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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Evaluasi merupakan bagian dari proses belajar mengajar yang secara 

keseluruhan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan mengajar. Hasil evaluasi 

belajar akan memberikan gambaran tentang peserta didik yang sudah 

menguasi pelajaran dan yang belum menguasai pelajaran. Peserta didik  yang 

sudah menguasai pelajaran akan mendapatkan prestasi belajar yang tinggi, 

sebaliknya peserta didik yang belum menguasai pelajaran akan mendapatkan 

prestasi belajar yang rendah. 

Peserta didik yang mendapatkan prestasi belajar rendah perlu 

dipertanyakan, hal itu memungkinkan sebagai indikator bahwa peserta didik 

tersebut mengalami kesulitan dalam belajar. Peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar dapat berakibat pada belum tercapainya nilai standar 

minimal atau yang sering disebut dengan Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM), sehingga peserta didik yang belum mencapai batas KKM yang telah 

ditentukan maka akan dinyatakan belum tuntas. 

Peserta didik yang belum tuntas karena mengalami kesulitan dalam 

belajar sudah menjadi tanggung jawab guru untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi siswa. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan guru untuk 

membantu siswa dalam mengatasi peserta didik yang belum tuntas yaitu 

melalui pemberian pengajaran remedial. Ahmadi (2013: 152) menjelaskan 

bahwa pengajaran remedial atau perbaikan adalah suatu bentuk pengajaran
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 yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau dengan singkat 

pengajaran yang membuat menjadi baik. Selain itu, ia juga menjelaskan 

bahwa pengajaran remedial baru bisa dilaksanakan setelah guru mengetahui 

kesulitan belajar peserta didik. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

pengajaran remedial merupakan kegiatan pengajaran yang dilakukan untuk 

memperbaiki kesulitan belajar siswa. Oleh karena itu pengajaran remedial 

tidak bisa langsung dilaksanakan begitu saja. Sebelum memberikan 

pengajaran remedial maka hal utama yang harus dilakukan oleh guru yaitu 

dengan mendiagnosis kesulitan belajar siswa sehingga guru dapat 

menentukan tindakan yang tepat sesuai dengan kesulitan belajar siswa. 

Pengajaran remedial sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kesulitan 

belajar harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tepat. Pelaksanaan 

pengajaran remedial yang baik menurut Ahmadi (2013: 185-189) harus sesuai 

dengan langkah-langkah, seperti: (1) meneliti permasalahan, (2) menentukan 

tindakan, (3) pemberian layanan khusus, (4) pelaksanaan pengajaran 

remedial, (5) pengukuran kembali prestasi belajar, (6) melakukan re-evaluasi 

dan re-diagnostik. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh 

peneliti di salah satu sekolah dasar diperoleh data bahwa guru dalam 

melaksanakan pengajaran remedial baru menggunakan dua langkah saja. 

Padahal untuk megatasi kesulitan belajar siswa, pengajaran remedial harus 

dilaksanakan sesuai dengan langkah yang tepat.  
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Sari (2016) dalam penelitiannya menemukan adanya fenomena bahwa 

masih banyak siswa yang mendapatkan nilai rendah pada mata pelajaran 

matematika yang menyebabkannya harus mengikuti remedial matematika. 

Dari 20 siswa kelas II terdapat 9 siswa yang nilai matematikanya tidak 

mencapai KKM yang telah ditentukan yaitu 75. Dari 9 siswa yang belum 

mencapai KKM menyatakan bahwa matematika merupakan materi yang sulit. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, guru mengidentifikasi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar berdasarkan nilai evaluasi matematika saja. Guru 

melokalisasi letak kesulitan belajar siswa dengan melihat hasil pekerjaan 

siswa dan guru belum menentukan faktor khusus penyebab kesulitan belajar 

siswa. 

Cheng (2014) dalam penelitiannya juga menunjukkan hasil bahwa 

melalui sistem pendukung yang tepat akan membuat akademik menjadi lebih 

baik. Selain itu Jangid (2016) dalam penelitiannya mengungkapkan ada 

perubahan luar biasa dalam kemampuan kognitif dan berpikir mereka setelah 

mendapatkan pengajaran remedial selama tiga bulan 

Melihat pentingnya pelaksanaan pengajaran remedial tidak hanya bagi 

guru tapi juga bagi siswa, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan pengajaran remedial mata pelajaran matematika yang 

selama ini diterapkan oleh guru di sekolah dasar, apakah guru di sekolah 

dasar menerapkan pengajaran remedial yang sama dengan penelitian diatas. 

Penelitian ini juga untuk mengetahui hambatan serta peran kepala sekolah 
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dan orang tua dalam pelaksanaan pengajaran remedial mata pelajaran 

matematika. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu diadakan 

pembatasan masalah agar hasil penelitian lebih fokus dan mendalami 

permasalahan. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan 

Pengajaran Remedial Mata Pelajaran Matematika di Sekolah Dasar. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan pengajaran remedial mata pelajaran 

matematika di sekolah dasar? 

2. Bagaimana hambatan guru dalam melaksanakan pengajaran remedial 

mata pelajaran matematika di sekolah dasar? 

3. Bagaimana peran kepala sekolah dalam pengajaran remedial mata 

pelajaran matematika di sekolah dasar? 

4. Bagaimana peran orang tua dalam pengajaran remedial mata pelajaran 

matematika di sekolah dasar? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui bentuk pelaksanaan pengajaran remedial mata pelajaran 

matematika di sekolah dasar. 
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2. Mengetahui hambatan yang dihadapi guru dalam melaksanakan 

pengajaran remedial mata pelajaran matematika di sekolah dasar. 

3. Mengetahui peran kepala sekolah dalam pengajaran remedial mata 

pelajaran matematika di sekolah dasar. 

4. Mengetahui peran orang tua dalam pengajaran remedial mata pelajaran 

matematika di sekolah dasar. 

E. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat baik dari segi 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi berdasarkan kajian teori tentang pedoman dan prinsip 

pelaksanaan remedial. 

a. Menambah keilmuan tentang pelaksanaan pengajaran remedial di 

lapangan khususnya. 

b. Memberikan masukan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan 

pengajaran remedial. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yaitu: 

a. Guru  

1) Memberikan informasi dalam pelaksanakan pengajaran remedial 

yang tepat. 
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2) Meningkatkan pelaksanakan pengajaran remedial yang tepat 

agar tercapainya tujuan pembelajaran. 

b. Kepala Sekolah 

Menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pelaksanaan 

pengajaran remedial.  

c. Pembaca 

1) Sebagai bahan informasi terhadap pelaksanaan pengajaran 

remedial. 

2) Memberikan pemahaman pentingnya pengajaran remedial dalam 

bidang pendidikan. 
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