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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kualitas kehidupan bangsa sangat ditentukan oleh pendidikan. Pendidikan 

merupakan suatu kegiatan yang mempersiapkan siswa agar sanggup menghadapi 

perubahan keadaan di dalam kehidupan dan dunia yang selalu berkembang 

(Soedjadi, 1999: 43). Salah satu lembaga yang mewadahi pendidikan adalah 

sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan formal karena di sekolah 

melaksanakan serangkaian kegiatan terencana dan terorganisasi, termasuk 

kegiatan dalam rangka proses belajar mengajar (Winkel, 2004: 28). Belajar 

mengenal pada perubahan dan peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik agar dapat melaksanakan perubahan tingkah laku (Hamalik, 2008: 

27). Proses belajar mengajar yang baik diupayakan menghasilkan perubahan yang 

baik pada anak. Pada kenyataannya dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar yang dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan bukanlah suatu hal 

yang mudah. Oleh karena itu diperlukan strategi belajar mengajar yang paling 

efektif dan efisien.   

Pembelajaran adalah suatu proses terjadinya interaksi antar guru dan 

siswa. Komponen pembelajaran meliputi guru, siswa, strategi, dan alat yang 

digunakan dalam pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus menyadari bahwa 

kemajuan pendidikan lebih tergantung kepada dedikasi guru serta kreatifitasnya 

setelah mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi (Soedjadi, 1999: 101). 

Untuk itu guru dalam hal menyelenggarakan kegiatan pembelajaran harus kreatif 

dalam memilih model pembelajaran. Banyak model pembelajaran yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran matematika tetapi tidak setiap model 

pembelajaran dapat diterapkan pada materi. Untuk itu perlu adanya model dalam 

pembelajaran guna mencapai tujuan pengajaran. Penggunaan model pembelajaran 

dalam kegiatan belajar mengajar untuk suatu materi tertentu haruslah tepat, sesuai 

atau cocok dengan topik atau materi pelajaran yang akan disajikan di depan kelas. 

Penggunaan model pembelajaran yang tepat oleh seorang guru diharapkan mampu 
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menanamkan konsep materi dengan baik kepada siswanya dan sesuai dengan 

kompetensi yang dicapai.  

Berdasarkan dari praktek pengalaman lapangan (PPL) pada tanggal 30 

April -04 Juni 2010 dilakukan di SMP Muhammadiyah 1 Malang, salah satu 

materi pelajaran matematika untuk siswa kelas VIII-B semester II yaitu bangun 

ruang prisma segitiga. Sub materi luas permukaan dan volume prisma segitiga ini 

membahas lebih mendalam tentang menghitung luas permukaan dan volume 

prisma segitiga. Pada umumnya kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

menyelesaikan soal menghitung luas permukaan dan volume prisma segitiga, 

siswa masih mengalami masalah atau kesulitan dalam mengaitkan informasi yang 

diketahui dengan rumus yang ada. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu 

disusun keterlaksanaan pembelajaran sebagai alternatif yang diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman pembelajaran di SMP Muhammadiyah 1 Malang. 

Salah satu alternatif pembelajaran yaitu pembelajaran remidial, yang mana 

pembelajaran remidial (Remedial Teaching), ini dapat memberikan bantuan  

pembelajaran  remidial kepada siswa yang menghadapi masalah/ kesulitan belajar, 

dapat ditempuh langkah-langkah yaitu manandai  atau  mengenali siswa yang 

mengalami kesulitan belajar, mengetahui sifat dan jenis kesulitan belajar, 

mengetahui latar belakang kesulitan belajar, menetapkan kemungkinan-

kemungkinan usaha bantuan serta evaluasi dan tindak lanjut (Depdikbud, 2002: 

16). 

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengadakan 

penelitian tentang pembelajaran remidial di SMP Muhammadiyah 1 Malang 

sebagai sebuah terobosan dalam proses pembelajaran, dengan judul 

“Pembelajaran Remidial (Remedial Teaching) Materi Luas Permukaan Dan 

Volume Prisma Segitiga di Kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 1 Malang”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang telah dikemukakan tentang pembelajaran 

materi luas permukaan dan volume prisma segitiga dengan pembelajaran remidial, 

maka peneliti mengadakan penelitian dengan rumusan masalah yaitu: 
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Bagaimanakah pembelajaran remidial (Remedial Teaching) materi luas 

permukaan dan volume prisma segitiga di kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 1 

Malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan 

tentang pembelajaran materi luas permukaan dan volume prisma segitiga dengan 

pembelajaran remidial (Remedial Teaching) di Kelas VIII-B semester II SMP 

Muhammadiyah 1 Malang, maka tujuan penelitian ini yaitu: Untuk 

mendeskripsikan pembelajaran remidial (Remedial Teaching) materi luas 

permukaan dan volume prisma segitiga di kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 1 

Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan menjawab tujuan serta rumusan masalah tentang pembelajaran 

remidial (Remedial Teaching) materi luas permukaan dan volume prisma segitiga 

di kelas VIII-B SMP Muhammadiyah 1 Malang, maka penelitian ini bermanfaat 

sebagai berikut: 

1) Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai prinsip-prinsip 

yang berhubungan dengan aktivitas belajar siswa dan diharapkan dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika melalui 

pembelajaran remidial kerja kelompok. 

2) Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam penelitian ini 

secara praktis yaitu: 

a) Bagi siswa, dapat aktif dalam proses pembelajaran matematika, dapat 

lebih termotivasi dan berminat dalam mengikuti proses pembelajaran 

matematika, dapat mempunyai kedudukan yang sama dalam menentukan 

tingkat keberhasilan pembelajaran matematika. 

b) Bagi guru, dapat digunakan sebagai masukan untuk mengatasi masalah 

pembelajaran matematika dengan cara inovasi dalam pembelajaran, 
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sebagai salah satu solusi untuk menarik dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi dalam upaya mengaktifkan siswa untuk belajar kelompok. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah perlu dibatasi permasalahan sebagai 

berikut: 

1) Penelitian dilakukan pada kelas VIII-B semester II SMP Muhammadiyah 1 

Malang tahun ajaran 2010/2011. 

2) Materi pokok difokuskan pada pokok bahasan menentukan luas permukaan 

dan volume prisma segitiga. 

3) Aspek yang diamati adalah tingkat ketuntasan belajar matematika. 

4) Model pembelajaran yang digunakan yaitu pembelajaran remidial (Remedial  

Teaching). 

 

1.6. Definisi Istilah 

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam mengartikan 

kata-kata dan istilah dalam penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa batasan 

definisi sebagai berikut: 

1) Pembelajaran merupakan sarana yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar dalam arti perubahan prilaku baik pada aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik yang terjadi dalam diri anak, perubahan prilaku ini 

bersifat positif, yang berarti menuju ke arah yang lebih maju dari keadaan 

sebelumnya. 

2) Remidial berarti menyembuhkan atau membetulkan, atau membuat menjadi  

baik. Dengan demikian pembelajaran remedial adalah suatu bentuk 

pembelajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan, atau 

pembelajaran yang membuat menjadi  baik. 

 


