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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi perlu dilakukan dalam kegiatan belajar-mengajar untuk 

dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Undang-

undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 58 

dijelaskan bahwa evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh 

pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar 

peserta didik secara berkesinambungan (Sukardi, 2011: 12). Berdasarkan 

pasal di atas, maka penting bagi guru untuk dibekali evaluasi untuk dapat 

menunjang tugas-tugasnya. 

Tyler dalam Arikunto (2010: 3) mengungkapkan bahwa evalusi 

adalah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam 

hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Sedangkan 

Cronbach dan Stufflebeam (Arikunto, 2010: 3) mengungkapkan 

pengertian yang lebih luas yaitu bahwa evaluasi merupakan proses 

pengumpulan data yang tidak hanya digunakan untuk sekedar mengukur 

sejauh mana tujuan tercapai, tetapi juga digunakan untuk membuat 

keputusan. 

Suryabrata (Ahmadi, 2013: 198) mengungkapkan bahwa 

pengertian evaluasi menekankan penggunaan informasi yang diperoleh 

dengan pengukuran maupun dengan cara lain untuk menentukan 
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pendapat dan membuat keputusan-keputusan pendidikan. Penerapan 

evaluasi untuk membuat keputusan-keputusan pendidikan. Penerapan 

evaluasi untuk membuat keputusan dalam kegiatan belajar mengajar 

misalnya untuk menentukan apakah siswa tersebut lulus atau tidak, naik 

kelas atau tidak, sudah mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

atau belum, dan sebagainya. Bagi siswa yang belum mencapai KKM, 

maka hasil penilaian tersebut dapat dijadikan landasan untuk 

melaksanakan kegiatan remedial. 

BLOMM (Silverius, 1991: 4) memberikan batasan pengertian 

evaluasi yaitu “ Evaluation, as we see it, is the systematic collection of 

evidence to determine whether in fact certain changes are talking olace 

in the learners as well as to determine the amount or degree of change in 

individual students”. Evaluasi, sebagaimana kita lihat, adalah 

pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah 

dalam kenyataan terjadi perubahan dalam diri siswa dan menetapkan 

sejauh mana tingkat perubahan dalam diri pribadi siswa. Evaluasi akan 

menggambarkan hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. 

Penilaian evaluasi hasil belajar dapat menggunakan kriteria yang 

bersumber pada tujuan setiap mata pelajaran (standar kompetensi, 

kompetensi dasar). Kompetensi ini tentu masih bersifat umum, karena itu 

harus dijabarkan menjadi indikator yang dapat diukur dan diamati. Jika 

kriteria ini sudah dirumuskan dengan jelas, maka baru menafsirkan 

angka-angka yang sudah diolah itu berupa kata-kata atau pernyataan. 
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Untuk menafsirkan data, dapat digunakan dua jenis penafsiran data, yaitu 

penafsiran kelompik dan penafsiran individual. 

Penafsiran data baik secara kelompk maupun individual, guru harus 

menggunakan norma-norma yang standar sehingga data yang diperoleh 

dapat dibandingkan dengan norma-norma tersebut. Berdasarkan 

penafsiran ini, guru dapat memutuskan bahwa peserta didik mencapai 

taraf kesiapan yang memadai atau tidak, ada kemajuan yang berarti atauu 

tidak. Arifin (2013: 235) menjelaskan bahwa dalam mengolah data hasil 

tes dapat menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP) dan Penilaian 

Acuan Norma (PAN): 

a. Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada apa yang dapat dilakukan 

oleh peserta didik yaitu kemampuan-kemampuan apa yang telah 

dicapai peserta didik sesudah menyelesaikan satu bagian kecil dari 

suati keseluruhan program. Penilaian acuan patokan meneliti apa 

yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dengan suatu kriteria atau 

patokan yang spesifik. Kriteria yang dimaksud merupakan suatu 

tingkat pengalaman belajar yang diharapkan tercapai sesudah selesai 

kegiatan belajar atau sejumlah kompetensi dasar yang telah 

ditetapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar berlangsung, 

bagi peserta didik yang kemampuannya di bawah kriteria yang telah 

ditetapkan dinyatakan tidak berhasil dan harus mendapatkan 

remedial.  
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b. Penilaian Acuan Norma (PAN) 

Makna angka (skor) seorang peserta didik ditemukan dengan cara 

membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik 

lainnya dalam satu kelompok/ kelas. Peserta didik dikelompokkan 

berdasarkan berdasarkan jenjang hasil belajar sehingga dapat 

diketahui kedudukan relatif seorang peserta didik dibandingkan 

dengan teman sekelasnya. Tujuan penilaian acuan norma adalah 

untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat 

kemampuan, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.  

Berdasarkan beberapa pengertian evaluasi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk mengetahui 

kemajuan suatu pembelajaran, mengetahui sejauh mana peserta didik 

telah menguasai pelajaran, serta sebagai alat untuk menentukan apakah 

peserta didik telah mencapai standar nilai minimal atau belum 

mencapainya. Evaluasi pembelajaran akan dijadikan landasan untuk 

mengambil keputusan, apabila peserta didik sudah mencapai KKM maka 

tidak mengikuti pengajaran remedial, namun apabila peserta didik belum 

mencapai KKM maka harus mengikuti pengajaran remedial. 

2. Pengajaran Remedial 

a. Pengertian Pengajaran Remedial 

Banyak dijumpai adanya peserta didik yang tidak mampu 

mencapai penguasaan kompetensi minimal yang telah ditentukan 

dalam satu kompetensi dasar tertentu. Salah satu tindakan yang 
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diperlukan atau dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

tersebut yaitu dengan memberikan pengajaran remedial atau 

perbaikan. Seperti yang dijelaskan oleh Ahmadi (2013: 152), beliau 

menyatakan bahwa pengajaran remedial atau perbaikan adalah suatu 

bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, 

atau dengan singkat pengajaran yang membuat menjadi baik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melalui pengajaran 

remedial akan membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan 

dalam mencapai kompetensi minimal.  

Pemberian pengajaran remedial harus sesuai dengan latar 

belakang kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik. Seperti 

yang dikatakan oleh Sukardi (2008: 228) bahwa pengajaran remedial 

tidak lain adalah termasuk kegiatan pengajaran yang tepat 

diterapkan, hanya ketika kesulitan belajar dasar para siswa telah 

diketahui. Berdasarkan pendapat tersebut maka untuk melakukan 

pengajaran remedial maka pendidik harus mendiagnosis kesulitan 

belajar peserta didik terlebih dahulu sehingga pendidik dapat 

menentukan metode pengajaran yang tepat untuk diterapkan.  

b. Tujuan Pengajaran Remedial 

Pengajaran remedial memiliki tujuan yang sangat beragam. 

Secara umum pengajaran remedial tidak berbeda dengan pengajaran 

biasa yaitu dilakukan dalam rangka mencapai tujuan belajar yang 

telah ditetapkan. Secara khusus pengajaran remedial bertujuan agar 
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siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi 

belajar yang diharapkan sekolah melalui proses perbaikan. Arifin 

(2009: 304) mengatakan bahwa tujuan pembelajaran remedial adalah 

untuk membantu dan menyembuhkan peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar melalui perlakuan pengajaran. 

Ahmadi (2013: 154) secara terperinci mengatakan bahwa 

tujuan pengajaran remedial, yaitu: 

1) Agar siswa dapat memahami dirinya secara khususnya prestasi 

belajarnya. 

2) Dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar ke arah yang 

lebih baik. 

3) Dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. 

4) Dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat 

mendorong tercapainya hasil yang lebih baik. 

5) Dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan 

kepadanya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa 

pengajaran remedial bertujuan agar peserta didik mampu mengetahui 

kemampuan dirinya dalam mengikuti pembelajaran. Pengajaran 

remedial juga dapat membenahi cara belajar peserta didik ke arah  

yang lebih baik. Pengajaran remedial juga diharapkan mampu 

meningkatkan hasil prestasi belajar peserta didik. 
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c. Fungsi Pengajaran Remedial 

Pengajaran remedial mempunyai fungsi yang sangat penting 

dalam keseluruhan proses belajar mengajar. Dalam keseluruhan 

proses belajar mengajar, pengajaran remedial memiliki beberapa 

fungsi. Soewarno dalam Kunandar (2016: 4) mengatakan fungsi 

remedial adalah: 

1) Fungsi korektif, artinya melalui pengajaran remedial dapat 

dilakukan pembetulan atau perbaikan terhadap hal-hal yang 

dipandang belum memenuhi apa yang diharapkan dalam 

keseluruhan proses pembelajaran 

2) Fungsi pemahaman, artinya dengan pengajaran remedial 

memungkinkan guru, peserta didik, atau pihak-pihak lainnya akan 

dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dan komprehensif 

mengenai pribadi peserta didik 

3) Fungsi pengayaan, artinya pengajaran remedial akan dapat 

memperkaya proses pembelajaran, sehingga materi yang tidak 

disampaikan dalam pengajaran reguler, akan dapat diperoleh 

melalui pengajaran remedial. 

4) Fungsi penyesuaian, artinya pengajaran remedial dapat 

membentuk siswa untuk bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya (proses belajarnya). Dengan demikian, 

peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuannya 
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sehingga peluang untuk mencapai hasil yang lebih baik semakin 

besar. 

5) Fungsi akselarasi, artinya dengan pengajaran remedial akan dapat 

diperoleh hasil belajar yang lebih baik dengan menggunakan 

waktu yang efektif dan efisien. 

6) Fungsi terapeutik, artinya secara langsung atau tidak langsung, 

pengajaran 

7) remedial akan dapat membantu menyembuhkan atau 

memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian peserta didik yang 

diperkirakan menunjukkan adanya 

8) penyimpangan. 

Dari fungsi-fungsi diatas semakin jelas bahwa fungsi remedial 

adalah membantu guru dalam mengatasi peserta didik yang 

mengalami kesulitan dalam mencapai prestasi belajarnya. 

d. Pendekatan dalam Pengajaran Remedial 

Pendekatan dalam pengajaran remedial merupakan cara atau 

strategi yang digunakan guru untuk menentukan tindakan dalam 

pengajaran remedial. Pendekatan ini disesuaikan dengan kesullitan 

atau permasalahan yang dihadapi peserta didik. Ahmadi (2013: 179) 

mengatakan ada tiga pendekatan dalam pengajaran remedial yang 

terdiri dari: 
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1) Pendekatan Preventif (Pencegahan) 

Pendekatan preventif diberikan kepada siswa untuk 

mengantisipasi jangan sampai menemui kesulitan. Pendekatan 

ini juga ditujukan kepada siswa tertentu yang berdasarkan data 

atau informasi diprediksikan atau patut diduga akan mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan suatu program studi tertentu 

yang akan ditempuhnya. Prediksi itu dikategorikan menjadi tiga, 

yaitu: 

a) Bagi yang termasuk kategori normal mampu manyelesaikan 

program belajar mengajar biasa sesuai waktu yang 

disediakan. 

b) Bagi mereka yang diperkirakan terlambat atau tidak 

menyelesaikan program dengan batas waktu yang 

ditetapkan. Berdasarkan prediksi tersebut maka layanan 

pembelajaran remedial dapat dilakukan dalam bentuk 

kelompok belajar kelompok, bentuk individual dan bentuk 

kelompok dalam kelas remedial 

2) Pendekatan Kuratif (Penyembuhan) 

Pendekatan kuratif diberikan kepada siswa seseorang atau 

sejumlah siswa, bahkan mungkin seluruh anggota kelompok 

belajar yang tidak mampu menyelesaikan program secara 

sempurna sesuai dengan kriteria keberhasilan dalam proses 

belajar mengajar. Program dalam proses itu dapat diartikan 
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untuk setiap pertemuan, unit pelajaran, atau satuan waktu 

tertentu. Untuk mencapai sasaran pencapaian dapat 

menggunakan pendekatan: 

a) Pengulangan 

Pengulangan ini dapat dilakukan dengan berbagai 

tingkatan sesuai dengan diagnostiknya, yaitu dapat dilakukan 

pada setiap akhir pertemuan, pada setiap akhir unit pelajaran 

tertentu, dan pada akhir setiap satuan program studi. 

Pelaksanaan pengajaran remedial dapat secara individual 

kalau ternyata yang mengalami kesulitan terbatas atau secara 

kelompok kalau ternyata sejumlah siswa dalam bidang studi 

tertentu mempunyai jenis atau sifat kesalahan atau kesulitan 

bersama. Waktu dan cara pelaksanaanya juga berbeda sesuai 

dengan tingkat kesulitan siswa diantaranya: 

(1) Bila sebagian atau seluruh kelas mengalami kesulitan 

sama maka bisa diadakan pertemuan kelas biasa seperti 

bahan dipresentasikan kembali, diadakan latihan, 

penugasan, atau soal yang bentuknya sejenis dan 

diadakan pengukuran kembali untuk mendeteksi hasil 

pengingkatan ke arah kriteria keberhasilan. 

(2) Pengajaran remedial diadakan di luar jam pertemuan 

biasa bila yang mengalami kesulitan hanya sejumlah 

orang tertentu (waktu sore, waktu istirahat, dan 
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sebagainya) atau bisa dengan memberikan pekerjaan 

rumah dan koreksi oleh guru sendiri. 

(3) Diadakan kelas remedial (kelas khusus) bagi siswa yang 

mengalami kesulitan khusus dengan bimbingan khusus 

atau diadakan pengulangan secara total kalau ternyata 

jauh di bawah kriteria keberhasilan minimal. 

b) Pengayaan atau pengukuhan 

Layanan ini dikenakan pada siswa yang kelemahanya 

ringan dan secara akdemik mungkin termasuk berbakat maka 

bisa dilakukan dengan pemberian tugas atau pekerjaan rumah 

dan pemberian tugas atau soal dikerjakan di kelas. 

c) Pencepatan 

Layanan ini ditujukan kepada siswa yang berbakat tetapi 

menunjukkan kesulitan psikososial (ego emosional). Bila 

ternyata keseluruhan bidang studi unggul dibandingkan 

kelompoknya dapat dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi 

atau bila hanya beberapa bidang studi untuk bidang studi ini 

dapat diteruskan. 

3) Pendekatan Pengembangan 

Pendekatan pengembangan merupakan upaya yang 

dilakukan guru selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Sasaran pokok dari pendekatan ini ialah agar siswa dapat 

mengatasi hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan yang 
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mungkin dialami selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Oleh karena itu, diperlukan peranan bimbingan dan penyuluhan 

agar tujuan pengajaran yang telah dirumuskan berhasil. 

Berdasarkan beberapa pendekatan diatas dapat disimpulkan 

bahwa dalam setiap pendekatan dalam pengajaran remedial 

mempunyai manfaat atau sasaran tertentu sesuai dengan kesulitan 

belajar masing-masing peserta didik. Ketiga pendekatan ini sangat 

membantu guru dalam menentukan tindakan baik itu sebelum, saat 

pembelajaran maupun keseluruhan kegiatan pembelajaran. 

e. Metode dalam Pengajaran Remedial 

Metode yang digunakan dalam pengajaran remedial yaitu 

metode yang dilaksanakan dalam keseluruhan kegiatan bimbingan 

belajar mulai dari tingkat identifikasi kasus sampai dengan tindak 

lanjut. Ahmadi (2013: 153) menyatakan bahwa metode dalam 

pengajaran remedial berbeda dengan pengajaran biasa. Metode yang 

digunakan dalamm pengajaran remedial harus sesuai dengan sifat, 

jenis dan latar belakang kesulitan. Ada beberapa metode yang dapat 

digunakan dalam pelaksanaan pengajaran remedial yaitu: 

Metode yang dapat digunakan, yaitu: 

1) Tanya jawab 

Tanya jawab dilaksanakan untuk menyampaikan materi 

pembelajaran dengan cara guru bertanya pada peserta didik atau 

peserta didik yang bertanya pada guru. Berdasarkan jenis dan 
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sifat kesulitan yang dialami peserta didik tujuan metode tanya 

jawab digunakan dalam rangka pengenalan kasus untuk 

mengetahui jenis dan kesulitan belajarnya. Dalam rangka 

perbaikan serangkaian tanya jawab dapat membantu siswa 

dalam memahami dirinya, mengetahui kelebihan dan 

kekurangannya, dan memperbaiki cara-cara belajar. Tanya 

jawab dapat dilakukan secara individual maupun secara 

kelompok. Kebaikan metode ini dalam rangka pengajaran 

perbaikan yaitu memungkinkan terbinanya hubungan guru-

siswa. 

2) Diskusi 

Metode ini bertujuan untuk menemukan pemecahan masalah, 

suatu pertemuan pendapat yang disepakati bersama sebagai 

gambaran dari gagasan-gagasan terbaik yang diperoleh dari 

pembicaraan bersama. Metode ini digunakan dengan 

memanfaatkan interaksi antar individu dalam kelompok untuk 

memperbaiki kesulitan belajar yang dialami oleh kelompok 

siswa. 

3) Metode tugas 

Metode ini merupakan metode yang dilakukan guru dengan 

memberikan tugas tertentu pada siswa secara individual ataupun 

kelompok, dilanjutkan dengan adanya pertanggungjawaban. 

Tugas yang diberikan dimaksudkan untuk mengenal kasus dan 
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mendiagnosis kesulitan belajar dan hendaknya ditetapkan 

dengan jelas cara-cara mengerjakan dan patokan penilaiannya. 

Melalui pemberian tugas maka siswa dapat lebih memahami 

kemampuan atau kelemahan dirinya sendiri, siswa dapat 

memperluas dan memperdalam materi yang dipelajari, siswa 

dapat memperbaiki cara-cara belajar yang telah dilakukan, dan 

terdapat kemajuan belajar siswa baik secara individual maupun 

kelompok. 

4) Kerja kelompok 

Metode ini hampir bersamaan dengan metode pemberian tugas 

dan metode diskusi. Yang penting adalah interaksi diantara 

anggota kelompok dengan harapan terjadi perbaikan pada diri 

siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

5) Metode tutor sebaya 

Tutor sebaya adalah siswa yang sebaya yang ditunjuk atau 

ditugaskan membantu temannya yang mengalami kesuliatan 

belajar, karena hubungan antara teman umumnya lebih dekat 

dibandingkan hubungan guru dengan siswa. Dengan petunjuk-

petunjuk dari guru tutor ini membantu temannya yang 

mengalami kesulitan. Pemilihan tutor ini didasarkan atas 

prestasi, punya hubungan sosial baik dan disenangi oleh teman-

temannya. Tutor berperan sebagai pemimpin dalam kegiatan 

kelompok sebagai pengganti guru. 
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6) Pengajaran individual 

Pengajaran individual adalah interaksi antara guru dan siswa 

secara individual dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini 

bersifat individual sesuai dengan kesulitan yang dihadapi siswa. 

Untuk melaksanakan pengajaran individual ini guru dituntut 

memiliki kemampuan membimbing dan bersikap sabar, ulet, 

rela, bertanggungjawab, menerima dan memahami, dan 

sebagainya. 

Dari beberapa metode tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dalam pelaksanaan pengajaran remedial guru harus mampu 

menentukan metode yang sesuai dengan kesulitan yang dihadapi 

oleh siswa sehingga kesulitan belajar tersebut dapat ditangani 

dengan metode yang tepat.  

f. Pelaksanaan Pengajaran Remedial 

Pengajaran remedial dapat dikatakan ideal apabila sesuai 

dengan langkah-langkah yang sistematis. Ahmadi (2013: 185) dalam 

usaha memberikan bantuan pengajaran remedial kepada siswa yang 

menghadapi kesulitan belajar, dapat ditempuh langkah-langkah 

sebagai berikut: 

1) Meneliti kembali kasus 

Langkah ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang 

jelas tentang kasus yang di hadapi dan kemungkinan 

pemecahannya. Dalam langkah ini guru diharapkan memperoleh 
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gambaran tentang siswa yang perlu mendapatkan layanan, 

tingkat kesulitan yang dialami siswa, letak terjadinya kesulitan, 

bagian ranah yang mengalami kesulitan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan siswa. 

2) Menentukan tindakan 

Karakteristik kasus atau permasalahan yang dihadapi 

peserta didik dapat digolongkan menjadi kasus yang berat, 

cukup berat, dan ringan. Kasus yang ringan yaitu apabila siswa 

belum menemukan cara belajar yang baik, tindakan yang 

ditempuh adalah pemberian pengajaran remedial. Kasus yang 

cukup berat yaitu apabila siswa telah mampu menemukan cara 

belajar tetapi belum berhasil karena hambatan psikologis. Kasus 

dikatakan berat bila siswa belum mampu menemukan cara 

belajar yang baik dan memiliki hambatan emosional. Maka 

sebelum melaksanakan pengajaran remedial, siswa harus diberi 

layanan konseling untuk mengatasi hambatan emosional yang 

mempengaruhi kegiatan belajarnya. 

3) Pemberian layanan khusus 

Layanan khusus yaitu layanan konseling, yang bertujuan 

agar siswa yang mengalami kasus atau permasalahan terbebas 

dari hambatan emosional, sehingga dapat mengikuti 

pembelajaran secara wajar. Berikut ini kasus atau permasalahan 
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siswa dan cara mengatasi yang dapat ditangani oleh guru bidang 

studi:  

a) Kasus kurang motivasi dan minat belajar, cara 

mengatasinya: menghindarkan peserta didik dari pertanyaan 

pertanyaan negatif yang dapat melemahkan semangat 

belajar, termasuk memarahi, merendahkan, dan 

membandingkan dengan orang lain yang lebih sukses.  

b) Kasus sikap negatif terhadap guru, cara mengatasinya 

dengan cara menciptakan hubungan yang akrab antara guru 

dengan siswa dan antar siswa, memberikan pengalaman 

yang menyenangkan dan menciptakan iklim atau suasana 

sosial yang sehat dalam kelas. 

c) Kasus kebiasaan belajar yang salah, cara mengatasinya 

menunjukan cara belajar yang salah, memberikan 

kesempatan untuk berlatih dan belajar dengan pola-pola 

belajar yang baru. 

d) Kasus ketidak cocokan antara keadaan pribadi dengan 

lingkungan dan program studinya, cara mengatasinya 

dengan cara memberikan layanan informasi tentang 

pemilihan program studi dan cara belajarnya serta prospek 

dari program studi yang dipilih oleh siswa.  
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Untuk menentukan berhasil tidaknya layanan pada 

langkah ke-3 ini, beberapa indikator dapat dipakai, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Menunjukkan minatnya untuk mencari pemecahan masalah 

yang dihadapi. 

b) Menunjukkan kesediaan kerjasama dengan pihak lain, guna 

mencari jalan pemecahan masalah yang dihadapi. 

c) Ketegangan, sikap keterbukaan dan kemampuan menyadari 

masalahnya secara realistis mulai tampak. 

d) Mulai tampak kemampuan untuk mengembangkan, 

mempertimbangkan dan memilih alternatif pemecahan yang 

mungkin ditempuh. 

e) Menunjukkan ketersediaan dan kesanggupan untuk 

melaksanakan alternatif tindakan pemecahan lebih lanjut 

yang telah dipilih. Termasuk penyesuaian baik terhadap 

dirinya maupun lingkungannya.  

4) Pelaksanaan Pengajaran Remedial 

Sasaran pokok langkah ini adalah meningkatkan prestasi 

dan kemampuan siswa dalam menyesuaikan diri dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh guru. 

5) Pengukuran kembali prestasi belajar 

Setelah pengajaran remedial selesai, selanjutnya diadakan 

pengukuran terhadap perubahan dalam diri siswa yang 
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bersangkutan. Pengukuran ini untuk mengetahui kesesuaian 

antara rencana dengan pencapaian hasil yang diperolehnya. 

Evaluasi yang digunakan untuk mengukur kembali prestasi 

belajar harus disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dialami 

peserta didik. 

6) Melakukan re-evaluasi dan re-diagnostik 

Hasil pengukuran pada langkah kelima ditafsirkan dengan 

menggunakan cara dan kriteria seperti pada proses pembelajaran 

yang sesungguhnya. Hasil penafsiran tersebut menghasilkan tiga 

kemungkinan sebagai berikut:  

a) Siswa menunjukkan peningkatan prestasi dan kemampuan 

penyesuaiannya mencapai kriteria keberhasilan minimum 

seperti yang diharapkan. 

b) Siswa menunjukkan peningkatan prestasi dan kemampuan 

penyesuaian dirinya, tetapi belum sepenuhnya memadai 

kriteria keberhasilan minimum yang diharapkan. 

c) Siswa menunjukkan perubahan yang berarti, baik dalam 

prestasinya maupun kemampuan penyesuaian dirinya. 

Sebagai tindak lanjut dari pembelajaran remedial ini ada 

tiga kemungkinan kegiatan yang harus ditempuh guru, yaitu: 

a) Bagi siswa yang berhasil, diberi rekomendasi untuk 

melanjutkan keprogram pembelajaran utama tahap 

berikutnya. 

Pelaksanaan Pengajaran Remedial…, Lusiana Indra Dwianti, FKIP, UMP, 2017



26 
 

 
 

b) Siswa yang belum sepenuhnya berhasil, sebaiknya diberi 

pengayaan dan pengukuhan prestasi sebelum diperkenankan 

melanjutkan keprogram selanjutnya. 

c) Siswa yang belum berhasil, sebaiknya dilakukan re-

diagnostik untuk mengetahui letak kelemahan, kesalahan 

atau kekurangan pengajaran remedial yang telah dilakukan, 

sehingga mungkin perlu adanya ulangan dengan alternatif 

yang sama atau alternatif yang lain.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam 

pelaksanaan pengajaran remedial harus sesuai dengan langkah-

langkah di atas. Pelaksanaan pengajaran remedial diawali dengan 

mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pesrta didik. Apabila 

permasalahan telah diketahui maka permasalahan tersebut dapat 

digolongkan ke dalam masalah berat atau ringan sehingga dapat 

diberikan layanan bimbingan yang sesuai. Guru memberikan 

pengajaran remedial pada peserta didik, setelah itu baru dilakukan 

pengukuran prestasi ulang. Hasil pengukuran ulang tersebut di re-

evaluasi dan re-diagnostik lagi. Melalui langkah-langkah pengajaran 

remedial yang tepat maka tidak hanya menuntaskan nilai-nilai yang 

masih di bawah KKM saja tetapi juga akan menuntaskan kesulitan 

belajar peserta didik. 
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3. Diagnosis Kesulitan Belajar 

a. Masalah-masalah Belajar 

Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami 

oleh seorang murid dan menghambat kelancaran proses belajarnya. 

Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya yaitu 

berupa kelemahan-kelemahan yang dimilikinya dan dapat juga 

berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi 

dirinya. Masalah-masalah belajar ini  tidak hanya dialami oleh 

murid-murid yang terbelakang saja, tetapi juga dapat menimpa 

murid-murid yang pandai atau cerdas. Majid (2011: 226) 

menggolongkan masalah-masalah belajar menjadi: 

1) Sangat cepat dalam belajar, yaitu murid-murid yang tampaknya 

memiliki bakat akademik yang cukup tinggi, memiliki IQ 130 

atau lebih, dan memerlukan tugas-tugas khusus yang terencana. 

2) Keterlambatan akademik, yaitu murid-murid yang tampaknya 

memiliki inteligensi normal tetapi tidak dapat memanfaatkannya 

dengan baik. 

3) Lambat belajar, yaitu murid-murid yang tampak memiliki 

kemampuan yang kurang memadai, mereka memiliki IQ sekitar 

70-90 sehingga perlu dipertimbangkan unutk mendapatkan 

bantuan khusus. 
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4) Penempatan kelas, yaitu murid-murid yang umur, kemampuan, 

ukuran, dan minat-minat sosial yang terlalu besar atau terlalu 

kecil untuk kelas yang ditempatinya. 

5) Kurang motif dalam belajar, yaitu murid-murid yang kurang 

semangat dalam belajar, mereka tampak jera dan malas. 

6) Sikap dan kebiasaan buruk, yaitu murid-murid yang kegiatan atau 

perbuatan belajarnya berlawanan atau tidak sesuai dengan 

seharusnya seperti suka marah, menunda-nunda tugas, belajar 

pada saat akan ujian saja. 

7) Kehadiran di sekolah, yaitu murid-murid yang sering tidak hadir 

atau menderita sakit dalam jangka waktu yang cukup lama 

sehingga kehilangan sebagian besar kegiatan belajarnya 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut maka peserta didik 

yang bermasalah perlu mendapatkan bantuan dari guru agar mereka 

dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar mereka secara baik 

dan terarah. Bantuan dari guru sangatlah penting agar peserta didik 

dapat mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan dalam pengajaran. 

b. Pengertian kesulitan belajar 

Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh 

peluang untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun 

dari kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa setiap siswa itu 

memiliki kemampuan yang berbeda. Pada tingkat tertentu ada siswa 

yang dapat mengatasi kesulitan belajarnya. Tetapi pada kasus-kasus 
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tertentu, ada siswa yang belum mampu mengatasi kesulitan 

belajarnya. 

Djamarah (2008: 246) menyebutkan kesulitan belajar adalah 

suatu kondisi di mana peserta didik tidak dapat belajar secara wajar, 

disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam 

belajar. Lerner (dalam Mulyono, 2003: 262) mengemukakan 

berbagai kesalahan umum yang dilakukan oleh anak dalam 

mengerjakan tugas-tugas matematika, yaitu kurangnya pengetahuan 

tentang symbol, kurangnya pemahaman tentang nilai tempat, 

penggunaan proses yang keliru, kesalahan perhitungan, dan tulisan 

yang tidak dapat dibaca sehingga peserta didik melakukan 

kekeliruan karena tidak mampu lagi membaca tulisannya sendiri. 

Djamarah (2008: 246) mengemukakan siswa yang mengalami 

kesulitan belajar akan tampak dari berbagai gejala yang 

dimanifestasikan dalam perilakunya, baik aspek psikomotorik, 

kognitif, maupun afektif. Beberapa perilaku yang merupakan gejala 

kesulitan belajar antara lain: 

1) Menunjukkan prestasi belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai 

yang dicapai oleh kelompok anak didik di kelas, 

2) Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang 

dilakukan, 

3) Lambat dalam mengerjakan tugas-tugas belajarnya dan selalu 

tertinggal dari kawan-kawannya dari waktu yang disediakan, 
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4) Menunjukkan sikap-sikap yang tidak wajar, seperti acuh tak acuh, 

menentang, pura-pura, dusta, dan sebagainya, 

5) Menunjukkan perilaku yang tidak seperti biasanya, seperti: 

pemurung, pemarah, selalu bingung, selalu sedih, kurang 

gembira, atau mengasingkan diri dari kawan-kawannya.  

6) Anak sisik yang tergolong memiliki IQ tinggi tetapi mendapatkan 

prestasi belajar yang rendah. 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulan bahwa kesulitan 

belajar adalah keadaan dimana seseorang mengalami kesukaran 

dalam belajar yang dapat diwujudkan dengan rendahnya prestasi 

yang diperoleh peserta didik, adanya sikap yang tidak wajar, 

menunjukkan perilaku yang berlainan, serta menunjukkan gejala 

emosional yang kurang wajar. 

c. Diagnosis Kesulitan Belajar 

Sebelum menetapkan alternatif pemecahan masalah kesulitan 

belajar siswa, guru sangat dianjurkan untuk melakukan identifikasi 

(upaya mengenali dengan cermat) terhadap fenomena yang 

menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang melanda 

seorang siswa. Upaya yang demikian ini disebut “diagnosis” yang 

bertujuan untuk menetapkan “jenis penyakit” yakni jenis kesulitan 

belajar siswa. Djamarah (2008: 251) mengatakan bahwa diagnosis 

adalah keputusan (penentuan) mengenai hasil dari pengolahan data. 
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Dalam melakukan diagnosis diperlukan adanya prosedur yang 

terdiri atas langkah-langkah tertentu yang diorientasikan pada 

ditemukannya kesulitan belajar jenis tertentu yangg dialami siswa. 

Banyak langkah-langkah tertentu yang dapat ditempuh guru, antara 

lain yang cukup terkenal adalah prosedur Weener dan Senf (Wardani 

dalam Syah, 2005), sebagai berikut: 

1) Melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang 

siswa ketika mengikuti pelajaran. 

2) Memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa khususnya yang 

diduga mengalami kesulitan belajar. 

3) Mewawancarai orangtua atau wali siswa untuk mengetahui hal 

ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. 

4) Memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk 

mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. 

5) Memberikan tes kemampuan intelegensi (IQ) khususnya kepada 

siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar.   

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

diagnosis kesulitan belajar sangat penting dilakukan oleh guru untuk 

mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. 

Permasalahan yang dihadapi peserta didik harus segera diketahui 

sehingga tidak berlarut-larut dan semakin menumpuk. Apabila 

permasalahan sebelumnya belum diatasi maka akan berakibat pada 
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sulitnya peserta didik dalam memahami materi berikutnya dan 

kesulitan itu akan selalu terulang lagi. 

4. Memahami Perbedaan Individu 

Setiap anak adalah unik. Disebut unik karena setiap individu 

memiliki ciri-ciri khas  yang berbeda satu sama lain. Setiap peserta didik 

akan menunjukkan kedudukannya sebagai siswa. Peserta didik memiliki 

sifat-sifat dan karakteristik yang menjadikannya berbeda dengan individu 

lainnya. Perbedaan inilah yang disebut perbedaan individual. 

Desmita (2009: 51) menguraikan beberapa aspek perbedaan 

individual peserta didik. 

a. Perbedaan fisik-motorik 

Perbedaan individual dalam fisik tidak hanya terbatas pada 

aspek-aspek yang teramati oleh pancaindra, seperti bentuk atau 

tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, melainkan juga mencakup 

aspek-aspek fisik yang tidak dapat diamati melalui pancaindra, tetapi 

hanya dapat diketahui setelah diadakannya pengukuran, seperti usia, 

pendengaran dan lainnya 

Aspek fisik lain dapat dilihat dari kecakapan motorik, yaitu 

kemampuan melakukan koordinasi kerja sistem saraf motorik yang 

menimbulkan reaksi dalam bentuk grakan-gerakan atau kegiatan 

secara tepat, sesuai antara rangsangan dan responnya, seperti anak 

yang cekatan dan terampil, tetapi juga ada anak yang lamban 

mereaksi sesuatu. 
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b. Perbedaan inteligensi 

Kemampuan intelegensi merupakan salah satu aspek 

perbedaan individual yang harus dicermati. Secara umum inteligensi 

dapat dipahami sebagai kemampuan untuk beradaptasi dengan 

situasi secara cepat dan efektif, kemampuan untuk menggunakan 

konsep abstrak secara efektif, dan kemampuan untuk memahami 

hubungan dan mempelajarinya dnegan cepat.  

Setiap peserta didik memiliki inteligensi yang berbeda. Ada 

anak yang memiliki inteligensi tinggi, sedang dan rendah. Dengan 

adanya perbedaan individual dalam aspek inteligensi ini, maka guru 

di sekolah akan mendapati anak  dengan kecerdasan yang luar biasa, 

anak yang mampu memecahkan masalah dengan cepat,mampu 

berpikir abstrak dan kreatif. Selain itu, guru juga akan menghadapi 

anak-anak yang kurang cerdas, sangat lambat dan bahkan hampir 

tidak mampu mengatasi masalah yang mudah sekalipun. 

c. Perbedaan Kecakapan Bahasa 

Bahasa merupakan salah satu kemampuan individu yang 

sangat penting dalam proses belajar mengajar. Kemampuan 

berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menyatakan buah 

pikirnya dalam bentuk ungkapan kata dan kalimat yang bermakna, 

logis dan sistematis. Kemampuan berbahasa anak berbeda-beda, ada 

anak yang mampu berbicara dengan lancar, singkat dan jelas, tetapi 

ada pula anak yang gagap, berbicara berbelit-belit dan tidak jelas. 
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Perbedaan kecakapan berbahasa ini dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, seperti faktor kecerdasan, pembawaan, lingkungan, fisik, 

terutama organ bicara, dan sebagainya. 

d. Perbedaan Psikologis 

Perbedaan individual peserta didik juga terlihat dari aspek 

psikologisnya. Perbedaan aspek psikologis ini sering menjadi 

persoalan, terutama aspek psikologis yang menyangkut masalah 

minat, motivasi dan perhatian peserta didik terhadap materi pelajaran 

yang disajikan oleh guru. Dalam penyajian suatu materi pelajaran 

guru sering menghadapi kenyataan betapa tidak semua peserta didik 

yang mampu menyerapnya secara baik. Realistis ini mungkin 

disebabkan oleh cara penyampaian guru yang kurang tepat dan 

menarik, dan mungkin pula disebabkan oleh faktor psikologis 

peserta didik yang kurang memperhatikan. Secara fisik perhatian 

peserta didik terarah pada pembicaraan guru, tatapi belum dipastikan 

bahwa mereka memperhatikan semua penjelasan guru. 

Guru dituntut untuk mampu memahami fenomena-fenomena 

psikologis peserta didik yang rumit tersebut. Salah satu cara yang 

dilakukan untuk menyelami aspek psikologis peserta didik ini adalah 

dengan melakukan pendekatan kepada peserta didik secara pribadi. 

Guru harus menjalin hubungan yang akrab dengan peserta didik, 

sehingga mereka mau mengungkapkan isi hatinya secara terbuka. 

Dengan mendekati dan mengenal peserta didik secara mendalam, 

Pelaksanaan Pengajaran Remedial…, Lusiana Indra Dwianti, FKIP, UMP, 2017



35 
 

 
 

guru pada gilirannya dapat mencari cara-cara yang tepat untuk 

memberikan bimbingan dan membangkitkan motivasi belajar 

mereka. 

Berdasarkan perbedaan-perbedaan tersebut, dapat diketahui bahwa 

setiap individu atau peserta didik memiliki perbedaan dalam setiap aspek. 

Pemahaman tentang karakteristik individu peserta didik ini memiliki arti 

penting dalam interakasi belajar-mengajar. Bagi seorang guru khususnya, 

informasi mengenai karakteristik individu ini akan sangat berguna dalam 

memilih dan menentukan pola-pola pengajaran yang lebih tepat, yang 

dapat menjamin kemudahan bagi peserta didik. Selain itu, guru dapat 

memberikan motivasi dan bimbingan bagi setiap individu peserta didik 

ke arah keberhasilan belajarnya. 

5. Peran Kepala Sekolah dan Orang Tua 

Wijaya (2010: 15) menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan dan 

pengajaran remedial itu merupakan tanggung jawab bersama antara 

kepala sekolah, guru, dan orang tua. Berikut ini peran kepala sekolah dan 

orang tua dalam pengajaran remedial 

a. Kepala Sekolah 

Tugas dan kewajiban kepala sekolah menurut Kompri (2017: 213) 

disamping mengatur jalannya sekolah, juga harus dapat bekerja sama 

secara harmonis dengan guru-guru dalam memecahkan masalah yang 

dihadapi dalam proses pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yaitu: 
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1) Kepala sekolah harus menguasai sepenuhnya program pendidikan 

dan pengajaran remedial di sekolah, mencakup tujuan,  bidang-

bidang kajian,  cara-cara menemukan latar belakang dan asal usul 

serta sebab kesulitan belajar siswa,  prediksi penyembuhan dan 

praktik penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran remedial.  

2) Kepala sekolah menyediakan sumber belajar yang lengkap dan 

dapat digunakan setiap eaktu sesuai dengan kebutuhan.  Sumber 

belajar itu adalah manusia, fasilitas, alat dan bahan, macam-macam 

kegiatan berprogram dan ekstra kulikuler, lingkungan yang 

kondusif, metode dan teknik pengajaran yang relevan dengan 

bidang kajian dan pesan.  

3) Kepala sekolah memiliki jalinan kerja sama yang baik dengan 

orang tua siswa dirumah untuk mengembangkan pendidikan masa 

depan anak-anaknya.  

4) Kepala sekolah mendirikan Lembaga Pusat Bimbingan dan 

Penyuluhan yang berfungsi menangani kesulitan-kesulitan siswa 

dalam mempelajari pengetahuan. Lembaga Pusat Bimbingan dan 

Penyuluhan itu merupakan klinik pendidikan remedial dan 

merupakan pula bagian yang tak terpisahkan dari kurikulum 

sekolah serta merupakan pusat sumbet belajar.  

5) Kepala sekolah mampu mengangkat seorang expert yang bertugas 

sebagai guru pendidikan remedial.  Ia berperan pula membantu 

guru bidang studi atau guru borongan lainnya dalam memecahkan 
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kesulitannya menghadapi siswa lamban belajar dan berprestasi 

rendah. Ia memberikan latihan kepada guru bidang studi dan guru 

borongan lainnya tentang praktik pendidikan dan pengajaran 

remedial, mulai dari kegiatan pengumpulan data tentang sebab-

sebab kesulitan belajar, memprediksi penyembuhan sampai dengan 

melaksanakan praktik pengajaran remedial. 

b. Peran orang tua 

Karakteristik sekolah yang baik selain ditandai oleh adanya upaya 

yang sunggu-sungguh dari pihak sekolah dalam penyelenggaraan 

pendidikan dan pengajaran remedial , juga danya respon positif orang 

tua terhadap penanganan kasus. Respon itu antara lain: 

1) Menerima dengan baik kunjungan sekolah di rumah (home visit). 

2) Bersikap tanggap terhadap pembicaraan kasus putra-putranya dan 

menunjukkan sikap tidak emosional. 

3) Senang menghadiri undangan sekolah untuk membicarakan kasus 

putra-putranya. 

4) Dapat memberikan data objektif selengkap mungkin tentang 

kelemahan-kelemahan putranya dalam pelajaran. 

5) Mampu membantu memprediksi dan memberi latihan sepenuhnya 

terhadap kasus yang dihadapinya. 
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6. Hambatan Guru dalam Mengajar 

Kokom Komalasari (2010: 248) mengemukakan hambatan pembelajaran 

sebagai berikut: 

a. Kepemimpinan kepala sekolah yang kurang mendukung. 

b. Sarana dan prasarana pembelajaran (media, alat, dan sumber 

pembelajaran) tidak memadai. 

c. Kualitas guru masih rendah dan tidak merata 

d. Kondisi siswa (latar belakang siswa, motivasi belajar, budaya baca 

kurang mendukung). 

e. Biaya dan dana tidak  memadai 

f. Keterbatasan waktu 

g. Dukungan orang tua, masyarakat, dan instansi sebagai sumber belajar 

h. Kejelasan kurikulum dan tingkat kesulitan materi dalam kurikulum 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa setiap guru 

memiliki hambatan yang berbeda-beda dalam mengajar. Beberapa 

hambatan tersebut menjadi kendala guru dalam mengajar sehingga 

membuat proses belajar mengajar tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

B. Penelitian Relevan 

Berdasarkan penelitian yang peneliti anggap relevan dengan penelitian 

pelaksanaan pembelajaran remedial antara lain: 

1. Penelitian Cheng, Ching Mei pada tahun 2014 yang berjudul Individual 

differences: how remedial teaching transforms low-achievers when 

learning english pada Journal of Modern Education Review Volume 4 
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Nomor 11 menunjukkan hasil bahwa pengajaran remedial sangat 

bermanfaat bagi peserta didik secara akademik dan emosional yang bisa 

dirasakan keberhasilannya. Melalui pengajaran individual, pengawasan 

langsung dari guru, dan sistem pendukung yang tepat akan membuat 

akademik menjadi lebih baik. Hal yang paling penting yaitu mengenali 

perbedaan individu dan karakteristiknya dalam pembelajaran. 

2. Penelitian Jangid, Neelu pada tahun 2016 yang berjudul Effectiveness of 

Remedial Teaching on Thinking Strategies of Slow Learners pada 

Journal of Indian Psychology Volume 4 Nomor 84 menunjukkan hasil 

bahwa siswa dari kelompok eksperimen mengalami perbaikan yang 

signifikan setelah mengikuti evaluasi. Ada perubahan luar biasa dalam 

kemampuan kognitif dan berpikir mereka setelah mendapatkan 

pengajaran remedial tiga bulan. Terdapat dua puluh dua siswa memiliki 

kemampuan lambat dan miskin akademis, mereka mengalami kesulitan 

dalam pengembangan konsep, penalaran, dan keterampilan pemecahan 

masalah. Studi eksperimen ini menunjukkan pengajaran remedial dapat 

membantu peserta didik dalam menopang keterampilan dasar mereka dan 

dapat membantu mereka mengejar rekan-rekan mereka. 

3. Penelitian Sari, Kurnia Ratih pada tahun 2016 yang berjudul Pelaksanaan 

Pengajaran Remedial Pada Mata Pelajaran Matematika di Kelas II SD N 

1 Sedayu pada Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Volume 5 Nomor 

14 menunjukkan hasil bahwa dalam perencanaan guru mendiagnosis 

kesulitan belajar dengan mengidentifikasi siswa melalui analisis nilai 
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evaluasi matematika. Guru melokalisasi letak kesulitan dengan melihat 

hasil pekerjaan siswa. Guru belum menentukan penyebab kesulitan 

belajar siswa. Guru jarang melakukan layanan konseling. Pelaksanaan 

remedial menggunakan pendekatan kuratif. Remedial dilaksanakan 

setelah jam pembelajaran dan menangani peserta didik tertentu. 

Metodenya adalah pemberian tugas, tanya jawab, dan pengajaran 

individual. Hambatan perencanaan adalah penyusunan soal remedial. 

Hambatan pelaksanaan adalah waktu dan kemampuan siswa berbeda.  

Ketiga penelitian tersebut saling berhubungan dalam penelitian ini, 

penelitian oleh Cheng berkaitan dengan masalah yang dihadapi peserta didik 

yang mendapatkan prestasi belajar rendah. Penelitian tersebut  dapat 

memberikan gambaran berkaitan dengan manfaat pengajaran remedial bagi 

peserta didik yang berprestasi rendah, akan tetapi pada penelitian tersebut 

masih kurang mendalam, sehingga hasil tersebut dapat dijadikan acuan 

peneliti untuk melihat permasalahan peserta didik yang berprestasi rendah. 

Penelitian Jangid berkaitan dengan efektivitas pengajaran remedial bagi 

peserta didik yang berpikir lambat. Penelitian tersebut dapat memberikan 

gambaran berkaitan dengan keberhasilan suatu pengajaran remedial bagi 

peserta didik yang belum tuntas. Kemudian pada penelitian Sari berkaitan 

dengan pelaksanaan pengajaran remedial mata pelajaran matematika, 

sehingga ketiga penelitian tersebut saling berhubungan untuk mengetahui dan 

menggali lebih dalam terkait bentuk dan hambatan guru dalam melaksanakan 

pengajaran remedial mata pelajaran matematika, peran kepala sekolah serta 
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orang tua dalam pelaksanaan pengajaran remedial mata pelajaran matematika 

di sekolah dasar, sehingga dapat ditemukan informasi yang lebih akurat 

tentang pelaksanaan pengajaran remedial. 

C. Kerangka Pikir 

Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengetahui keberhasilan 

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Melalui evaluasi 

pembelajaran akan diketahui hasil belajar siswa. Secara lebih luas, evaluasi 

pembelajaran itu sangatlah penting untuk memantau proses, memantau 

kemajuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, dan melakukan 

perbaikan prestasi belajar peserta didik secara berkesinambungan. 

Setiap peserta didik akan mengharapkan prestasi belajar yang tinggi, 

yaitu mendapatkan nilai yang bagus. Keberhasilan setiap peserta didik 

berbeda-beda, ada peserta didik yang dapat berhasil dengan baik dalam proses 

belajar dan ada pula peserta didik yang mengalami kesulitan belajar atau 

hambatan dalam belajar yang berakibat pada ketidaktuntasan dalam belajar. 

Untuk mengatasi peserta didik yang belum tuntas dalam belajar maka guru 

perlu melakukan pengajaran remedial.  

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian memfokuskan pada guru 

dalam melaksanakan pengajaran remedial mata pelajaran matematika pada 

peserta didik yang belum tuntas. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi berupa bentuk, hambatan, dan peran kepala sekolah serta orang tua 

dalam pelaksanaan pengajaran remedial pada ma ta pelajaran matematika. 

Pembelajaran remedial perlu dilakukan untuk mengatasi ketitaktuntasan dan 
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kesulitan belajar siswa. Seperti yang dijelaskan oleh Arifin (2013: 304) 

bahwa pembelajaran remedial adalah suatu proses atau kegiatan untuk 

memahami dan meneliti dengan cermat mengenai berbagai kesulitan peserta 

didik dalam belajar. Oleh karena itu dalam pelaksanaan pengajaran remedial 

harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang tepat. Hal itu dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 
Pelaksanaan 

pengajaran 

remedial mata 

pelajaran 

matematika yang 

belum sesuai 

dengan langkah-

langkah yang tepat 

Dilakukan 

penelitian 

kualitatif untuk 

mendeskripsikan 

permasalahan 

dalam 

pelaksanaan 

pembelajaran 

remedial. 

Hasil penelitian 

1. Bentuk pelaksanaan pengajaran 

remedial. 

2. Hambatan guru dalam pelaksanaan 

pengajaran remedial. 

3. Peran kepala sekolah dalam 

pelaksanaan pengajaran remedial. 

4. Peran orang tua dalam pelaksanaan 

pengajaran remedial. 
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