

45

11

ML

50

12

PY

35

13

RH

35

14

SP

25

15

TPF

70

16

AN

25

pembelajaran.
Tidak senang dengan pelajaran
matematika,
sering
bolos,
kurang
memperhatikan
penjelasan
guru
saat
mengajaran.
Kurang memahami
konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat latihan
berbeda dengan soal UTS,
kurang
memperhatikan
penjelasan
guru
pada
pembelajaran, dan sering tidak
mengumpulkan tugas.
Kurang memahami
konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat latihan
berbeda dengan soal UTS,
kurang
memperhatikan
penjelasan
guru
pada
pembelajaran.
Tidak senang dengan pelajaran
matematika, kurang
memperhatikan penjelasan guru
saat mengajaran.
Tidak senang dengan pelajaran
matematika, kurang
memperhatikan penjelasan guru
saat mengajaran.
Tidak senang dengan pelajaran
matematika,
sering
bolos,
kurang
memperhatikan
penjelasan
guru
saat
mengajaran.
Kurang memahami
konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat latihan
berbeda dengan soal UTS.
Tidak senang dengan pelajaran
matematika, sering bolos, tidak
memperhatikan penjelasan guru
saat mengajaran.
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Tabel 4.10 Penyebab Siswa Kelas VIII.A Mengikuti Remedial
Teaching.
No

Nama Siswa

Nilai

1

AT

65

2

AG

70

3

EX

45

4

FK

50

5

MC

48

6

MN

51

7

RS

48

Penyebab
Kurang memahami konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat
latihan berbeda dengan soal
UTS.
Kurang memahami konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat
latihan berbeda dengan soal
UTS.
Kurang memahami konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat
latihan berbeda dengan soal
UTS, kurang memperhatikan
penjelasan
guru
pada
pembelajaran.
Kurang memahami konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat
latihan berbeda dengan soal
UTS, kurang memperhatikan
penjelasan
guru
pada
pembelajaran.
Kurang memahami konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat
latihan berbeda dengan soal
UTS, kurang memperhatikan
penjelasan
guru
pada
pembelajaran.
Kurang memahami konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat
latihan berbeda dengan soal
UTS, kurang memperhatikan
penjelasan
guru
pada
pembelajaran.
Kurang memahami konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat
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latihan berbeda dengan soal
UTS, kurang memperhatikan
penjelasan
guru
pada
pembelajaran.
Kurang memahami konsep
matematika, disaat contoh soal
8 RAY
65 yang diberikan guru saat
latihan berbeda dengan soal
UTS.
Kurang memahami konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat
9 RA
45 latihan berbeda dengan soal
UTS, kurang memperhatikan
penjelasan
guru
pada
pembelajaran.
Kurang memahami konsep
matematika, disaat contoh soal
10 SAY
70 yang diberikan guru saat
latihan berbeda dengan soal
UTS.
Kurang memahami konsep
matematika, disaat contoh soal
yang diberikan guru saat
11 YS
45 latihan berbeda dengan soal
UTS, kurang memperhatikan
penjelasan
guru
pada
pembelajaran.
2) Persiapan Remedial Teaching yang dilakukan oleh Siswa Kelas VII.A
dan Kelas VIII.A
Berdasarkan hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi,
peneliti mendapatkan hasil, bahwa persiapan Siswa baik Kelas VII.A
dan Kelas VIII.A di dalam Pelaksanaan Remedial Teaching sebagai
berikut :
a) Siswa Kelas VII.A dan Kelas VIII.A Mengikuti Remedial
Teaching.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang diajukan kepada
siswa kelas VII.A dan siswa kelas VIII.A, mengapa mereka
mengikuti Remedial Teaching. Adapun pernyataan siswa kelas
VII.A dan siswa kelas VIII.A mengapa mereka mengikuti Remedial
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Teaching, karena pada saat pelaksanaan Ujian Tengah Semester
(UTS) mereka mendapat nilai dibawah KKM atau < 75.
Permasalahan siswa baik kelas VII.A dan kelas VIII.A
mendapatkan nilai dibawah KKM dengan alasan yang berbedabeda. Adapun alasan siswa yang mengikuti Remedial Teaching
sebagai berikut : (1) Siswa kurang mampu Mendefinisikan atau
mengartikan konsep pelajaran matematika yang telah diajarkan
oleh Guru yang bersangkutan baik secara lisan atau verbal maupun
secara tulisan, (2) Siswa kurang mampu memahami kosep contoh
soal yang berbeda, pada saat Guru mengajar memberikan contah
soal namun pada saat UTS Guru memberikan konsep soal yang
sama namun berbeda kalimat dan angkanya. (3) Siswa Kurang
mampu Mengaplikasikan konsep atau algoritma suatu pemikiran
dalam pemecahan masalah. (4) Siswa yang terlalu sering tidak
masuk sekolah disaat jam pelajaran matematika, siswa yang
pemalas, siswa yang sering bolos, siswa tidak memperhatikan saat
guru menjelaskan materi, dan siswa yang kurang mampu
memahami konsep pembelajaran matematika.
b) Siswa Kelas VII.A dan Siswa Kelas VIII.A Mempersiapkan
Pengetahuan Materi Sebelum Remedial Teaching.
Berdasarkan hasil wawancara dari siswa Kelas VII.A dan
siswa Kelas VIII.A pemahaman pengetahuan materi sebelum
menghadapi Remedial Teaching. Ketika Ibu Tia (Guru Matematika
Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A)
mengumumkan jadwal pelaksanaan Remedial Teaching, maka
siswa mempersiapkan dirinya untuk belajar lebih giat lagi dalam
rangka menghadapi Remedial Teaching.
Sebelum pelaksanaan Remedial Teaching Siswa Kelas VII.A
dan Siswa Kelas VIII.A giat belajar pemahaman konsep pada
materi pelajaran matematika dengan harapan nilai Remedial
Teaching dapat melebihi pencapaian KKM atau ≥75. Akan tetapi
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berdasarkan hasil wawancara, ada juga beberapa siswa memang
sulit memahami konsep materi pelajaran matematika, kemampuan
tolak ukurnya dalam pelajaran matematika sangat rendah sehingga
membuat meraka kurang menyenangi mata pelajaran matematika.
c) Tanggapan Siswa Kelas VII.A dan Siswa Kelas VIII.A Terhadap
Pelaksanaan Remedial Teaching.
Melalui Wawancara Peneliti terhadap siswa kelas VII.A dan
siswa

kelas

VIII.A

bagaimana

tanggapan

siswa

terhadap

pelaksanaan Remedial Teaching yang telah guru berikan.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa siswa merasa senang
dengan adanya Remedial Teaching. Bagi siswa pelaksanaan
Remedial

Teaching

ini

sangat

membantu

meningkatkan

pengetahuan materi ajar dan meningkatkan ketuntasan pemahaman
konsep matematika siswa. Dengan adanya Remedial Teaching
siswa merasa bahwa Ibu Tia (Guru Matematika Kelas VII.A) dan
Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A) telah memberikan
kesempatan bagi siswa yang nilainya dibawah KKM agar dapat
memperbaikinya pada saat Remedial Teaching.
Siswa Kelas VII.A dan Siswa Kelas VIII.A menyambut
Remedial Teaching dengan senang dan gembira, meraka tekun
belajar agar nilainya lebih baik dari nilai sebelumnya. Akan tetapi
ada juga siswa yang kemampuannya dibawah standar walaupun
siswa tersebut telah belajar semaksimal mungkin.
b. Pelaksanaan Remedial Teaching Untuk Meningkatkan Ketuntasan
Pemahaman Konsep Matematika.
1) Perlaksanaan Remedial Teaching

yang dilakukan oleh Guru

Matematika Kelas VII.A dan Kelas VIII.A.
Berdasarkan hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi,
peneliti mendapatkan hasil, bahwa pelaksanaan Guru di dalam
Remedial Teaching sebagai berikut :
a) Menentukan Jadwal Pelaksanaan Remedial Teaching.

56

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas
VIII.A) bahwa jadwal pelaksanaan Remedial Teaching kelas VII.A
pada hari Selasa Tanggal 08 September 2020 pukul 08:50-10:10
WIB, dan untuk kelas VIII.A dilaksanakan pada hari Jum’at
Tanggal 11 September 2020 pukul 07:30-09:30 WIB.
b) Siswa yang Berada Didalam Kelas VII.A dan Kelas VIII.A pada
Saat Remedial Teaching.
Ketentuan ataupun kebijakan yang telah ditentukan Ibu Tia
(Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika
Kelas VIII.A) pada saat proses pelaksanaan Remedial Teaching.
Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Tia (Guru Matematika
Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A)
bahwa telah ditetapkan untuk siswa yang berada di dalam kelas
pada saat Remedial Teaching, antara lain : (1) Hanya siswa yang
mengikuti Remedial Teaching saja yang berada di dalam kelas. (2)
Siswa yang tidak mengikuti Remedial Teaching berada di luar
kelas. (3) Siswa tidak diperbolehkan untuk mencontek. (4) Siswa
tidak diperbolehkan melihat jawaban temannya. (5) Siswa idak
diperbolehkan membuka catatan. (6) Siswa mengumpulkan lembar
jawaban sesuai dengan waktu yang telah di tentukan.
Alasan Ibu Tia (Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu
Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A) meminta siswa yang tidak
mengikuti Remedial Teaching berada diluar kelas karena jika siswa
yang tidak mengikuti Remedial Teaching berada didalam kelas,
takut menganggu siswa dalam mengerjakan soal

Remedial

Teaching, sehingga mengakibat siswa yang Remedial Teaching
merasa terganggu, hilang kefokusannya serta merasa tidak nyaman.
c) Hambatan atau Kendala yang Guru Temui pada Saat Remedial
Teaching.
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Memalui wawancara peneliti dengan Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas
VIII.A), bahwa terdapat beberapa Hambatan/Kendala dalam
pelaksanaan Remedial Teaching, antara lain sebagai beriku: (1) ada
beberapa Siswa yang mengabaikan

proses Remedial Teaching

hanya bermain-main saja saat pelaksanaan Remedial Teaching
tersebut (2) ada beberapa siswa yang beranggapan bahwa hasil nilai
Remedial Teaching tidak memungkinkan siswa tidak tuntas (3)
beberapa siswa datang terlambat pada saat pelaksanaan Remedial
Teaching.
2) Perlaksanaan Remedial Teaching yang dilakukan oleh Siswa
Matematika Kelas VII.A dan Kelas VIII.A.
Berdasarkan hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi,
peneliti mendapatkan hasil, bahwa pelaksanaan Siswa di dalam
Remedial Teaching sebagai berikut :
a) Kegiatan Siswa Kelas VII.A dan Kelas VIII.A pada saat
Pelaksanaan Remedial Teaching.
Peneliti melakukan wawancara kepada Siswa Kelas VII.A
dan Kelas VIII.A, pada saat pelaksanaan remedial teaching apa
saja yang siswa lakukan di dalam kelas. Berdasarkan hasil
wawancara tersebut bahwa pada saat remedial teaching Siswa
Kelas VII.A dan VIII.A melakukan: (1) mendengarkan petunjuk
pelaksanaan remedial teaching yang dijelaskan oleh Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas
VIII.A) (2) Mengeluarkan selembaran buku tulis dan pena untuk
menjawab soal remedial teaching tersebut. (3) Menuliskan soal di
lembar jawaban yang telah di tuliskan oleh Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas
VIII.A) di papan tulis. (4) Mengerjakan soal tes remedial teaching
tersebut dengan tertib sesuai petunjuk dan arahan oleh Ibu Tia
(Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika
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Kelas VIII.A). (5) Mengumpulkan lembar jawaban remedial
teaching kepada Ibu Tia (Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu
Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A).
b) Tanggapan Siswa Kelas VII.A dan Siswa Kelas VIII.A Terhadap
Soal Remedial Teaching.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan siswa Kelas
VII.A dan Siswa Kelas VIII.A, bagaimana tanggapan siswa
terhadap soal Remedial Teaching yang telah Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas
VIII.A) berikan sebagai berikut : (1) Bahwa soal yang diberikan
oleh Ibu Tia (Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru
Matematika Kelas VIII.A) tidak menyulitkan bagi siswa, karena
soal tersebut sama dengan soal yang telah diuji pada saat UTS. (2)
Ada beberapa butir soal yang Ibu Tia (Guru Matematika Kelas
VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A) berikan
masih mengalami kesulitan dalam pengerjaannya (3) Ada beberapa
butir soal yang masih sulit dipahami walaupun telah diuji pada saat
UTS, karena konsep pemberian contoh soal yang guru berikan
sangatlah berbeda dengan soal yang guru berikan pada saat UTS
dan Remedial Teaching. (4) Beberapa siswa kelas VII.A dan siswa
kelas VIII.A kebanyak sulit memahami penerapan konsep
matematika, sehingga sulit mengaplikasikannya kedalam lembar
jawaban.
c. Evaluasi Remedial Teaching Untuk Meningkatkan Pemahaman
Konsep Matematika dan Meningkatkan Ketuntasan Hasil Siswa.
Berdasarkan hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi,
peneliti mendapatkan hasil, bahwa pelaksanaan Guru di dalam Remedial
Teaching sebagai berikut :
1) Evaluasi yang Dilakukan Oleh Guru Kelas VII.A dan Kelas VIII.A
a) Guru Mengoreksi hasil Remedial Teaching Siswa Kelas VII.A dan
Kelas VIII.A.
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Melalui hasil wawancara peneliti dengan Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas
VIII.A), bahwa lembar jawaban siwa dikoreksi oleh Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas
VIII.A) Dirumahnya masing-masing. Setelah siswa selesai
mengerjakan tes soal Remedial Teaching lembar jawaban tersebut
dibawa pulang oleh Ibu Tia (Guru Matematika Kelas VII.A) dan
Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A), karena ingin
mengkoreksi lembar jawaban tersebut lebih teliti, pokus pada
lembar jawaban yang dikoreksi dan agar bisa memahami dimana
letak kekurangan pemahaman konsep matematika siswa terhadap
soal tersebut.
b) Peningkatan Nilai Siswa Kelas VII.A dan Kelas VIII.A Setelah
Pelaksanaan Remedial Teaching.
Peneliti melakukan wawancara terhadap Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas
VIII.A), apakah ada peningkatan ketuntasan pemahaman konsep
matematika siswa setelah pelaksanaan Remedial Teaching. Setelah
Pelaksanaan Remedial Teaching Guru Mengoreksi lembar jawaban
siswa dan membuat rekapitulasi nilai siswa. Adapun Rekapitulasi
yang dilakukan oleh Ibu Tia (Guru Matematika Kelas VII.A) dan
Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A) terhadap nilai siswa
tercantum pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.11 Rekapitulasi Nilai Siswa Kelas VII.A Setelah Remedial
Teaching
No
1
2
3
4
5
6
7

Nama Siswa
AH
AS
ASY
AL
FS
JR
MP

Nilai
76
79
65
84
63
76
86

Keterangan
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

MRI
MR
MS
ML
PY
RH
SP
TF
AN

87
70
82
80
78
84
65
89
69

Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas
Tuntas
Tidak Tuntas

Tabel 4.12 Rekapitulasi Nilai Siswa Kelas VII.A Setelah Remedial
Teaching
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nama Siswa

Nilai
Keterangan
AT
79
Tuntas
AG
85
Tuntas
EX
60
Tidak Tuntas
FK
78
Tuntas
MC
78
Tuntas
MN
80
Tuntas
RS
63
Tidak Tuntas
RA
83
Tuntas
RAY
78
Tuntas
SAY
88
Tuntas
YS
68
Tidak Tuntas
Berdasarkan Tabel Rekapitulasi Nilai Siswa Kelas VII.A dan

Nilai Siswa Kelas VIII.A diatas, bahwa untuk siswa kelas VII.A
dari 16 orang siswa yang mengikuti Remedial Teaching didapatkan
11 orang dengan nilai diatas KKM atu > 75, dan 5 orang siswa
mendapatkan nilai masih dibawah KKM atau < 75. Begitu juga
untuk Kelas VIII.A dari 11 orang siswa yang mengikuti Remedial
Teaching 9 orang siswa yang nilainya diatas KKM dan 3 orang
siswa yang nilainya masih dibawah KKM atau < 75.
Adapun nama-nama siswa kelas VII.A yang nilainya masih
dibawah KKM sebagai berikut : (1) AS (2) FS (3) MR (4) SP dan
(5) AN. Berikut ini nama-nama siswa kelas VIII.A yang nilainya
masih dibawah KKM : (1) EX (2) RS dan (3) YS.
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Berdasarkan data Rekapitulasi hasil nilai UTS dan nilai
Remedial Teaching siswa kelas VII.A dan siswa kelas VIII.B, maka
peneliti

menghitung

presentase

peningkatan

ketuntasan

pemahaman konsep matematika siswa sangat baik. Peneliti
menghitung presentase peningkatan ketuntasan pemahaman konsep
matematika siswa pada saat UTS dan Remedial Teaching dengan
menggunakan Rumus Presentase:
Rumus Presentase :
𝑓

P = N × 100%
Keterangan :
P = Presentase
f = Jumlah skor jawaban responden
N = Jumlah skor ideal (Sudijono, 2017)
Adapun data presentase peningkatan ketuntasan pamahaman
konsep matematika siswa kelas VII.A dan siswa kelas VIII.A
berdasarkan perhitungan oleh peneliti dengan menggunakan rumus
presentase, tercantum pada tabel dan grafik dibawah ini.
Tabel 4.13 Presentase Penilaian UTS Kelas VII.A dan Kelas
VIII.A
No

Kelas

1
2

VII.A
VIII.A

Jumlah
Siswa
28
24

Jumlah siswa
% Presentase
Nilai Tuntas
12
100
42,86
13
100
54,17

Tabel 4.14 Presentase Penilaian Remedial Teaching Kelas VII.A
dan Kelas VIII.A
No

Kelas

1
2

VII.A
VIII.A

Jumlah
Siswa
16
11

Jumlah siswa
Nilai Tuntas
11
9

%

Presentase

100
100

68,75
81,82
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90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nilai UTS VII.A
NIlai UTS VIII.A
Nilai Remedial VII.A
Nilai Remedial VIII.A

81,82
68,75

54,17
42,86

Nilai UTS NIlai UTS
VII.A
VIII.A

Gambar 4.1

Nilai
Remedial
VII.A

Nilai
Remedial
VIII.A

Presentase Penilaian UTS dan Remedial
Teaching Kelas VII.A dan Kelas VIII.A

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui perhitungan
rumus presentase, yang terdapat pada Grafik diatas menunjukan
bahwa presentase nilai UTS siswa terhadap nilai siswa pada saat
Remedial Teaching

mengalami perubahan yang sangat baik.

Dengan demikian Metode Remedial Teaching ini sangat baik
diterapkan disekolah, karena membantu meningkatkan ketuntasan
pemahaman konsep matematika siswa.
c) Tindak Lanjut yang dilakukan oleh Ibu Tia (Guru Matematika
Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A)
Setelah Pelaksanaan Remedial Teaching.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Tia
(Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika
Kelas VIII.A). Bahwa tindak lanjut yang dilakukan terhadap siswa
kelas VII.A dan siswa kelas VIII.A yang nilai setalah Remedial
Teaching masih dibawah KKM atau < 75 adalah dengan
memberikan tugas Penganyaan atau ulang kepada siswa tersebut
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dengan membuat soal sendiri beserta jawaban dikerjakan dirumah
sebanyak 30 butir soal esay.

Tugas Penganyaan tersebut

dikumpulkan dalam waktu 3 hari setalah diberikan penugasan.
Tugas yang diberikan Ibu Tia (Guru Matematika Kelas
VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A) terhadap
siswa yang nilainya masih dibawah KKM dengan tujuan agar siswa
tersebut belajar lagi dirumah untuk mencapai peningkatan
pemahaman konsep matematika dan memberikan peluang kepada
siswa tersebut untuk memperbaikinya.
2) Evaluasi Remedial Teaching yang dilakukan oleh Siswa Matematika
Kelas VII.A dan Kelas VIII.A.
Berdasarkan hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi,
peneliti mendapatkan hasil, bahwa pelaksanaan Guru di dalam
Remedial Teaching sebagai berikut :
a) Peningkatan Nilai Siswa Kelas VII.A dan Kelas VIII.A setalahan
Remedial Teaching.
Melaui wawancara Peneliti terhadap siswa kelas VII.A dan
siswa kelas VIII.A, bahwa setelah siswa mengikuti Remedial
Teaching banyak siswa yang mendapatkan nilai diatas KKM, dan
ada juga beberapa siswa yang mendapatkan nilai dibawah KKM.
Setelah peneliti melakukan perhitungan presentase terhadap nilai
siswa setelah pelaksanaan Remedial Teaching terjadi peningkat
terhadap nilai siswa, dimana banyak siswa yang mendapatkan nilai
diatas KKM atau > 75.
b) Tanggapan Siswa Kelas VII.A dan Siswa Kelas VIII.A Terhadap
Pelaksanaan Remedial Teaching.
Hasil wawancara peneliti kepada siswa

Kelas VII.A dan

Siswa Kelas VIII.A, Bahwa Respon atau tangapan siswa dengan
adanya Remedial Teaching yang dilakukan oleh Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas
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VIII.A) siswa merasa senang dan menyambut pelaksanaan
Remedial Teaching dengan baik.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa,
ada dua katagori penilaian yaitu siswa yang memiliki nilai Tuntas dan nilai
tidak tuntas. Adapun siswa kelas VII.A yang mendapatkan nilai tidak tuntas 16
orang, siswa tersebut mengikuti Remedial Teaching mendapatkan hasil setelah
pelaksanaan Remedial Teaching 11 orang dengan nilai diatas KKM atu > 75,
dan 5 orang siswa mendapatkan nilai masih dibawah KKM atau < 75. Untuk
siswa Kelas VIII.A yang mendapatkan dibawah KKM atau < 75 sebanyak 11
orang, siswa tersebut mengikuti Remedial Teaching 9 orang siswa yang
nilainya diatas KKM dan 3 orang siswa yang nilainya masih dibawah KKM
atau < 75.
Berdasarkan data Rekapitulasi hasil nilai UTS dan nilai Remedial
Teaching siswa kelas VII.A dan siswa kelas VIII.B, maka peneliti menghitung
presentase peningkatan ketuntasan pemahaman konsep matematika siswa
sangat memuaskan. Peneliti menghitung presentase peningkatan ketuntasan
pemahaman konsep matematika siswa pada saat UTS dan Remedial Teaching
dengan menggunakan Rumus Presentase.
Berdasarkan data yang diperoleh peneliti melalui perhitungan rumus
presentase, yang terdapat pada Grafik menunjukan bahwa presentase nilai UTS
siswa terhadap nilai siswa pada saat Remedial Teaching

mengalami

peningkatan yang sangat baik. Dengan demikian Metode Remedial Teaching
ini sangat baik diterapkan disekolah, karena membantu meningkatkan
katuntasan pemahaman konsep matematika siswa.
Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A).
Bahwa tindak lanjut yang dilakukan terhadap siswa kelas VII.A dan siswa
kelas VIII.A yang nilai setalah Remedial Teaching masih dibawah KKM atau <
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75 adalah dengan memberikan tugas Penganyaan atau ulang kepada siswa
tersebut dengan membuat soal sendiri beserta jawaban dikerjakan dirumah
sebanyak 30 butir soal esay. Tugas Penganyaan tersebut dikumpulkan dalam
waktu 3 hari setalah diberikan penugasan. Tugas yang diberikan Ibu Tia (Guru
Matematika Kelas VII.A) dan Ibu Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A)
terhadap siswa yang nilainya masih dibawah KKM dengan tujuan agar siswa
belajar lagi dirumah untuk mencapai peningkatan pemahaman konsep
matematika

dan

memberikan

peluang

kepada

siswa

tersebut

untuk

memperbaikinya.
Hasil wawancara peneliti kepada siswa

Kelas VII.A dan Siswa Kelas

VIII.A, Bahwa Respon atau tanggapan siswa dengan adanya Remedial
Teaching yang dilakukan oleh Ibu Tia (Guru Matematika Kelas VII.A) dan Ibu
Ribut (Guru Matematika Kelas VIII.A) siswa merasa senang dan menyambut
pelaksanaan Remedial Teaching dengan baik.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka peneliti
menyarankan:
1. Peneliti, pembelajaran dengan Pelaksanaan remedial teaching untuk
meningkatkan ketuntasan pemahaman Konsep pada mata pelajaran
Matematika perlu dikembangkan dan diterapkan pada materi yang lain dan
perlu adanya penelitian lebih lanjut sebagai pengembangan dari penelitian
ini.
2. Sekolah, mensosialisasikan pembelajaran dengan Pelaksanaan remedial
teaching untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman Konsep pada mata
pelajaran Matematika dan ketuntasan nilai KKM kepada guru-guru karena
pembelajaran menggunakan remedial teaching tersebut lebih baik dari pada
tidak melaksanakan remedial teaching.
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Lampiran 1. Lembar Validasi
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Lampiran 2. Kisi-kisi Pedoman Wawancara

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA
No

Indikator

1

Persiapan remedial teaching untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman
konsep pada mata pelajaran matematika.
Pelaksanaan remedial teaching untuk meningkatkan ketuntasan
pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika.
Upaya yang dilakukan guru matematika dalam mengevaluasi pelaksanaan
remedial teaching untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep
pada mata pelajaran matematika.

2
3

PEDOMAN WAWANCARA
Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Narasumber
Hari/Tangggal

No

1

2

3

Indikator

: MTs Swasta Sa’adatuddiniyah
: Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun
: Guru Matematika Kelas VII.A dan Kelas VIII.A
: Guru Kelas VIII.A : Sabtu, 19 September 2020
Guru Kelas VII. A : Senin, 21 September 2020
Pertanyaan Guru

1. Apakah Ibu Sudah Mengkoreksi Hasil
Nilai UTS Siswa?
2. Berapakah Jumlah Siswa yang Ibu
Persiapan
Remedialkan?
3. Bagaimana Cara Ibu Melakukan Remedial
Tersebut? Berikan Alasan!
4. Apa saja Penyebab Siswa Di Remedialkan?
1. Kapan Pelaksanaan Remedial Tersebut?
2. Apakah Semua Siswa Di Dalam Kelas pada
Pelaksanaan
Saat Pelaksanaan Remedial?
3. Apa Saja Kendala / Hambatan yang Ibu
Temui pada Saat Pelaksanaan Remedial?
1. Kapan Ibu Mengkoreksi / Menilai Lembr
Jawaban Remedial Siswa?
2. Apakah Ada Peningkatan Nilai Siswa
Evaluasi /
Setelah Peaksanaan Remedial?
Tindak Lanjut
3. Bagaimana Tindak Lanjut yang Ibu
Berikan Kepada Siswa, Apabila Nilai siswa
Setelah Remedial Masih Dibawah KKM?

Jawaban
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KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA
No

Indikator

1

Persiapan remedial teaching untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman
konsep pada mata pelajaran matematika.
Pelaksanaan remedial teaching untuk meningkatkan ketuntasan
pemahaman konsep pada mata pelajaran matematika.
Upaya yang dilakukan guru matematika dalam mengevaluasi pelaksanaan
remedial teaching untuk meningkatkan ketuntasan pemahaman konsep
pada mata pelajaran matematika.

2
3

PEDOMAN WAWANCARA
Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Narasumber
Hari/Tangggal
No

1

2

3

Indikator

: MTs Swasta Sa’adatuddiniyah
: Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun
: Siswa Kelas VII.A dan Kelas VIII.A
: Selasa, 22 – 24 September 2020
Pertanyaan Siswa

1. Kenapa Anda Ikut Remedial? Berikan
Alasan!
2. Apakah Anda Sudah Belajar Sebelum
Persiapan
Pelaksanaan Remedial?
3. Bagaimana Tanggapan Anda Terhadap
Pelaksanaan Remedial?
1. Apa Saja yang Anda Lakukan pada Saat
Pelaksanaan Remedial?
Pelaksanaan
2. Bagaimana Tanggapan Anda Terhadap
Soal Remedial yang Guru Berikan?
1. Apakah Ada Peningkatan pada Saat
Evaluasi /
Remedial?
Tindak Lanjut 2. Apakah Anda Menyenangi Pelaksanaan
Remedial yang Guru Berikan?

Jawaban
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Lampiran 3. Dokumentasi
DOKUMENTASI

Foto Peneliti dengan Kepala Sekolah

Foto Peneliti dengan Guru Mapel
Kelas VII

Foto Peneliti dengan Guru Mapel
Kelas VIII

Foto Guru Mapel Kelas VII saat
Persiapan Remedial
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Foto Guru Mapel Kelas VII saat
pelaksanaan Remedial

Foto Guru Mapel Kelas VIII saat
Pelaksanaan Remedial

Foto Peneliti Saat Wawancara dengan
siswa Kelas VII

Foto Peneliti saat Wawancara dengan
siswa Kelas VIII
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Foto Nilai Siswa UTS Kelas VII

Foto Nilai UTS Siswa Kelas VII

Foto Nilai UTS Siswa Kelas VIII

Foto Nilai UTS Siswa Kelas VII
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Foto Nilai Remedial Siswa Kelas VII

Foto Nilai Remedial Siswa Kelas VII

Foto Nilai Remedial Siswa Kelas VIII

Foto Nilai Remedial Siswa Kelas VIII
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Lampiran 4. Kartu Bimbingan
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Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)

Nama
Jenis Kelamin
Tempat/Tgl Lahir
Alamat
Alamat Email
No. Kontak

: Rika Fitria
: Perempuan
: Sosokan 26 Januari 1997
: Desa Sosokan Kec Ulu Rawas
Kab Musi Rawas Utara
: rikatulzahra26@gmail.com
: 0852 – 1080 – 0334

Pendidikan Formal
1. SD, tahun tamat
2. SMP, tahun tamat
3. SMA, tahun tamat

: SDN Sosokan, Tahun 2010
: SMPN Muara Kulam, Tahun 2013
: MAs Al-Fattah Singkut, Tahun 2016

Motto Hidup : Sukses bukanlah akhir dari segalanya dan kegagalan bukanlah
sesuatu yang fatal

