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BAB II 

KAJIAN  TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Persepsi 

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, persepsi adalah kumpulan 

penginderan yang disatukan  dan dikoordinasikan dalam pusat syaraf yang lebih  

tinggi,   sehingga  manusia  bisa  mengenali   dan  menilai  objek.
10

 

Menurut Jalaludin Rahmat, persepsi adalah pengalaman tentang objek 

peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan 

informasi  dan  menafsirkan  pesan. 
11

Menurut  Slameto  persepsi  adalahproses  

yang  menyangkut  masuknya  pesan  atau  informasi kedalam  otakmanusia,  

melalui persepsi manusia terus menerus mengadakan hubungan dengan 

lingkungannya.
12

 

Dari ketiga pendapat  diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah 

pandangan atau tanggapan tentang objek ,  peristiwa atau hubungan yang  

diperoleh  dengan  mengumpulkan  informasi  atau  pesan-  pesan. Dengan 

demikian, yang dimaksud dengan persepsi dalam pendidikan remedial adalah 

pandangan atau tanggapan siswa terhadap suatu program pengajaran  perbaikan  

dalam proses pembelajaran  untuk mencapai hasil yang optimal. 
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Sarlito Wirawan    Sarwono,  Op.  Cit, h.  45 
11

Jalaluddin Rakhmad, psikologi komunikasi,   (bandung, Remaja Karya, 2011),   h.  51 
12

Slameto,  belajar danfaktor-faktor yang mempengaruhinya,  (Jakarta, Rineka Cipta, 

2010), h.  102 
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Menurut   Drs.   Alex   Sobur,    proses   persepsi   memiliki   tiga 

komponen utama yaitu : 

a. Seleksi 

Seleksi adalah proses penyaringan  oleh indra terhadap rangsangan dari 

luar,  intensitas dan jenisnya bisa banyak dan lebih. 

b. Organisasi 

Organisasi adalah mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti  

bagi  sesorang.  Orgenaisasi  dipengaruhi  oleh  beberapa  faktor seperti 

pengalaman  masa  lalu,  sistem  nilai  yang  dianut,  motivasi, 

kepribadian,  dan kecerdasan. 

c. Interpretasi 

Interpretasi ditrjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi.
13

 

Menurut Prof  Dr. Mar'at,  bahwa persepsi itu dipengaruhi 

olehbeberapa faktor diantaranya: 

a. Pengalaman 

Pengalaman pada masa lampau pada seseorang akan sangat mempengaruhi 

persepsinya terhadap suatu rangsangan yang akan datang dalam 

lingkungannya. 

b. Pendidikan 

Pendidikan yang dimiliki seseorang mempunyai pengaruh yang cukup   

besar   terhadap   persepsinya.    Semakin   tinggi   pendidikan sesorang 

maka akan semakin baik persepsinya terhadap suatu objek. 

                                                           
13

Alek Sobur, psikologi umum, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), h. 447 
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c. Pengetahuan 

Pengetahuan   seseorang  terhadap   suatu  objek  dapat mempengaruhi 

persepsinya terhadap objek tersebut.
14

 

Menurut Ahmad Fauzi dalam melakukan persepsi ada beberapa prinsip 

yang harus diperhatikan yaitu : 

a. Wujud dan Latar 

Objek yang kita amati disekitar kita selalu muncul sebagai 

wujud(figure)  sedangkan dengan hal- hal lainnya sebagai latar (ground). 

b. Pola pengelempokkan 

Hal- hal tersebut cenderung kita kelompokan dalam persepsi kita, 

cara mengelompokkan dapat menetukan bagaimana kita mengamati hal- 

hal tersebut. 
15

 

Persepsi mempakan  suatu faktor kejiwaan yang perlu mendapatperhatian. 

Memahami dan mendalami persepsi seseorang merupakan hal yang  berat  karena  

persepsi   setiap  orang  berbeda  beda.   Perbedaan persepsi dapat disebabkan oleh 

hal-hal sebagai berikut : 

a. Perhatian 

Biasanya kita tidak menangkap seluruh rangsangan yang ada di 

sekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan perhatian kita pada satu 

atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu orang dengan orang 

lainnya, menyebabkan perbedaan persepsi antara mereka 

 

                                                           
14

Mar'at,   sikap manusia menerima perubahan serta pengukurannya,  (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2012 ),  h. 22-23 
15

Ahmad Fauzi, psikologi  umum,  (Bandung:  Pustaka Seti.a, 2014),  h.  38 
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b. Set 

Set adalah harapan seseorang tentang rangsangan yang akan timbul. 

c. Kebutuhan 

Kebutuhan-   kebutuhan   sesaat   maupun   menetap   pada   diri 

seseorang, mempengaruhi persepsi orang tersebut. Dengan demikian, 

kebutuhan-  kebutuhan  yang berbeda  menyebabkan  pula perbedaan 

persepsi. 

d. Sistem nilai 

Sistem nilai yang berlaku di masyarakat  berpengaruh  pula 

terhadappersepsi, 

e. Ciri kepribadian 

Ciri kepribadian akan mempengaruhi persepsi. 

f. Gangguan jiwa 

Gangguan jiwa dapat menimbulkan persepsi yang disebut halusinasi.  

Berbeda dengan ilusi, halusinasi  bersifat individual, jadi hanya dialami 

oleh penderita yang bersangkutan saja.
16

 

Berdasarkan  penjelasan  diatas  dapat diketahui  bahwa persepsi seseorang 

dapan dipengauhi oleh perhatian, harapan, kebutuhan,  sistem nilai,  ciri 

kepribdian, dan gangguan jiwa.Sedangkan menurut Alex Sobur persepsi 

seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya : 
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Ibid.   h.  43-44 
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a. Faktor internal diantaranya yaitu: 

1) Kebutuhan psikologis 

Kebutuhan psikologis mempengaruhi persepsi seseorang. 

2) Latar Belakang 

Latar belakang individu dapat mempengaruhi hal- hal yang dipilih 

dalam persepsi 

3) Penerimaan diri 

Penerimaan  diri  merupakan  sifat  yang  penting  mempengaruhi 

persepsi. 

4) Pengalaman 

Pengalaman  seseorang dapat  mempengaruhi  persepsi  seseorang 

terhadap sesuatu. 

5) Kepribadian 

Kepibadian juga dapat mempengaruhi seseorang dalam persepsi. 

b. Faktor Ekstrenal 

1) Intensitas, pada umunya rangsangan yang intensif mendapat lebih 

banyak persepsi rangsangan yang kurang intensif. 

2) Ukuran,  pada  umumnya  benda  benda  yang  lebih  besar  lebih 

menarik perhatian. 

3) Kontras, biasanya hal- hal lain dari pada biasanya kita lihat akan cepat 

menarik perhatian 

4) Gerakan, hal yang bergerak lebih menarik perhatian dari pada yang 

diam.  
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5) Ulangan,  biasanya hal yang timbul berulang-ulang  akan menarik 

perhatian. 

6) Keakraban,  hal-  hal  yang  akrab  atau  dikenal  lebih  menarik 

perhatian. 

7) Sesuatu yang baru, hal-hal yang baru juga menarik perhatian.
17

 

Pendapat-  pendapat  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwapersepsi 

seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni : 

a. Faktor interen yaitu faktor yang berasal dari dalam diri manusia sendiri. 

Hal ini dapa berupa perhatian,  harapan,  kebutuhan,  ciri kepribdian, latar 

belakang, pengalaman dan kemauan seseorang teradap objek. 

b. Faktor  eksteren  yaitu  berasal  dari  stimulus  atau  rangsangan  seperti 

intensitas,   ukuran   stimulus,   keakraban,   ulangan   stimulus,   kontras 

stimulus,  dan sesuatu yang baru 

MenuruJamilSuprihatiningrum  didalam prosedur  pengajaranremedial 

dapat dipahami ciri-ciri pengajaran remedial yang efektif,  adapun prosedur 

pengajaran remedial meliputi: 

a. Adanya  penelahaan  kasus  seperti penyebab  rendahnya  hasil  belajar 

siswa yakni karena  siswa bermain-main  saat proses  pembelajaran 

berlangsung 

b. Pilihan alternatif tindakan seperti siswa dipindahkan duduk dibangku 

paling depan 
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Alex Sobur, Op. Cit, h. 452-454 
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c. Pelakasanaan  remedial,   pada  dasamya  proses  pelaksanaan  remedial 

serupa  dengan  proses  pelaksanaan  biasa,  hanya  saja  

perbedaannyaterdapat pada tujuan dan strategi
18

 

Persepsi  siswa tentang  pelaksanaan  remedial  dari  segi positif, 

bagi   siswa yang  mendapatkan   nilai  remedial  yang  memenuhi  nilai 

ketuntasan,   mereka   mengatakan   dengan   adanya   remedial   ini  akan 

menambah baik nilai mereka yang tidak tuntas lalu menjadi tuntas. 

Sedangkan  dari  segi  negatifnya  bagi  siswa  yang  mendapatkan  nilai 

remedial yang tidak mecapai nilai ketuntasan, maka mereka mengatakan 

remedial  percuma  saja  diadakan,   karena  mereka  mengangap  dengan 

adanya rmedial bukan memperbaiki nilai mereka malahan bertambah jelek 

dengan adanya remdial tersebut. 

2. PengertianRemedial 

Remedial  (  pengajaran  perbaikan)  adalah  suatu bentuk 

pengajaran  yang  bersifat  menyembuhkan,  membetulkan  atau  

pengajaran yang membuat menjadi baik.
19

Maka pengajaran perbaikan 

(remedial)itu  adalah  bentuk  khusus  pengajaran  yang  berfungsi  

menyembuhkan,membetulkan,  atau membuat menjadi baik.  Seperti yang 

telah kita ketahui bahwa  dalam proses  belajar  mengajar  siswa 

diharapkan  dapat  mencapai hasil yang sebaik-baiknya  sehingga jika  ada 

siswa yang belum berhasil sesuai dengan harapan, maka diperlukan suatu 

proses pengajaran yang membantu  agar tercapai hasil yang  diharapkan.   

                                                           
18

Jamal Suprihatiningrum, StrategiPembelajaran, (jogjakarta:  Ar-Ruzz Media, 2013).h.  

328 
19

Abu Ahmadi,  dan Widodo  Supriyono,  Op.  Cit.  h.  152 
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Dengan demikianperbaikan diarahkan kepada pencapaian hasil yang 

optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa melalui 

keseluruhan proses belajar mengajar dan  pribadi siswa. 

Dapat dikatakan pula bahwa pengajaran perbaikan ini berfungsi 

sebagai   pengobatan   atau   penyembuhan,   yang   disembuhkan   adalah 

beberapa hambatan kepribadian yang berkaitan dengan kesulitan belajar 

siswa sehingga didapat hubungan timbal balik artinya perbaikan belajar 

siswa  juga perbaikan pribadinya dan sebaliknya. 

Remedial  teaching  berasal  dari kata  remedial  ( inggris)  

yangartinya menyembuhkan. Istilah pengajaran remedial pada mulanya 

adalah kegiatan mengajar untuk anak luar biasa yang mengalami berbagai 

hambatan.Pengertian ini sudah berkembang seperti uraian  tersebut  

diatas.Sehingga  anak  yang normal  pun perlu  pelayanan pengajaran 

remedial ( remedial teaching)  secara umum tujuan pengajaran perbaikan 

tidak berbeda dengan pengajaran biasa yaitu dalam rangka mencapai 

tujuan belajar yang telah ditetapkan. Secara khusus pengajaran perbaikan 

bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai   

prestasi   belajar   yang   diharapkan   sekolah  melalui   proses perbaikan. 

Menurut Mulyadipengajaran remedial  merupakan suatu bentuk 

pengajaran  yang  bersifat mengobati,  menyembuhkan  danmembetulkan   

dan   membuatnya   menjadi   lebih   baik   dalam   rangka mencapai 

tujuan pengajaran yang maksimal
20

   . 

                                                           
20

Mulyadi, pengajaran remedial (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2010), h.  44 
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Ischak dan Warji mengemukakan ciri-ciri pelaksanaan remedial 

dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk sebagai berikut: 

1. Mengajarkan kembali( re-teaching) 

Maksudnya adalah kegiatan perbaikan dilaksanakan dengan jalan 

mengajarkan kembali bahan yang sama kepada para siswa yang 

memerlukan  bantuan  dengan  cara  menyajikan  yang  berbeda  dalam 

hal-hal sebagai berikut 

a. Kegiatan  belajar  mengajar  dalam  situasi  kelompok  yang  telah 

dilakukan 

b. Melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar 

c. Memberikan  dorongan(  motivasi)  kepada  siswa  dalam kegiatan 

belajar 

2. Bimbingan individu atau kelompok 

3. Memberikan pekerjaan rumah 

4. Menyuruh   siswa  mempelajari  bahan   yang   sama  dari  buku-buku 

pelajaran,  buku paket atau sumber-sumber bacaan yang lain.
21

 

Secara terperinci tujuan pengajaran perbaikan adalah: 

a. Agar siswa dapat memahami dirinya khusus nya prestasi belajarnya 

b. Dapat memperbaiki atau mengubah cara belajarnya kearah yang lebih baik 

c. Dapat memilih materi dan fasilitas belajar yang tepat 

d. Dapat  mengembangkan  sikap  dan  kebiasan  yang  dapat  mndorong 

tercapainya hasil yang lebih baik 

                                                           
21

Yulisma, Peranan remedial teaching dalam mencapai ketuntasan belajar siswa pada 

mata pelajaran PKn di SMA Negeri 4 Bukittinggi( Pekanbaru: prodi PPKn PIPS Ekonomi UNRI, 

2010), h. 21 



19 

 

 

 

e. Dapat melaksanakan tugas- tugas belajar yang diberikan kepadanya.
22

 

Pengajaran   perbaikan  pada  hakikatnya   sama  dengan  proses 

belajar mengajar biasa namun berbeda dengan dua hal berikut yaitu: 

a. Tujuan   lebih  diarahkan   pada  peningkatan   prestasi,   baik  kualitas 

maupun kuantitas prestasi yang dicapai pada proses belajar mengajar 

sebelmnya, sehingga sekurang-kurangnya dapat memenuhi kriteria 

keberhasilan minimal yang dipersyaratkan. 

b. Strategi pendekatan ( metode, program, jenis tugas) lebih menekankan 

penyesuaian  terhadap  keragaman  kondisi  objektif  siswa yang  dapat 

dipandang sebagai modifikasi dari pembelajaran biasa. 

Menurut Mulyasa,  sekolah perlu memberikan perlakuan khusus terhadap 

peserta didik yang mendapat kesulitan belajar melalui kegiatan remedial, peserta 

didik yang cemerlang diberikan kesempatan untuk tetapmempertahankan  

kecepatan  belajarya  melalui  kegiatan  pengayaan.
23

 

Kedua program ini dilakukan oleh sekolah karena lebih mengetahui dan 

memahami kemajuan belajar setiap peserta didik. 

Menurut Suaharsimi Arikunto, remedial ( pengajaran perbaikan.) adalah  

kegiatan   yang   diberikan  kepada   siswa-   siswa  yang  belum menguasai  

bahan  pelajaran  yang  diberikan  oleh  guru, dengan maksud memperluas tingkat 

penguasaan terhadap bahan pelajaran tersebut.
24
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Ibid, h. 154 
23

E Mulyasa, kurikulum Berbasis Kompetemsi, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2015), h. 

99 
24

Suharsimi Arikunto, Pengelolaan kelas, ( Jakarta: Rajawali ,2014), h. 35 
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Target khusus pengajaran remedial adalah siswa siswi yang diidentifikasi 

sebagai  siswa yang belum tuntas  pada  suatu kompetensi dasar, atau beberapa 

kompetensi dasar pada suatu pelajaran. Pelajaran perbaikan( remedial) bertolak 

dari konsep tuntas (mastery learning), yang ditandai  dengan  sistem pembelajaran  

menggunakan  modul.  Pada  tiap akhir  kegiatan  pembelajaran,  guru  melakukan  

evaluasi  formatif  terhadap anak anak yang belum  menguasai  bahan pelajaran  

diberikan pengajaran remedial,  agar  tujuan  belajar yang  telah  ditetapkan  

sebelumnya  dapat dicapai.   Dengan   demikian,   pengajaran   remedial   pada   

hakikatnya merupakan   kewajiban   bagi   semua  guru  setelah  mereka  

melakukan evaluasi  formatif  dan  menemukan  adanya  anak  yang  belum  

mampu meraih tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dalam kehidupan sehari- hari ada anak yang meskipun telah diberikan 

pengajaran remedial oleh guru, mereka tetap memperoleh prestasi belajar yang  

tidak  sesuai  dengan  tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Bahkan  

mungkin  ada  anak-anak  yang penguasaan  prasyaratnya  masih terlalu rendah  

untuk mengikuti pelajaran yang  disajikan  sehingga guru perlu memperbaiki 

penguasaan prasyarat tersebut. Anak-anak  semacam ini umumnya  tergolong  

anak berkesulitan  belajar, yang tidak mungkin guru kelas untuk terus menerus 

membantu  anak tersebut.  Tugas untuk memberikan  pengajaran   remedial   bagi  

anak-anak  yang  berkesulitan belajar  yang  berat  seperti itu  sebaiknya  

diserahkan  kepada  guru  yang memiliki keahlian khusus dalam pelayanan 

pendidikan bagi anak berkesulitan belajar. Guru yang harus  memberikan 

pelayanan pengajaran remedial bagi anak berkesulitan belajar disebut gururemdial 
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( remedial teaching) dengan demikian disuatu sekolah idealnya ada dua jenis  guru 

bidang studi dan guru remedial yang khusus memberikan pelayanan pengajaran 

remdial bagi anak-anak berkesulitan belajar. 

Sebelum  pengajaran  remedial  diberikan,  guru  terlebih  dahulu perlu 

melakukan diagnosis kesulitan belajar kepada siswa, yaitu menentukan jenis dan 

penyebab kesulitan  serta altematif  strategi pengajaran  yang efektif dan efisien. 

Menurut  SamuelA. Kirk  Prosedur  diagnosis  mencakup  lima langkah 

yaitu : 

a. Menentukan potensi atau kapasitas anak 

b. Menentukan   taraf   kemampuan   dalam   suatu   bidang   studi   yang 

memerlukan pengajaran remedial 

c. Menentukan gejala kegagalan dalam suatu bidang studi 

d. Menganalisis faktor-faktor yang terkait dan 

e. Menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial.
25

 

 

Prosedur yang harus dilakukan dalam mengadakan  diagnosis ada tujuh langkah, 

yaiut : 

a. Identifikasi 

Sekolah yang  ingin menyelenggarakan program pengajaran remedial 

yang sistemetis hendaknya melakukan identifikasi pada anak-anak yang 

memerlukan pelayanan pengajaran remedial. Pelaksanaan   identifikasi dapat  

dilakukan dengan memperhatikan laporan guru kelas.Berdasarkan  informasi 
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Mulyono Abdurrahman, Anak Berkesulitan belajar. (Jakarta:  Rineka Cipta, 2012), h.  
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tersebut sekolah dapat memperkirakan berapa jumlah anak yang memerlukan 

pelayanan pengajaran remedial. Berdasarkan data  tersebut juga    dapat  

digunakan untuk mengelompokkan   berapa yang tergolong ringan yang dapat 

dilayani oleh guru reguler,  berapa yang tergolong  sedang dan berapa yang 

tergolong berat yang memerlukan pelayanan dari guru remedial, yaitu guru 

khusus yang mempunyai keahlian di bidang pendidikan bagi anak 

berkesulitan belajar. 

b. Menentukan prioritas 

Tidak semua anak yang sekolah dinyatakan sebagai berkesulitan 

belajar memerlukan pelayanan khusus oleh guru remedial, lebih-lebih jika 

gum remedial masih sangat terbatas. Oleh karena itu sekolah perlu 

menentukan  prioritas  anak mana  yang  diperkirakan  perlu  mendapat 

pelayanan pengajaran remedial oleh guru kelas atau bidang studi, dan mana  

anak yang  perlu  dilayani  oleh  guru khusus.  Anak-anak yang berkesulitan 

belajar yang tergolong berat mungkin perlu memperoleh pelayanan pengajaran 

remedial yang sistematis dari guru khusus remedial. 

c. Menentukan potensi 

Potensi anak biasanya didasarkan atas skor tes intelegensi.Oleh 

karena itu setelah diidentifikasi anak berkesulitan belajar, maka untuk 

menentukan potensi anak diperlukan tes intelegensi. Tes intelegensi yang 

banyak digunakan adalah wechle  intelligence  scale forchildren-revisedt  

WISCR). 

d. Menentukan taraf kemampuan dalam bidang yang perlu diremedial 
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Salah satu karakteristik anak berkesulitan belajar prestasi belajar 

yang  jauh   dibawah  kapasitas  inteligensinya.  Oleh  karean  itu  guru 

remedial perlu memiliki data tentang prestasi belajar anak dan 

membandingkan prestasi belajar tersebut dengan taraf inteligensinya. 

Kalau prestasi anak menyimpang jauh dibawah kapasitas 

inteligensinyamaka   dapat   dikelompokkan    sebagai   anak   berkesulitan   

belajar,sedangkan prestasinya seimbang dengan kapasitas inteligensinya 

maka dapat dikelompokkan sebagai anak berkesulitan belajar. 

e. Menemukaan gejala kesulitan 

Pada langkah ini guru remedial perlu melakukan observasi dan 

analisis cara anak belajar. Cara anak mempelajari suatu bidang studi sering   

dapat   memberikan   informasi   diagnostik   tentang   sumber penyebab 

yang orisinil dari suatu kesulitan. 

f. Menganalisis faktor- faktor terkait 

Pada   langkah   ini   guru  perlu   melakukan   analisis   terhadap 

hasil-hasil pemeriksaan ahli-ahli lain seperti psikolog, dokter, konselor, 

dan pekerja sosial. Bedasarkan hasil analisis terhadap hasil pemeriksaan 

sebagai bidang  keahlian  mengaitkan  mereka  dengan  hasil  observasi 

yang dilakukan sendiri, guru mengadakan suatu diagnostik yang 

diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukam strategi 

pengajaran remedial yang efektif dan efisien. 
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g. Menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial 

Berdasarkan hasil diagnosis yang diadakan, guru remedial    dapat    

menyusun   suatu   rekomendasi   penyelenggaraan program pengajaran 

remedial bagi anak yang berkesulitan belajar.
26

 

Menurut  Lerner,   ada  tiga  sistem  yang  banyak  dipilih  oleh 

sekolah, yaitu kelas khusus( spesial class) ruang sumber ( resource  room) 

dan kelas reguler (reguler class). 

1. Kelas khusus 

Sekolah  yang  menyelenggarakan  kelas  khusus  biasa 

menempatkan  10  atau 20 anak berkesulitan belajar dalam satu kelas, 

Pengelompokkan dapat didasarkan atas tingkat kesulitan  atau faktor-

faktor lain. Ada  dua macam kelas khusus  sepanjang hari belajar  dan 

kelas khusus untuk bidang studi tertentu. 

Dalam  kelas  khusus  sepanjang  hari  belajar  anak  bekesulitan 

belajar diajar oleh guru khusus. Mereka berinteraksi dengan anak yang 

tidak berkesulitan belajar hanya pada saat istirahat.  Jenis pelayanan ini 

adalah  yang  paling  besifat  membatasi  pergaulan  anak  berkesulitan 

belajar  dengan   anak  yan  tidak  bekesulitan  belajar   dalam  sistem 

pendidikan integratif. 

2. Ruang sumber 

Ruang sumber merupakan ruang yang disediakan oleh sekolah 

untuk memberikan pendidikan pelayanan khusus bagi anak yang 
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membutuhkan,  terutama yang tergolong berkesulitan belajar. Didalam 

ruang tersebut terdapat guru remedial dan berbagai media 

belajar.Aktitivitas didalam ruang sumber umumnya berkonsentrasi pada 

upaya memperbaiki   keterampilan   dasar,   seperti   membaca,   menulis   

dan berhitung.guru remedial dituntut untuk menguasai bidang  keahlian 

yang  berkenaan  dengan pendidikan  bagi  anak yang berkesulitan  belajar.  

Guru  remedialdiharapkan  juga   dapat  menjadipengganti  guru kelas dan 

menjadi konsultan bagi guru reguler.  Guru diruang sumber biasanya 

menangani 15 sampai 20 anak tiap hari. 

3. Kelas reguler 

Jenis pelayanan dalam bentuk kelas reguler dimaksudkan untuk 

mengubah   citra  tentang   adanya  dua  tipe   anak  yaitu   anak  yang 

berkesulitan  belajar dan anak yang tidak berkesulitan  belajar.  Dalam 

kelas reguler yang dirancang untuk membantu anak berkesulitan belajar 

ddiciptakan  suasana belajar yang koperatif  sehingga memungkinkan 

semua anak, baik yang berkesulitan belajar maupun yang tidak 

berkesulitan belajar, dapat menjalin kerja sama untuk mencapai tujuan 

belajar.  Suasana belajar  koperatif diciptakan  untuk menghindari  terjadi 

nya kompetisi antara anak berkesulitan belajar dengan anak yang tidak 

berkesulitan belajar dan menghindari terjadinya duplikasi pemberian 

pelayanan. Program pelayanan pendidikan individual diberikan kepada 
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semua anak yang membutuhkan, baik yang berkesulitan maupun 

yangtidak, dan bahkan juga diberikan kepada anak yang berbakat.
27

 

Suharsimi Arikunto mengemukakan bentuk-bentuk kegiatan remedial antara lain 

yaitu : 

1. Metode pemberian tugas dan resitasi yaitu melaksanakan tugas yang 

diberikan oleh guru dan melaporkan hasilnya 

2. Metode diskusi 

3. Metode penemuan 

4. Metode pendekatan proses 

5. Metode kerja kelompok 

6. Metode eksperimen 

7. Metode  tanya jawab.
28

 

Kegiatan remedial diatas dapat dilaksanakan  dengan beberapa bentuk 

metode seperti yang telah dikemukakan oleh Suhaisimi Arikunto di atas. 

Kemudian apabila bentuk-bentuk remedial inisudah terlaksana, maka selanjutnya 

dapat melaksanakan prosedur-prosedur dari remedial tersebut. 

Sedangkan prosedur pelaksanaan remedial teaching menurut AbuAhamd 

dan Widodo Supriyono adalah sebagai berikut: 

1. Meneliti kasus  dengan permasalahan nya  sebagai titik  tolak kegiatan 

agar memperoleh  gambaran yang jelas tentan kasus dan cara 

kemungkinan pemecahannya. 

2. Menentukan tindakan yang harus dilakukan 
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3. Pemberian layanan khusus yaitu bimbingan dan konseling 

4. Pelaksanaan remedial teaching 

5. Melakukan pengukuran kembali terhadap hasil belajar 

6. Melakukan re- evaluasi dan re- dianostik. 

Adapun hasil penafsiran itu dapat terjadi tiga kemungkinan, yaitu: 

1. Kasus  menunjukkan  kenaikkan  prestasi  yang  dihasilkan  sesuai dengan 

kriteria yang diharapkan 

2. Kasus menunjukkan kenaikkan prestasi, namun belum memenuhi kriteria 

yang diharapkan. 

3. Kasus  belum  menunjukkan  perubahan  yang  berarti  dalam  hal 

prestasi.
29

 

Pelaksanan  remedial  ini  diberikan  kepada  siswa  yang  tidak mampu  

menyelesaikan, menguasi  kompetensi  atau  mencapai  tujuan yang diharapkan . 

Apabila siswa tersebut tidak tuntas dalam menguasai pelajaran, maka siswa 

tersebut diberikan pengajaran perbaikkan atau remedial.  Remedial ini dilakukan 

apabila siswa tersebut tidak  mencapai   nilai  yang   di  diharapkan. Misalnya  

nilai  yang ditetapkan disuatu sekolah pada mata pelajaran ekonomi 70, tetapi 

hasil ujian siswa terebut tidak mencapai 70, maka siswa tersebut belum tuntas dan 

wajib mengikuti pengajaran perbaikkan atau remedial. 

Dari penjelasan diatas,  siswa harus benar-benar  mencapai atau berusaha   

belajar semaksimal  mungkin   pada   setiap  mata pelajaran  agar  mendapatkan  
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nilai  sesuai  dengan  standar yang  telah ditetapkan terutama pada mata pelajaran 

ekonomi. 

Setelah diketahui kesulitan  belajar  yang  dihadapi oleh peserta didik,    

langkah   berikutnya   adalah   memberikan   perlakuan   berupa pembelajaran

 remedial.Bentuk-bentuk   pelaksanaan   pembelajaran remedial antara lain: 

a. Pemberian  pembelajaran  ulang  dengan  metode  dan  media  yang 

berbeda. Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan cara 

penyederhanaan materi,  variasi cara penyajian,  penyederhanaan tes/ 

pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan apabila sebagian besar atau 

semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami 

kesulitan belajar.  Pendidik perlu memberikan penjelasan kembali dengan 

menggunakan meode dan media yang lebih cepat. 

b. Pemberian bimbingan secara khusus,  misalnya bimbingan perorangan. 

Dalam hal pembelajaran klasikal peserta didik mengalami kesulitan, perlu  

dipilih  alternatif  tindak  lanjut  berupa  pemberian  bimbingan secara 

individual. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran 

pendidik sebagai tutor.  Sistem tutorial dilakukan apabila  terdapat  satu  

atau  beberapa  peserta  didik  yang  belum berhasil mencapai ketuntasan. 

c. Pemberian   tugas-tugas   latihan    secara   khusus.    Dalam   rangka 

menerapkan prinsip    pengulangan,      tugas-tugas    latihan    perlu 

diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam 

mengerjakan tes akhir. Peserta didik perlu diberikan latihan intensif untuk 

membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan. 
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d. Pemanfatan tutor  sebaya.  Tutor  sebaya adalah teman  sekelas yang 

memiliki kecepatan belajar lebih.  Mereka perlu dimanfaatkan untuk 

memberikan tutorial kepada rekan nya yang mengalami kelambatan 

belajar.   Dengan   teman   sebaya   diharapkan   peserta   didik   yang 

mengalami kesulitan belajar akan lebih terbuka dan akrab. 

e. Menggunakan media atau alat-alat peraga dalam mendukung metode 

pembelajaran  yang  sesuai.  Dalam  remedialinidiharapkan  guru mampu 

memberikan  pelayanan pengajaran  yang lebih baik kepada siswa.  Oleh 

sebab itu penggunaan media pembelajaran maupun alatperaga sangat 

diutamakan. 
30

 

B. Penelitian yang Relevan 

Pada dasarnya penelitian tentang persepsi ini sudah banyak dikaji oleh 

orang-orang sebelumnya seperti yang dikaji oleh: 

1. Syafei  dengan judul  persepsi  terhadap  visi  pendidikan  islam  ke  depan 

dikalangan masyarakat bungaraya kecamatan bungaraya kabupaten siak 

pada tahun 2003. Hasil dari penelitian ini yaitu Masyarakat 

mempersepsikan bahwa visi Iembaga pendidikan islam formal ke  

depanyaitu  pendidikan   yang  menggabungkan   tiga  tujuan  yaitu 

teologik, aspiratif, dan direktif, dan menghasilkan ilmuan yang agamis, 

intelektual, dan modern. 

                                                           
30

Mukhtar dan Rusmini, Pengertian remedial teori dan penerapannya  dalam 

pembelajaran,  (Jakarta: Nimas Multima, 2010),  h.  25 



30 

 

2. Ma'ruf  Ramadhan dengan judul  Persepsi Guru Tentang Pelaksanaan 

tugasKepala Sekolah Dalam Pembinaan Kurikulum di SMPN 10 

Pekanbaru tahun2008. 

Hasil dari penelitian nya yaitu persepsi  guru tentang pelaksanan 

tugas kepala  sekolah dalam pembinaan kurikulum di SMPN 10 Pekanbaru 

telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.Persamaan dari  

penelitian diatas adalah,  peneliti sama  samameneliti tentang persepsi,  

sedangkan perbedaannya  yaitu Ma'ruf Ramadhanmeneliti tentang persepsi 

guru tentang pelaksanaan  tugas kepala sekolah, sedangkan peneliti disini 

tentang Persepsi Siswa Tentang Pelaksanaan Remedial di SMA 10 

Pekanbaru 

3. Arik subasir meneliti tentang pengaruh remedial terhadap 

prestasi belajar siswa di SMA 12 Pekanbaru. Hasil penelitian ini dapat 

menunjukkan bahwa kegiatan   remedial   berpengaruh   pada  prestasi   

belajar   siswa,   hal   ini didasarkan pada hasil persentase  observasi yang 

didapat sebesar 64,49  persen, Persamaan dari penelitian diatas adalah 

peneliti sama sama meneliti  tentang remedial. Sedangkan perbedaannya  

yaitu Arik  Subasir meneliti  tentang  pengaruh  remedial  terhadap  basil  

belajar,  sedangkan peneliti  disini tentang  Persepsi  siswa Tentang  

Pelaksanaan  Remedial  di Sekolah Menengah Atas Negeri 10 Pekanbaru 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan dalam rangka 

memberikan batasan terhadap kerangka teoritis. Konsep operasional ini 
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diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian ini,  seperti 

yang disebutkan pada konsep teoritis bahwa kajian ini berkaitan dengan 

persepsi siswa tentang pelaksanaan remedial pada bidang  studi ekonomi 

di SekolahMenengah  Atas  Negeri   10  Pekanbaru,   maka  penulis  perlu  

memaparkan indikator- indikator sebagai berikut: 

a. Mengajarkan kembali( re-teaching) 

1. Guru  melakukan  perbaikkan  dengan  mengajarkan  kembali materi 

pelajaran dalam situasi kelompok 

2. Guru  melaksanakan  perbaikkan  dengan  melibatkan   siswadalam 

memahami kembali materi pelajaran 

3. Guru mengajarkan kembali kepada siswa tentang materi yang belum 

dipahami siswa 

4. Guru memberikan bagian-bagian penting-penting dari materi yang 

harus dipelajari siswa 

b. Bimbingan individu atau kelompok 

1. Guru memberikan bimbingan secara individu bagi siswa yang tidak 

memahami materi dengan baik 

2. Guru mengarahkan siswa untuk mengulang materi yang belum 

dipahami secara berkelompok 

 

c. Memberikan pekerjaan rumah 

1. Guru memberikan pekerjaan rumah secara berkelompok 
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2. Guru menjelaskan    langkah-langkah    penyelesaian    tugas pekerjaan 

rumah yang diberikan 

d. Menyuruh   siswa  mempelajari   bahan-bahan yang   sama   daribuku-

buku pelajaran, buku paket atau sumber-sumber  bacaan yang lain. 

1. Guru menyuruh siswa mempelajari buku-buku pelajaran 

2. Guru menyuruh siswa untuk memahami materi yang terdapat dalam 

buku paket atau sumber-sumber bacaan lain 

 


