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BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Pelaksanaan Pembelajaran Remedial

a. Pengertian Pelaksanaan Pembelajaran Remedial

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur

sedemikian rupa menurut langkah – langkah tertentu agar pelaksanaan

mencapai hasil yang diharapkan.

7 Menurut Syaiful Bahri dan Aswan Zain pelaksanaan

pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, nilai

edukatif mewarnai interaksi yang terjadi antara guru dan siswa.

Interaksi yang bernilai edukatif dikarenakan pelaksanaan pembelajaran

yang dilakukan diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah

dirumuskan sebelum pelaksanaan pembelajaran dimula.8

Istilah pembelajaran remedial pada mulanya adalah kegiatan

mengajar untuk anak luar biasa yang mengalami berbagai hambatan

(sakit). Namun, dewasa ini pengertian ini sudah berkembang, sehingga

anak yang normal pun memerlukan pelayanan pembelajaran remedial

(Remedial Teaching).9

7Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010), h. 136

8 Syaiful Bahri dan Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta,
2010), h. 1

9Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Remedi Bahasa, (Bandung: Penerbit Angkasa,
2009), h.42
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Menurut Suhaisimi Arikunto, pembelajaran remedial adalah

kegiatan yang diberikan kepada siswa-siswa yang belum menguasai

bahan pelajaran yang ada diberikan oleh guru, dengan maksud

mempertinggi tingkat penguasaan terhadap bahan pelajaran tersebut.10

Menurut Sukardi “Pembelajaran remedial adalah upaya
guru (dengan atau tanpa bantuan/ kerjasama dengan ahli pihak
lain) untuk memungkinkan individi atau kelompok siswa
dengan karakteristik tertentu lebih mampu mengembengkan
dirinya (meningkat perestasi, penyesuaian kembali) seoptimal
mungkin sehingga dapat memahami krateria keberhasilan
minimal yang diharapkan, dengan melalui suatu proses
interaksi yang berencana, terorganisasi, terarah terhadap
keamanan kondisi objektif individu dan atu kelompok siswa
yang bersangkutan serta daya dukung sarana lingkungannya”.11

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan

bahwa pembelajaran remedial merupakan upaya perbaikan terhadap

siswa yang mengalami kesulitan belajar. Siswa dikatakan mengalami

kesulitan belajar jika siswa tersebut belum mencapai nilai standar

minimal.

b. Tujuan Pelaksanaan Pembelajaran Remedial

Secara umum pembelajaran perbaikan mempunyai tujuan dan

fungsi yang tidak berbeda dengan pembelajaran biasa yaitu dalam

mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Secara khusus

pembelajaran perbaikan bertujuan agar siswa yang mengalami

kesulitan belajar dapat mencapai hasil belajar yang diharapkan sekolah

10Suhaisimi Arikunto, Pengelolaan Kelas dan Siswa, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), h. 18
11Sukardi, Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 228
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melalui proses perbaikan. Adapun  tujuan pembelajaran remedial

adalah:

1) Agar siswa dapat memahami dirinya khususnya prestasi
belajarnya

2) Dapat memperbaiki atau mengubah cara belajarnya ke arah
yang lebih baik

3) Dapat memilih mater dan fasilitas belajar secara cepat
4) Dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat

mendorong tercapai hasil yang lebih baik
5) Dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan

kepadanya.12

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran remedial bertujuan agar siswa dapat memahami dirinya,

memperbaiki atau mengubah cara belajaranya, memilih mater dan

fasilitas secara cepat, mengembengkan sikap dan kebiasaan dan

melaksanak tugas-tugas belajar.

c. Fungsi Pelaksanaan Pembelajaran Remedial

Adapun fungsi pelaksanaan pembelajaran remedial menurut

Warkitri dalam Kunandar. sebagai berikut :

1) Korektif, yaitu pembetulan atau perbaikan tentang
perumusan tujuan, penggunaan metode, cara-cara belajar,
materi dan alat pelajaran, evaluasi dan segi-segi pribadi dan
sebagainya

2) Pemahaman, artinya dari pihak guru, siswa atau pihak lain
memahami siswa.

3) Penyusaian, artinya siswa dapat belajar sesuai dengan
kemampuan dirinya sehingga peluang untuk mencapai hasil
lebih baik lebih besar. Tuntutan disesuaikan dengan jenis,
sifat, dan latar belakang kesulitan belajar sehingga
mendorong untuk lebih belajar.

12Zalyana, Psikokologi Pendidikan, (Pekanbaru: CV.Mutiara Pesisir Sumatra, 2014), h.
184
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4) Pengayaan, artinya dapat memperkaya proses belajar
mengajar. Pengayaan dapat melalui atau terletak dalam segi
metode yang dipergunakan sehingga hasil yang diperoleh
lebih banyak, lebih dalam atau dengan singkat prestasi
belajar lebih kanya.

5) Akselerasi artinya perbaikan dapat mempercepat proses
belajar baik dari segi waktu maupun materi

6) Terapsutik artinya secara langsung ataupun tidak
pengajaran remedial dapat memperbaiki atau
menyembuhkan kondisi pribadi yang menyimpang.
Penyembuhan ini dapat menunjang pencapaian prestasi
yang baik dan mempengaruhi pribadi (timbal balik).13

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa

pembelajaran remedial mempunyai fungsi korektif, pemahaman,

penyusaian, pengayaan, aklerasi dan terapsutik.

d. Hakekat Pelaksanaan Pembelajaran Remedial

Pembelajaran perbaikan pada hakekatnya sama dengan proses

pembelajaran biasa namun berbeda dalam dua hal berikut, yaitu:

1) Tujuannya lebih diarahkan pada peningkatan prestasi, baik
kualitas maupun kuantitas dari prestasi yang telah dicapai
pada proses belajar mengajar sebelumnya, sehingga
sekurang-kurangnya dapat memenuhi criteria keberhasilan
minimal yang dipersyaratkan.

2) Strategi pendekatan (metode, program, jenis tugas) lebih
menekankan penyesuaian terhadap keragaman kondisi
objektif siswa yang dapat dipandang sebagai modifikasi
dari pembelajaran biasa.14

Atas perbedaan tersebut pembelajaran remedial didefenisikan

sebagai upaya guru untuk menciptakan situasi yang memungkinkan

individu atau kelompok siswa lebih mampu mengembangkan dirinya

13Kunandar, Op.Cit., h. 238
14Pedoman Kenaikan Kelas, Op.Cit., h. 19
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seoptimal mungkin, sehingga dapat memenuhi criteria keberhasilan

menimal yang disyaratkan.

e. Langkah-langkah Pelaksanaan Pembelajaran Remedial

Ischak dan Warji mengemukakan langkah-langkah pelaksanaan

pembelajaran 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) atau penggalakan

kepada siswa pada kegiatan belajar
2) Bimbingan individu atau kelompok
3) Memberikan pekerjaan rumah
4) Menyuruh siswa mempelajarai bahan yang sama dari buku-

buku pelajaran, buku paket atau sumber-sumber bacaan
yang lain.15

Menurut Arnie Langkah-langkah pembelajaran remedial dapat

berupa:

1) Tes ulang

2) Pemberian tugas tambahan

3) Pembelajaran ulang (penjelasan-penjelasan ulang)

4) Belajar mandiri kemudian tes

5) Belajar kelompok dengan bimbingan guru.

15Yulisma, Peranan Remedial-Teaching dalam Mencapai Ketuntasan Belajar Siswa Pada
Mata Pelajaran PKN di SMA Negri 4 Bukittinggi (Pekanbaru: Prodi PPKnPIPS Ejonomi UNRI,
2005) h. 21
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6) Belajar kelompok dengan bimbingan siswa yang telah tuntas

belajarnya.16

Adapun langkah-langkah pembelajaran remedial yang dapat

dikembangkan oleh guru menurut Suryosubtoro antara lain :

1) Mengajar kembali (re-eaching) yaitu; kegiatan perbaikan

dilaksanakan dengan jalan menjelaskan/mengajarkan kembali

bahan yang sama kepada para siswa kemudian diujikan kembali.

2) Pemberian tugas tambahan/pekerjaan rumah kepada siswa dengan

mengerjakan kembali soal/tugas, berdiskusi dengan temannya atau

membaca kembali suatu uraian.17

Dari berbagai pendapat di atas tentang langkah-langkah

pembelajaran remedial dapat disimpulan langkah-langkah

pembelajaran remedial antara lain:

1) Penjelasan kembali materi (re-teaching)

2) Belajar mandiri kemudian tes ulang

3) Pemberian tugas tambahan/ pekerjaan rumah

4) Belajar kelompok dengan bimbingan guru

5) Belajar kelompok dengan bimbingan siswa yang telah lulus

16Arnie Fajar, Portofolio Dalam Pembelajaran IPS, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya,
2004) h. 237

17Yulisma, Op.Cit., h. 22
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2. Hasil Belajar

a. Pengertian Hasil Belajar

Gegne dalam Suyono dan Hariyanto menyatakan

pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi, untuk diolah

sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar.18 Aronson

dan Briggs dalam Solihatin mengemukakan bahwa hasil belajar adalah

perilaku yang dapat diamati dan menunjukkan kemampuan yang

dimiliki seseorang.19Soedarto mengidentifikasikan hasil belajar

sebagai tingkat penguatan suatu pengetahuan yang dicapai oleh siswa

dalam mengikuti program pembelajaran sesuai dengan tujuan

pendidikan yang ditetapkan.20

Nana Sudjana menyatakan unsur-unsur yang terdapat dalam

ketiga aspek hasil belajar.

1) Hasil belajar bidang kognitif
a) Tipe hasi pengetahuan hafalan (Knowledge)
b) Tipe hasil belajar pemahaman (comprehention)
c) Tipe hasil penerapan (aplikasi)
d) Tipe hasil belajar analisis
e) Tipe hasil belajar sintesis
f) Tipe hasil belajar evaluasi

2) Hasil belajar dibidang efektif
Bidang efektif berkenaan dengan sikap dan nilai.

Beberapa ahli mengatakan bahwa sikap seseorang dapat
diramalkan perubahanya, bila seseorang telah menguasai
bidang kognitif tingkat tinggi. Hasil belajar bidang afektif
kurang mendapat perhatian guru. Para guru banyak
memberi tekanan pada bidang kognitif semata-mata. Tipe
hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai
tingkah laku seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin,

18Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: PT Remaja Roskadarya,
2011), h. 92

19Solihatin Etin, Strategi Pembelajaran PPKN, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 6
20Ibid., h. 6
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motivasi belajar, menghargai guru dan teman kelas,
kebiasan belajar dan lain-lain.

3) Hasil belajar bidang psikomotor
Hasil belajar bidang psikomotor tampak dalam

keterampilan (skill), kemampuan bertindak individu
(seseorang). Seseorang yang telah menguasai tingkat
kognitif maka perlu orang tersebut sudah diramalkan Carl
Roges.21

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar merupakan suatu proses dari kegiatan pembelajaran yang

dilakukan oleh seseorang yang menghasilkan suatu perubahan tingkah

laku yang baru sebagai hasil interaksi saat belajar. Dari hasil belajar

kita juga dapat mengukur kemampuan siswa. Hasil belajar siswa dapat

diukur dari rapor, ulangan dan lain-lain. Namun pada dasarnya untuk

memperoleh hasil yang baik dalam belajar tidak akan pernah lepas dari

usaha siswa itu sendiri.

b. Kriteria Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar sangat terkait dengan tujuan yang ingin

dicapai dalam proses pendidikan. Pada umumnya tujuan pendidikan

mengikuti pengklasifikasian hasil belajar yang dilakukan oleh Bloom,

yaitu cognitive, affective, dan psychomotor. Cognitive adalah ranah

yang menekankan pada pengembangan kemampuan dan ketrampilan

intelektual. Affective adalah ranah yang berkaitan dengan

pengembangan, pengembangan perasaan, sikap nilai dan emosi.

Sedangkan psychomotor adalah ranah yang berkaitan dengan kegiatan-

21Sudjana Nana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru
Algesindo, 2005), h. 37
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kegiatan atau ketrampilan motorik.22 Ketiga ranah tersebut menjadi

objek penilaian hasil belajar.

Kriteria pengukuran hasil belajar dapat dilakukan melalui

evaluasi. Evaluasi adalah penilaian terhadap tingkat keberhasilan siswa

mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah program.23

Sehubungan dengan penilaian pembelajaran Moekijat dalam Mulayasa

mengemukakan teknik penilaian pembelajaran yang mencakup aspek

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai berikut:

1) Penilaian belajar pengetahuan dapat dilakukan dengan ujian
tulis, lisan dan daftar isian pertanyaan. 2) Penilaian belajar
keterampilan dapat dilakukan dengan ujian praktik, analisa
keterampilan dan analisa tugas, serta penilaian oleh peserta
didik sendiri. 3) Penilaian belajar sikap dapat dilakukan
dengan daftar isian sikap dari diri sendiri, daftar isian sikap
yang disesuaikan dengan tujuan program, dan skala
deferensial sematik (SDS).24

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa penilaian

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menetukan

keberhasilan siswa. Ada pun bentuk tes yang diberikan kepada peserta

didik tetap harus sesuai dengan persyaratan yang baku, yakni tes itu

harus:

1) Memiliki validitas (mengukur atau menilai apa yang
hendak diukur atau dinilai, terutama menyangkut
kompentensi dasar materi standar yang telah dikaji.

22Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1996), h. 49.

23Muhibbin syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2006), h. 139.

24E.Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan Kemandirian guru dan
Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 213.
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2) Mempunyai reliabilitas (keajekan, ketetapan hasil yang
diperoleh seorang peserta didik bila dites kembali dengan
tes yang sama).

3) Menunjukkan objektifitas (dapat mengukur apa yang
sedang diukur, di samping perintah pelaksanaannya jelas
dan tegas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang
tidak ada hubungannya dengan maksud tes.

4) Pelaksanaan penilaian harus efisien dan praktis.25

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar

Faktor yang datang dari diri siswa terutama kemampuan yang

dimilikinya. Faktor kemampuan siswa besar sekali pengaruhnya

terhadap hasil belajar yang dicapai. Seperti yang dikemukan oleh Clark

bahwa hasil belajar siswa di sekolah 70% dipengaruhi oleh

kemampuan siswa dan 30% dipengaruhi oleh lingkungan.26

Menurut Slameto hasil belajar dipengaruhi oleh dua faktor

yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam berasal dalam diri

siswa. Faktor luar berasal dari diri siswa seperti faktor lingkungan dan

instrumental. Faktor instrumental terdiri dari kurikulum, guru,

program, sarana dan fasilitas. Slameto menyatakan bahwa ada dua

faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, yaitu:

1) Faktor intern (dari dalam siswa sendiri), yaitu jasmaniah,

psikologis, dan kelelahan

2) Faktor ekstern (dari luar siswa sendiri), yaitu keluarga, sekolah, dan

masyarakat.27

25Ibid., h. 213.
26Nana Sudjana, Op. Cit., h. 39.
27Slameto, Op.Cit., h. 54
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Aunurrahman menjelaskan bahwa hasil belajar siswa

disamping ditentukan oleh faktor-faktor eksternal juga dipengaruhi

oleh faktor internal. Faktor internal yang dipengaruhi hasil belajar

siswa adalah 1) ciri khas atau karakteristik siswa 2) sikap terhadap

belajar 3) motivasi belajar 4) kosentrasi belajar 5) mengelola bahan

belajar 6) menggali hasil belajar 7) rasa percaya diri 8) kebiasaan

belajar. 28

Faktor eksternal adalah segala faktor yang ada diluar diri siswa

yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas dan hasil belajar yang

dicapai siswa. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi hasil

belajar siswa antara lain :

1) Faktor guru, dalam ringkupnya guru dituntut untuk memiliki
sejumlah ketrampilan terkait dengan tugas-tugas yang
dilaksanakannya.

2) Faktor lingkungan sosial, (termasuk teman sebaya)
lingkungan sosial dapat memberikan pengaruh positif dan
dapat pula pengaruh negatif terhadap hasil belajar siswa.

3) Kurikulum sekolah, dalam rangkaian proses pembelajaran
disekolah kurikulum merupakan panduan yang dijadikan
sebagai kerangka acuan untuk mengembangkan proses
pembelajaran, dengan tujuan untuk meningkatkan hasil
belajar siswa.

4) Sarana dan prasarana, prasarana dan sarana pembelajaran
merupakan faktor yang turut memberikan pengaruh hasil
belajar siswa. Keadaan gedung sekolah dan ruang kelas yang
terata dengan baik. Ruang perpustakaan sekolah yang
teratur, tersedianya fasilitas kelas dan labotorium.
Tersedianya buku-buku pembelajaran, media dan alat bantu
belajar merupakan komponen-komponen penting yang dapat
mendukung terwujudnya kegiatan-kegiatan belajar siswa.29

28Aunurrohman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 188-195
29Ibid., h. 188-195
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Penentuan apakah seseorang siswa mengalami kesulitan belajar

kalau yang bersangkutan menunjukkan kegagalan  (failure) tertentu

dalam mencapai tujuan-tujuan belajarnya. Kegagalan belajar

didefinisikan oleh Burton sebagai berikut:

1) Siswa dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu
yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat
keberhasilan atau tingkat penguasaan minimal dalam
pelajaran tertentu.

2) Siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak
dapat mengerjakan atau mencapai perestasi yang
semestinya (berdasarkan ukuran tingkat kemampuannya :
inteligensi, bakat).

3) Siswa dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak dapat
mewujudkan tugas-tugas perkembangan, termasuk
penyusuian sosial sesuai dengan pola organismiknya (his
organismic pattrern) pada fase perkembangan tertentu.

4) Siswa dikatakan gagal kalau yang bersangkutan tidak
berhasil mencapai tingkat penguasaan (level of mastery)
yang diperlukan sebagai persyarat (prerequisite) bagi
kelanjutan (continuity) pada tingkat pelajaran berikutnya.30

Anak didik yang mengalami kesulitan belajar adalah anak didik

yang tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman,

hambatan, ataupun gangguan dalam belajar, sehingga menampakkan

gejala-gejala yang bisa diamati oleh orang lain, guru, ataupun orang

tua. Adapun gejala-gejala yang bisa di amati Antara lain:

1) Menunjukkan prestasi belajar yang rendah atau dibawah
rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas.

2) Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha
yang dilakukan. Ia berusaha dengan keras tetapi nilainya
selalu randah.

3) Lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar dan tertinggal
dengan kawan-kawannya dalam segala hal, misalnya dalam
mengerjakan soal dalam menyelesaikan tugas-tugas.

30Abin Syamsuddin Makmun, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Rosadakarya, 2009), h
308.
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4) Menunjukkn sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh,
berpura-pura.

5) Menunjukkan tinggi laku yang berlainan. Misalnya mudah
tersinggung pemarah, kurang gembira dan selalu sedih.

6) Memiliki IQ tinggi, yang secara potensial mereka
seharusnya meraih prestasi belajar yang tinggi, tetapi
kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang
rendah.

7) Anak didik yang selalu menunjukkan prestasi yang tinggi
untuk sebagian besar mata pelajaran, tetapi di lain waktu
perestasinya menurun derastis.31

3. Hubungan Pembelajaran Remedial dengan Hasil Belajar Siswa

Pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila peserta didik telah

menguasai kompetensi dan tujuan-tujuan pembelajaran. Berdasarkan teori

belajar tuntas, bahwa siswa di pandang tuntas jika mampu menyelesaikan,

menguasai kompetensi atau mencapai tujuan pembelajaran minimal 75%

dari seluruh tujuan pembelajaran. Sehubungan dengan kopetensi dan

tujuan pembelajaran yang belum di kuasai oeleh peserta didik maka

sekolah perlu dilakukan pembelajaran kembali (remedial-teaching) agar

peserta didik dapat mencapai ketuntasan dalam belajar.32

Menurut Rosmawaty Siregar dan Irma Erfiana Nasution dalam

jurnal Pendidikan IPS berpendapat bahwa ada pengaruh yang positif dan

signifikan antara pengajaran remedial terhap prestasi belajar ekonomi

siswa.33 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan

remedial-teaching merupakan bantuan bagi siswa yang gagal dalam

31Lilik Sriyanti, Psikologi Belajar, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), h.154
32Yulisma, Op.Cit. h. 105.
33Rosmawaty Siregar dan Irma Erfiana Nasution, Pengaruh Pengajaran Remedial terhadap

Prestasi Belajar Ekonomi Siswa Kelas X SMK Pab 6 Medan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, 2012. Jurnal Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial, Vol. 1 No. 1
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mencapai ketuntasan belajar yang terlihat dari pencapaian hasil belajar

yang maksimal.

4. Materi Ekonomi

a. Pengertian ekonomi

Ekonomi berasal dari bahasa latin oikonamia yang terdiri dari dua akar

kata, yaitu oikos artinya rumah tangga, dan nomos artinya  mengatur.

Jadi arti dari oikonomia adalah mengatur rumah tangga. Ada  beberapa

para ahli yang mengenai definisi ekonomi atau ilmu ekonomi, yaitu :

1) Albert L. Meyers, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang

mempersoalkan kebutuhan dan pemuas kebutuhan manusia.

2) Prof. Dr . Jl. Mey. Jr, ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang

mempelajari usaha  manusia ke arah kemakmuran.

3) Lionel Robbins, ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan

dengan aspek kelakuan yang timbul karena kekurangan alat- alat

guna mencapai tujuan yang ada.34

b. Karakteristik Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi mempunyai karakteristik atau ciri – ciri sebagai berikut :

1) Usaha- usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka

memperoleh hidup makmur.

2) Kebutuhan – kebutuhan manusia yang tidak terbatas.

3) Usaha itu dalam susunan masyarakat tertentu.

4) Alat – alat pemuas terbatas jumlahnya.35

34Nurasmawi dan Akmal, Pengantar Ilmu Pengetahuan Sosial, Pekanbaru: Yayasan
Pustaka Riau, 2011, h. 63.
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c. Ruang Lingkup Kajian Ilmu Ekonomi

Ruang  lingkup kajian ilmu ekonomi haruslah berhubungan

dengan masalah – masalah ekonomi saja, sedangkan masalah- masalah

yang tidak ada keterkaitannya dengan masalah – masalah ekonomi  di

serahkan kepada disiplin-disiplin ilmu lain. Adapun kajian atau

pembahasan ilmu ekonomi adalah sebagai berikut:

1) Ilmu ekonomi tidak perlu mempersalahkan dan membahas mengenai

kenapa, manusia itu mempunyai kebutuhan, yang perlu dibahas

adalah bagimana caranya manusia itu untuk memenuhi

kebutuhannya.

2) Ilmu ekonomi tidak perlu mempersoalkan tentang apa yang

menyebabkan kualitas suatu barang kurang baik dan kenapa

kuantitas suatu barang menurun, yang penting dibicrakan adalah

bagaimana caranya memasarkan suatu barang itu agar mendapatkan

untung besar.

3) Ilmu ekonomi tidak perlu mempersoalkan kenapa negara Indonesia

berdasarkan UUD 1945 dan pancasila, yang penting dibahas adalah

bagaimana caranya merencanakan perekonomian Indonesia sesuai

dengan UUD 1945 dan pancasila tersebut. 36

35Ibid., h. 66.
36Ibid., h. 72
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5. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau

badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang

berdasarkan atas asas kekeluargaan

b. Pengelolaan Koperasi

Pengelolaan koperasi sebaiknya berpedoman pada tiga sehat, yaitu

sehat organisasi, sehat usaha, dan sehat mental.

c. Perangkat Organisasi

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Bab VI Pasal 21 sampai dengan

Pasal 40 tentang Perangkat Organisasi, disebutkan bahwa perangkat

organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas

d. Organisasi dan Pengelolaan KUD

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi ekonomi rakyat di

pedesaan yang pembentukannya dilakukan oleh seluruh warga

masyarakat desa tersebut yang wilayahnya meliputi satu kecamatan

e. Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah adalah koperasi yang anggotanya murid/ siswa

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan sekolahsekolah tempat

pendidikan yang setaraf dengan itu. Dengan kata lain, koperasi sekolah

adalah koperasi siswa. Menurut peraturan yang berlaku, anggota

koperasi harus orang yang sudah dewasa, akan tetapi koperasi sekolah



23

ternyata anggotaanggotanya belum dewasa. Oleh karena itu, koperasi

sekolah dimaksudkan untuk melatih siswa dalam melakukan kegiatan

ekonomi yang telah diizinkan dari pemerintah

1) Tujuan Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah dimaksudkan sebagai penunjang pendidikan

sekolah ke arah kegiatan-kegiatan praktis.

2) Ruang Lingkup Koperasi Sekolah

Ruang lingkup pembinaan koperasi sekolah meliputi beberapa hal

berikut ini.

a) Peningkatan kesadaran berkoperasi serta langkah-langkah

pembinaan dan penyuluhan untuk mengembangkan koperasi

sekolah.

b) Pembinaan fasilitas seperti ruang pemupukan modal,

penyediaan kredit dengan syarat memadai untuk pengadaan

sarana, bantuan tenaga manajemen atau pengelolaan, dan lain-

lain.

c) Peningkatan keterampilan siswa dalam mengelola koperasi

melalui latihan-latihan yang praktis, misalnya praktik kerja

nyata yang berkaitan dengan pengorganisasian, yang nantinya

diharapkan dapat menjadi kader koperasi di masyarakat.

f. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Kegiatan sebuah koperasi selalu diakhiri dengan penghitungan Sisa

Hasil Usaha (SHU), di mana dari hasil yang diperoleh nantinya akan
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dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan serta mengetahui

maju mundurnya koperasi. Untuk itulah SHU begitu sangat penting

bagi keberlangsungan kehidupan koperasi. SHU dibagikan kepada

anggota sesuai dengan jasa masing-masing anggota yang telah

ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Koperasi.37

B. Penelitian yang Relevan

1. Pada penelitian yang dilakukan oleh Elparianti tahun 2010 dengan judul

Pelaksanaan Remedial oleh Guru pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas

VII dan Kelas VIII di SMPN 4 XIII Koto Kampar. Subjek penelitian ini

adalah guru IPS terpadu yang mengajar di kelas VII dan VIII yang

berjumlah dua orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan

observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang

digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif dengan persentase. Hasil

penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan remedial oleh guru pada

mata pelajaran IPS terpadu kelas VII dan Kelas VIII di SMPN 4 XIII Koto

Kampar dikategorikan kurang baik dengan persentase (28,33) karena ini

berkisar antara 0% - 59%.38 Penelitian ini memiliki persamaan dengan

penelitian penulis yaitu sama meneliti tentang remedial, namun memiliki

perbedaan yakni pada penelitian penulis mencari pengaruh pelaksanaan

37Ismawanto, Ekonomi untuk SMA dan MA Kelas XII. (Jakarta: Pusat Perbukuan,
Departemen Pendidikan Nasional, 2009), h.145- 159

38Elparianti, Pelaksanaan Remedial oleh Guru pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas
VII dan Kelas VIII di SMPN 4 XIII Koto Kampar. Skripsi. UIN Suska Riau
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pembelajaran remedial terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran

Ekonomi di Kelas XII di SMA Negeri 1 Pekanbaru.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ibnu Mas’ud pada tahun 2008 dengan judul

penelitian tentang Persepsi Siswa Tentang Pelaksanaan Remedial pada

bidang Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 2 Bandang Sekijang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui persepsi siswa tentang pelaksanaan remedial pada bidang studi

Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2

Bandang Sekijang dan faktor-faktor yang mempengharuhinya.

Disimpulkan bahwa persepsi siswa tentang tentang pelaksanaan remedial

pada bidang studi pendidikan agama islam di Sekolah Menengah Pertama

Negeri 2 Bandang Sekijang tergolong kurang baik dengan hasil persentase

68,88%.39 Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis

yaitu sama meneliti tentang remedial, namun memiliki perbedaan yakni

pada penelitian penulis mencari pengaruh pelaksanaan pembelajaran

remedial terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Ekonomi di

Kelas XII di SMA Negeri 1 Pekanbaru.

39Ibnu Mas’ud, Persepsi Siswa Tentang Pelaksanaan Remedial pada bidang Studi
Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bandang Sekijang. Skripsi. UIN
Suska Riau
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C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk

memberikan penjelasan terhadap konsep teoritis. Adapun variabel yang akan

dioperasikan yaitu pelaksanaan pembelajaran remedial (variabel X) dan hasil

belajar pada mata pelajaran ekonomi (variabel Y).

1. Pelaksanaan pembelajaran remedial sebagai variable bebas (X)

Indikator pelakasanaan pembelajaran remedial diukur dengan

mengacuk pendapat yang dikemukakan oleh Ischak dan Warji yakni

sebagai berikut:

a. Mengajarkan kembali (re-teaching)

1) Guru melakukan perbaikan dengan mengajarkan kembali materi

pelajaran dalam situasi kelompok.

2) Guru melaksanakan perbaikan dengan melibatkan siswa dalam

memahami kembali materi pelajaran.

3) Guru memberikan dorongan agar siswa mempelajari kembali

materi yang belum dipahami.

4) Guru mengajarkan kembali kepada siswa tentang materi yang

belum dipahami siswa.

5) Guru memberitahukan tentang materi yang harus dipelajari kembali

oleh siswa.

6) Guru memberikan bagian-bagian penting dari materi yang harus

dipelajari siswa
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b. Bimbingan individu atau kelompok

1) Guru memberikan bimbingan secara individu bagi siswa yang tidak

memahami materi dengan baik.

2) Guru mengarahkan siswa untuk membuat catatan berkaitan dengan

materi yang belum dipahami.

3) Guru memberikan bimbingan secara keseluruhan dalam bentuk

belajar kelompok.

4) Guru mengarahkan siswa untuk mengulang materi yang belum

diepahami secara berkelompok.

5) Guru mengarahkan kepada siswa lain untuk menbantu teman-

temannya dalam memahami materi pelajaran.

6) Guru memerintahkan siswa dalam kegiatan belajar kelompok

untuk saling berbagi pengetahuan

c. Memberikan pekerjaan rumah

1) Guru memberikan pekerjaan rumah secara berkelompok

2) Guru memberikan petunjuk dalam menyelesaikan tugas yang

diberikan.

3) Guru memberikan pekerjaan rumah secara individu.

4) Guru menilai setiap pekerjaan rumah yang telah diberikannya.

5) Guru menjelaskan langkah-langkah penyelesaian tugas pekerjaan

rumah yang diberikan.

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

pelajaran, buku paket atau sumber-sumber bacaan yang lain.
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1) Guru menyuruh siswa mempelajari buku-buku pelajaran.

2) Guru menyuruh siswa memafaatkan buku paket dalam memahami

kembali materi yang telah dipelajari.

3) Guru memerintahkan meringkas materi dari buku paket atau

sumber-sumber bacaan yang lain.

4) Guru memerintahkan untuk mengerjakan latihan-latihan yang

terdapat dalam buku paket sekolah.

5) Guru menyuruh siswa untuk memahami materi yang terdapat

dalam buku paket atau sumber-sumber bacaan yang lain.

2. Hasil belajar sebagai variable terikat (Y)

Sedangkan hasil belajar diperoleh setelah siswa mengikuti

pembelajaran remedi yang dilanjutkan tes atau evaluasi yang

dilaksanakan oleh guru bidang studi Pendidikan Ekonomi yang ditujukan

oleh nilai atau angka.

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Asumsi pada penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran

remedial mempengaruhi hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi

di SMA Negeri 12 Pekanbaru”

2. Hipotesis

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan

pembelajaran remedial terhadap hasil belajar siswa pada mata

pelajaran Ekonomi di Kelas XII di SMA Negeri 1 Pekanbaru.
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Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pelaksanaan

pembelajaran remedial terhadap hasil belajar siswa pada mata

pelajaran Ekonomi di Kelas XII di SMA Negeri 1 Pekanbaru.


