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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya peningkatan 

mutu pendidikan  di  semua lembaga  pendidikan.   Melalui lembaga  

tersebut  dapat dihasilkan  manusia  yang tangguh  dan  terpercaya.  Untuk  

mencapai  segala tujuan diperlukan upaya pengkajian semua unsur yang 

akan menjadi tantangan pendidikan  dalam  pengembangan  sistem  

pendidikan  dan  pengajaran  yang serasi dan terarah serta relevan dengan 

segala kebutuhan pembangunan jangka pendek dan panjang. 

Pengembangan mutu sumber daya manusia tidak hanya berkisar 

pada siswa yang berpotensi  dan normal,  namun juga  mencakup bagi 

siswa yang lambat  dan  berprestasi  rendah  dalam  belajar.   Siswa  

lamban  belajar  dan berpretasi rendah masih mempunyai harapan besar 

untuk bisa disembuhkan seoptimal mungkin melalui latihan-latihan khusus 

yang cocok dengan tingkat perkembangan nya.
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Dengan perkembangan sumber daya manusia diindonesia maka 

dapat meningkatkan mutu pendidikan di lembaga pendidikan 

tersebut.Sumber daya manusia ini tidak hanya berkisar pada siswa yang 

berpotensi saja tetapi juga pada siswa yang berprestasi rendah dalam 

belajar salah satu solusinya adalah.Dengan  adanya belajar  tuntas  agar 

dapat meningkatkan  basil belajar  siswa kearah yang lebih baik. 
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Bloom mengemukakan  penguasaan  belajar  siswa, kebanyakan  

siswa belum dapat menguasai apa yang diajarkan oleh guru kepada 

mereka.  Berikut ini adalah outline strategi belajar tuntas menurut bloom. 

1. Pelajaran terbagi atas unit-unit kecil untuk satu atau dua minggu pelajaran 

2. Bagi masing-masing unit, tujuan intruksional dirumuskan dengan jelas 

3. Learning test dalam masing-masing unit diajarkan dengan penagajaran 

kelompok reguler . 

4. Pada tiap-tiap akhir unit belajar diselenggarakan test-test diagnostik untuk 

menentukan apakah siswa telah menguasai unit belajar. 

5. Untuk     mengatasi     kelemahan-kelemahan      belajar     dapat     dipakai 

prosedur-prosedur,  bekerja  kelompok  dengan kelompok-kelompok  

kecil, serta penambahan waktu belajar 

6. Bila mana unit-unit terselesaikan, suatu test akhir  diselenggarakan  untuk 

menentukan nilai pelajaran pada siswa. 
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Setiap individu memang tidak ada yang sama, perbedaan individual ini 

yang menyebabkan perbedaan tingkah Iaku belajar dikalangan siswa.   

Dalam keadaan dimana siswa tidak dapat belajar sebagai mana mestinya, 

itulah yang disebut dengan kesulitan belajar.
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Dengan adanya pendapat tentang kesulitan belajar siswa diatas, 

makaini harus diatasi kesulitannya, karena siswa  diharapkan dapat 

menguasai materi ajar yang dipelajari sehingga semua dapat dicapai. 

Dengan terkuasai nya kompetensi  dasar, berarti siswa sudah tuntas dalam 
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suatu materi ajar yang disampaikan.Salah satu solusi untuk mengatasi 

untuk mengatasi kesulitan ini adalah dengan remedial. 

Kegiatan remedial/ perbaikan) dalam proses pembelajaran adalah 

salah satu  bentuk kegiatan pemberian bantuan  kepada siswa  yang  

mengalami kesulitan atau kegagalan belajar.
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Kesulitan   belajar siswa harus dapatdiketahui  dan  dapat  diatasi  sedini 

mungkin,   sehingga  tujuan  instruksional dapat dicapai dengan baik. Hal itu akan 

dapat dilaksanakan secara efektif jika 

a. Dapat mengidentifikasi jenis-jenis dan sifat-sifat kesulitan belajar.  

b. Dapat menemukan faktor-faktor penyebabnya. 

c. Dapat  mengupayakan  altematif-alternatif  pemecahan  masalah  kesulitan 

belajar berdasarkan data dan informasi yang lengkap dan objektif.
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Pelakasanaan  kegiatan  remedial  dalam  proses  pembelajaran  

yang utama adalah melayani para siswa yang mengalami kelambatan, 

kesulitan atau kegagalan dalam mencapai tujuan instruksional yang 

hendak dicapai dengan memberikan bantuan atau bimbingan belajar 

berupa kegiatan perbaikan. Pembelajaran  ekonomi  merupakan  mata  

pelajaran  yang pokok  yang  wajib diikuti oleh setiap siswa. Dalam proses 

pembelajarannya setiap siswa mendapatkan nilai sesuai setandar yang 

ditetapkan. 

Guru melaksanakan pembelajaran remedial dengan langkah-langkah : 

1. Menganalisis hasil ulangan harian, meliputi 

                                                           
4
Engkoswara, dasar-dasar metodologl pengajaran, (Jakarta  :  Bina Aksara, 2011), h.  

115 
5
Kunandar,   Guru  profeslonal, (Jakarta:   Raja Graflndo  persada,  2013),  h.  237 



4 

 

a. Kesenjangan antara daya serap siswa dan KKM yang ditetapkan  

b. Tipe siswa yang bagaimana daya serapnya rendah 

c. Factor penyebab rendah nya daya serap  

d. Cara guru mengajar 

2. Mendiagnosis kesulitan belajar siswa 

3. Membuat program pembelajaran remedial 

4. Memberikan pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda 

a. Apabila sebagian besar  siswa tidak mencapai ketuntasan  belajar 

b. Pemberian  penjelasan  kembali   dengan  metode  yanglebihtepat 

5. Pemberian   bimbingan   secara    khusus,    apabila    terdapatsebagian 

kecil siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. 

6. Pemberian tugas-tugaslatihansecarakhusus 

Adapun teknik yang dapat digunakan dalam melaksanakan  remedial 

adalah dengan : 

1. Memberikan tugas kepada siswa 

2. Mengdiskusikan pelajaran kembali dengan para siswa 

3. Mengadakan pendekatan kepada para siswa yang mengikuti perbaikan 

4. Membagi tugas kerja kepada kelompok atau dengan mengelompokkan 

5. Mengadakan tanyajawab  dengan para siswa. 
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Kegiatan   remedial   berhubungan   dengan   pencapaian   ketuntasan 

belajar dengan  harapan   siswa   yang   mengikuti   remedial   ketuntasan 

belajarnya  meningkat  yaitu  dapat  mencapai  nilai  KKM.Kegiatan  
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remedial diSMA 10 Pekanbaru telah dilakukan. Remedial diberikan 

kepada  siswa yang nilai ujiannya belum mencapai KKM. Mata pelajaran 

ekonomi tidak langsung  memberikan  remedial  pada  siswa yang  

nilainya  dibawah  KKM, 

namun guru menambahkan nilai tugas dan nilai ulangan nya  kemudian dirata-

rata, dari  nilai rata-rata  tersebut  akan diketahui,  apabila  nilai  siswa masih 

dibawah KKM maka siswa tersebut akan diberi remedial. Tujuan dilakukannya  

remedial  ini adalah  memenuhi  hak  siswa,  yaitu  memperbaiki nilai.  Apabila 

nilai  setelah  dilakukan  remedial  telah  mencapai KKM maka siswa dinyatakan 

telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan. Namun pada kenyataannya  

tujuan dari dilaksanakannya remedial belum berdampak baik pada semua siswa, 

hal tersebut terlihat dari masih banyaknnya siswa yang mengikuti remedial 

disetiap  kompetensi yang diujikan. 

Adanya pelaksanaan program remedial menimbulkan berbagai penafsiran 

dikalangan siswa, dalam hal ini adalah remedial pada pelajaran ekonomi.  Siswa 

beranggapan   bahwapelajaran  ekonomi  merupakan   pelajaran   yang   dianggap   

sulit, sehingga mereka sulit untuk memahami nya dan mereka harus belajar lebih 

keras lagi. Oleh karena itu banyak siswa harus mengikuti remedial pelajaran 

ekonomi selain itu pelaksanaan remedial menimbulkan dampak bagi siswa baik 

negatif maupun positif 

Pelaksanaan remedial yang dilakukan oleh guru diharapkan dapat 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas siswa, memberikan pemahaman 
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kepada  siswa yang belum tuntas dalam proses pembelajaran, dan membuat siswa 

yang lamban atau gagal dalam proses pembelajarn menjadi tuntas. 

Namun realitanya harapan yang dimaksud belum dapat terpenuhi, Hal ini 

sesuai dengan pengamatan awal yang penulis lakukan di Sekolah Menengah Atas 

Negeri l0 Pekanbaru sebagai berikut: 

a. Masih  ada  siswa  yang  tidak  memperhatikan   keterangan   guru  dalam 

pelaksanaaan remedial. 

b. Masih ada siswa yang tidak aktif disaat pelaksanaan remedial berlangsung. 

c. Masih ada siswa yang acuh tak acuh terbadap pelaksanaan remedial yang 

diberikan. 

d. Masih   ada   sebagian   siswa yang  nilainya   belum   mencukupi   

standarketuntasan belajar minimal walaupun sudah mengikuti program 

remedial. 

Berdasarkan   gejala-gejala   diatas,    maka   penulis   tertarik   untuk 

melakukan penelitian,   dengan judul "Persepsi  Siswa Tentang  Pelaksanaan 

Remedial  Pada  Bidang  Studi Ekonomi  di Sekolah Menengah  Atas Negeri 

10 Pekanbaru ". 
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B. PenegasanIstilah 

Untuk menghindari kekelirua dalam masalah ini, maka penulis perlu 

memberikan penegasan istilah dibawah ini yang berkaitan dengan judul yaitu 

sebagai berikut : 

a. Persepsi 

Kumpulan pengindaraan yang disatukan dan koordinasikan didalam pusat 

syaraf   yang lebih tinggi sehingga manusia bisa mengenali  dan menilai 

objek
7
maksud  dari  persepsi  disini  yaitu  pandangan,   atau  

tanggapantentang suatu objek 

b. Siswa 

Anak ( pribadi yang belum dewasa) yang diserahkan kepada tanggung 

jawab pendidik.
8
maksud dari siswa disini yaitu siswa kelas XI IPS  

Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru 

c. Remedial (  pengajaran perbaikan) adalah suatu bentuk pengajaran yang 

bersifat menyembuhkan  ,  membetulkan atau pengajaran yang membuat 

menjadi  baik.
9
maksud  dari  kegiatan  remedial  adalah  tindakan  

yangdilakukan oleh seorang guru untuk memperbaiki hasil pembelajaran 

yangdilakukan oleh siswa. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi  Masalah 

a. Pelaksanaan remedial di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 

Pekanbaru. 

b. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat persepsi siswa 

tentang pelaksanaan  remedial di Sekolah Menengah  Atas Negeri 

10 pekanbaru. 

c. Persepsi siswa tentang pelaksanaan remedial di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 10 Pekanbaru. 

2. Batasan  masalah 

Mengingat luasnya pembahasan ini, maka penulis membatasi masalah 

yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu, persepsi siswa tentang 

pelaksanaan remedial pada bidang studi ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru. 

3. Rumusan masalah 

a. Bagaimana persepsi siswa tentang pelaksanaan remedial pada 

bidang studi ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 

Pekanbaru? 
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D. Tujuandan ManfaatPenelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk  mengetahui  persepsi  siswa  tentang  pelaksanaan  remedial  

pada bidang studi ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 

pekanbaru. 

2. Manfaat penelitian 

a. Bagi siswa, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah 

menengahAtas Negeri 10 Pekanbaru. 

b. Bagi guru,  untuk  dapat meningkatkan   kemampuan  serta 

profesionalitas para guru. 

c. Bagi  sekolah,  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu 

masukandalam meningkatkan mutu pembelajaran. 

d. Bagi  peneliti,   menambah   wawasan  dan  pengetahuan  penulis  

dalam melaksanakan remedial. 

 

 

 

 

 

 


