
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Ketika bel sekolah berbunyi, “teet..teet..teett” tanda para siswa diperbolehkan 

pulang sekolah. Kebanyakan siswa langsung menuju halaman sekolah untuk bermain 

bola sambil menunggu jemputan. “Gian, ayo masuk kelas, kamu itu ikut remedial 

matematika, gak masuk kelas malah main bola.” Pinta bu Dewi. “Aku tuh gak mau, 

bosen aku selalu remedial. Remedial terus, remedial terus. Capek aku tuh, setiap hari 

mengerjakan soal.” Jawab Gian. 

Gambaran di atas merupakan keluhan seorang siswa yang merasa bosan dengan 

adanya program remedial, sebab selalu dituntut untuk kembali mengerjakan soal padahal 

tidak ada upaya dari guru untuk mempermudah pemahaman materi yang terasa sulit bagi 

siswa atau kalaupun ada itu bukanlah suatu cara yang bisa dengan mudah diterima siswa 

sehingga remedial terasa  berat. 

Aktifitas belajar siswa tidak selamanya lancar. Pada kenyataannya, dalam 

proses belajar mengajar selalu ada siswa yang memerlukan bantuan, baik dalam 

menerima bahan pelajaran maupun dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar mereka. 

Siswa yang tidak dapat belajar sebagaimana mestinya berarti mengalami kesulitan 

belajar. Siswa yang mengalami kesulitan belajar pada materi tertentu bila tidak segera 

diatasi akan berakibat fatal. Untuk itu perlu suatu tindakan yang dapat mengatasi 

kesulitan belajar yang dialami siswa.  Bentuk pengajaran yang digunakan untuk 

menangani kesulitan belajar adalah pengajaran remidiasi. Suatu pengajaran yang bersifat 

khusus yang ditujukan untuk menyembuhkan/memperbaiki atau mencegah adanya 

kesulitan belajar yang dialami siswa sehingga tercapai hasil belajar yang maksimal sesuai 

dengan kemampuannya. (Suparwiani,1990 :2) 

  Banyak cara / metode yang digunakan dalam program remidiasi, diantaranya 

adalah memberikan buku pelajaran yang relevan dengan tujuan pelajaran yang 

bersangkutan, tutoring, kerja kelompok, pengajaran berprogram, mengajar kembali, 

penggunaan lembaran kerja, audio visual aids, permainan akademik, latihan kelompok 

secara efektif, permainan kartu (flashcards). (Slameto,2001: 201-203) 
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Namun remidiasi yang kita lihat sekarang ini kebanyakan dengan metode 

pemberian tugas dalam bentuk soal yang sama tanpa adanya treatment/pengajaran ulang, 

sehingga ada dua kemungkinan apabila nilai anak bertambah baik. Kemungkinan pertama 

adalah siswa belajar lagi dan paham dengan soal yang diberikan, kemungkinan kedua 

adalah siswa menghafal jawaban dari soal pertama yang diberikan.  

Selama ini belum terlihat adanya remidiasi dengan program yang mendasarkan 

pada kecerdasan anak, padahal kemampuan masing-masing anak dalam menangkap 

materi yang diajarkan tidak sama dan masing-masing anak mempunyai kecerdasan yang 

berbeda. Kemungkinan besar anak yang mengalami remidiasi lemah dalam kecerdasan 

verbal linguistik dan logis matematis, sebab guru lebih dominan menyampaikan materi 

dengan dua kecerdasan itu. Hal ini sesuai dengan  pendapat Gordon Dryden dan Jeannette 

Vos (2001: 353): 

Setiap lingkungan belajar yang baik yang telah kami lihat selalu melayani berbagai 
kecerdasan bawaan dan gaya belajar. Akan tetapi banyak sekolah, khususnya 
sekolah menengah, tampaknya masih diarahkan menuju pengarjaran’akademis’ dua 
dimensi—pada pelajar bertipe linguistik dan logis. Tidaklah mengejutkan bahwa 
banyak orang yang terlibat dalam pengelolaan sekolah itu sendiri adalah peraih 
prestasi dalam kemampuan logis-matematis dan linguistik---sehingga bagi mereka 
jenis lingkungan tersebut tentu saja baik.  
 

Menurut G.Dryden dan Jeannette Vos (2001: 351) :”Orang akan sangat sulit 

menyerap informasi jika informasi disajikan dalam gaya yang tidak disukai”. Sehingga 

anak yang tidak unggul di dua kecerdasan itu (verbal linguistik dan logis matematis) akan 

mengalami kesulitan dalam menerima materi. Anak akan lebih mudah menerima materi 

apabila disampaikan sesuai dengan kecerdasan yang mereka miliki. G.Dryden dan 

Jeannette Vos (2001: 351) mengatakan “Jika kita bisa menghubungkan kedua kekuatan 

(otak kanan dan otak kiri), dan membuka jalan-jalan ke “pusat-pusat kecerdasan 

berganda” (multiple intelligence centres) tentunya akan dapat menyerap dan memproses 

informasi secara lebih efektif”. 

Pemberian remidiasi yang tidak hanya berupa pemberian soal yang sama akan 

tetapi dengan treatment yang didasarkan pada kecerdasan mejemuk  dari Gadner 

diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengurangi kesulitan belajar yang dihadapi siswa 

saat ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul ” 

Model remidiasi untuk peningkatan prestasi belajar siswa bidang studi  Matematika”. 
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2. Identifikasi Masalah 

 

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka penulis 

mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Remidiasi selama ini belum pernah dijalankan, terlebih yang menggunakan 

kecerdasan majemuk sebagai acuannya.  

2. Guru lebih dominan memberi penjelasan materi matematika dengan dominasi 

kecerdasan verbal linguistik dan logis mathematis sehingga anak yang lemah di 

dua kecerdasan itu akan kesulitan menerima materi. 

3. Remidiasi yang dilakukan tanpa melihat kecerdasan siswa bisa menimbulkan 

kebosanan pada anak, sehingga dengan melihat kecerdasan majemuk yang 

dimiliki siswa akan mengurangi beban siswa melakukan remidiasi dan 

meningkatkan prestasi belajar matematika. 

 

3. Pembatasan Masalah 

 

Pembatasan masalah diperlukan supaya penelitian lebih efektif. Sehubungan 

dengan judul di atas, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut : 

“ Model Remidiasi Dalam Peningkatan Prestasi Belajar Siswa Bidang Studi 

Matematika”. 

Adapun pembatasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Obyek dari penelitian ini adalah : 

a. model remidiasi : pengajaran ulang yang mendasarkan pada kecerdasan 

majemuk dari Gadner (verbal linguistik, logis mathematis, visual spatial, 

kinestetik, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis) yang dimiliki siswa. 

b. prestasi belajar matematika : hasil akhir berupa angka dari beberapa test yang 

dibuat guru (hasil pre test dan post test). 

2. Subyek dari penelitian ini adalah : Siswa kelas III A SD PK Muhammadiyah  

3.   Lokasi : Jl. Dr. Muwardi No 24  Surakarta. 57142 
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3. Perumusan Masalah 

 

 Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

“Apakah model remidiasi efektif dalam peningkatkan pestasi belajar matematika siswa 

kelas III SD Muhammadiyah Program Khusus Surakarta Tahun Ajaran 2008/2009? ” 

 

4. Tujuan Penelitian 

 

Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, tujuan penulis mengadakan 

penelitian ini adalah : 

”Untuk mengetahui efektif/tidaknya model remidiasi terhadap peningkatkan pestasi 

belajar matematika siswa kelas III SD Muhammadiyah Program Khusus Surakarta Tahun 

Ajaran 2008/2009”. 

 

6. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Sebagai alternatif dalam pemberian program remidiasi terhadap anak yang 

berkesulitan belajar matematika. 

2.  
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