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ABSTRAK

Secara garis besar kesulitan dimaksud dapat berupa kurangnya
pengetahuan prasyarat, kesulitan memahami materi pembelajaran, maupun
kesulitan dalam mengerjakan tugas-tugas latihan dan menyelesaikan soal-soal
ulangan. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan
kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai
kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Karena remedial merupakan kegiatan
perbaikan yang diberikan bagi peserta didik yang mengalami kegagalan dalam
belajar yaitu peserta didik yang belum bisa menguasai bahan pelajaran yang telah
di sampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Permasalahan dalam
penelitian adalah Apakah program remedial efektif dalam meningkatkan prestasi
belajar peserta didik pada mata pelajarkan PAI di SMP Al-Wathan Ambon?.
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui efektivitas program remedial
dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada mata pelajarkan PAI di
SMP Al-Wathan Ambon.
Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan terhitung mulai dari
tanggal 13 Mei sampai dengan 13 Juni 2013. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di
SMP Al-Wathan Ambon dengan sampel 32 orang. Untuk menganalisis data yang
diperoleh melalui angket diolah dengan menggunakan skala Gutman kemudian
dianalisis dengan menggunakan uji presentase.
Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pembelajaran remedial
efektif sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar yang diberikan kepada peserta
didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan
yang ditetapkan. Nilai tabel skor tertinggi bila diarahkan ke standar Penilaian
Acuan Patokan (PAP) yakni 55 – 64 masuk pada kategori cukup, yang
menunjukkan bahwa angka tertinggi 64,21 terkategori cukup efektif. Sehingga
program remedial yang diberikan oleh guru PAI di Kelas VIII terbilang cukup
efektif. Hasil belajar peserta didik yang sebelumnya tidak tuntas berdasarkan
standar KKM yang ditentukan sekolah untuk kelas VIII menjadi meningkat, hal
ini karena remedial merupakan kegiatan perbaikan yang diberikan bagi peserta
didik yang mengalami kegagalan dalam belajar yaitu peserta didik yang belum
bisa menguasai bahan pelajaran yang telah di sampaikan oleh guru dalam proses
pembelajaran sehingga program remedial yang dilakukan oleh guru PAI dalam
meningkatkan prestasi belajar peserta didik di SMP Al-Wathan Ambon berjalan
dengan cukup efektif.
Kata Kunci : Efektivitas, Remedial, Prestasi Belajar Peserta Didik.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja
serta penuh tanggung jawab yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak
didiknya sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak tersebut mencapai
kedewasaan yang dicita-citakan dan berlangsung terus-menerus.1 Pendidikan juga
merupakan elemen yang vital dalam menciptakan sumber daya manusia. Tak
heran jika saat ini pemerintah memberikan perhatian yang ekstra pada sektor
pendidikan ini. Tentunya hal ini ditujukan untuk pengembangan pendidikan agar
menjadi lebih baik dan mampu bersaing di kacah dunia.
Ranah pendidikan yang berkualitas itu bukan hanya kualitas dari segi
ranah kognitif saja. Namun afektif dan psikomotorik juga menjadi hal yang sangat
penting dalam pembentukan diri peserta didik. Hal ini juga dirasakan sangat
penting mengingat keadaan remaja dan peserta didik kita saat ini pada umumnya
telah terpengaruh oleh arus globalisasi yang belakangan berlangsung dengan
sangat cepat. Apalagi teknologi informasi dan komunikasi yang semakin
berkembang mau tidak mau akan sangat banyak digeluti pada kehidupan para
remaja kita. Hal ini tentu harus menjadi perhatian khusus, karena arus globalisasi
ini tak dapat ditolak jika kita tidak mau menjadi negara yang tertinggal dari
negara-negara lain yang artinya kita harus memberikan alternatif pencegahan dan
penanggulangan terhadap krisis yang terjadi pada para remaja, salah satunya
adalah melalui pendidikan.
Dalam proses pendidikan, guru tidak hanya menjalankan fungsi ahli
pengetahuan tetapi juga berfungsi untuk menanamkan nilai (values) serta
membangun karakter peserta didik secara berkelanjutan. Tetapi pada masa kini
heroisme pahlawan tanpa tanda jasa seorang guru tidak lagi memancarkan sinar
kehormatannya, profesi guru di mata 1masyarakat telah mengalami degradasi
1

Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2001),

hlm. 70.
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persepsi dari jenjang yang sangat terhormat menjadi warga negara kelas dua.
Rendahnya mutu pendidikan telah memberikan akibat langsung pada rendahnya
mutu sumber daya manusia bangsa kita. Karena proses untuk melahirkan sumber
daya manusia yang bermutu hanya bisa melalui jalur pendidikan dan proses
pembelajaran yang bermutu. Bila diteliti lebih jauh, rendahnya mutu pendidikan
tidak bisa lepas dari kondisi para guru sebagai salah satu unsur penyelenggara
pendidikan. Mutu pendidikan dapat dicapai apabila para guru hidup dengan
memadai, memiliki penghasilan yang cukup sehingga mereka mampu memberikan
perhatian dalam memenuhi tugasnya dalam proses pembelajaran. 2
Setiap peserta didik pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang
untuk mencapai kinerja yang memuaskan. Namun dari kenyataan sehari-hari
tampak jelas bahwa peserta didik itu memiliki perbedaan dalam hal kemampuan
itelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan pendekatan
belajar yang terkadang sangat mencolok antara seorang peserta didik dengan
peserta didik lainnya. Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan di sekolahsekolah pada umumnya hanya ditujukan kepada para peserta didik yang
berkemampuan rata-rata, sehingga peserta didik yang berkemampuan lebih atau
yang kurang terabaikan. Dengan demikian, peserta didik yang berkatagori “di luar
rata-rata” itu (sangat pintar dan sangat bodoh) tidak mendapat kesempatan yang
memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya.3
Dalam kegiatan pembelajaran selalu dijumpai adanya peserta didik yang
mengalami kesulitan dalam mencapai standar kompetensi, kompetensi dasar dan
penguasaan materi pembelajaran yang telah ditentukan. Secara garis besar
kesulitan dimaksud dapat berupa kurangnya pengetahuan prasyarat, kesulitan
memahami materi pembelajaran, maupun kesulitan dalam mengerjakan tugastugas latihan dan menyelesaikan soal-soal ulangan. Secara khusus, kesulitan yang
dijumpai peserta didik dapat berupa tidak dikuasainya kompetensi dasar mata
pelajaran tertentu, misalnya operasi bilangan dalam matematika atau membaca
2

Asrorum Ni’am Sholeh, Membangun Profesionalitas Guru, (Jakarta: Elsas, 2006),

hlm. 8.
3

Cece Wijaya, Pendidikan Remedial (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996),

hlm 46.
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dan menulis dalam pelajaran bahasa Arab atau mata pelajaran yang lainnya. Agar
peserta didik dapat memecahkan kesulitan tersebut perlu adanya bantuan. Bantuan
dimaksud berupa pemberian pembelajaran remedial atau perbaikan. Untuk
keperluan pemberian pembelajaran remedial perlu dipilih strategi dan langkahlangkah yang tepat setelah terlebih dahulu diadakan diagnosis terhadap kesulitan
belajar yang dialami peserta didik. Hal ini sejalan dengan antusiasme yang
disampaikan bangsa-bangsa di dunia terhadap konsepsi pendidikan dan
pengajaran remedial mengundang keinginan untuk mendirikan organisasi dalam
pendidikan remedial. usaha mereka berfokus pada upaya pengintegrasian peserta
didik yang lemah mental dan pisik, disamping memberikan perhatian khusus
terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.4
Dengan demikian pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan
yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya
sehingga mencapai kriteria ketuntasan

yang ditetapkan. Karena remedial

merupakan kegiatan perbaikan yang diberikan bagi peserta didik yang mengalami
kegagalan dalam belajar yaitu peserta didik yang belum bisa menguasai bahan
pelajaran yang telah di sampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dalam
hal ini, seorang guru yang kompeten dan profesinal diharapkan mampu
mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan munculnya kelompok peserta didik
yang menunjukan gejala kegagalan dengan berusaha mengatahui dan mengatasi
faktor yang menghambat dalam peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.
Maka dalam pengajaran remedial tidak jauh berbeda dengan proses belajar pada
umumnya. Dengan kata lain remedial digunakan sebagai pengulangan dari proses
belajar itu sebelumnya bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang menghendaki hasil yang baik
dari pendidikan anak didiknya, sangat diperlukan adanya efektivitas program
remedial dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik, dan berdasarkan
pengamatan penulis selama pelaksanaan praktek pengalaman lapangan di SMP
Al-Wathan Ambon, kegiatan remedial ini sudah dilakukan kepada para peserta
4

Mulyono Abdurrahman, Pendidikan Bagi Anak Kesulitan Belajar (Cet.II; Jakarta: Rineka
Cipta, 2003), hlm 100.
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didik yang lamban dalam mencerna materi pelajaran, menemui kesulitan, yang
gagal mencapai tujuan pengajaran atau kepada peserta didik yang nilainya tidak
memenuhi SKBM (Standar Ketuntasan Belajar Minimal) yang telah ditetapkan
oleh sekolah. Adapun standar ketuntasan belajar minimal yang ditetapkan oleh
sekolah khususnya pada bidang studi Pendidikan Agama Islam adalah dengan
bobot 70. Jadi bagi peserta didik yang tidak mencukupi nilai yang ditetapkan
maka diberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki nilainya. Kegiatan
ini disebut dengan istilah kegiatan remedial.
Pelaksanaan remedial yang dilakukan oleh guru diharapkan dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil belajar peserta didik, memberikan
pemahaman kepada peserta didik yang belum tuntas dalam proses belajar
mengajar, dan membuat peserta didik yang lamban atau gagal dalam proses
belajar mengajar menjadi tuntas dari pembelajaran yang dilakukan. Namun
realitanya, harapan yang dimaksud belum dapat terpenuhi.
Berdasarkan pada kenyataan ini maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul: Efektivitas Program Remedial Terhadap Peningkatan
Prestasi Belajar Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di
SMP Al-Wathan Ambon.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah dalam
penelitian ini adalah:
1. Apakah program remedial efektif sehingga dapat meningkatkan prestasi
belajar peserta didik pada mata pelajarkan PAI di SMP Al-Wathan Ambon?
2. Bagaimana hasil belajar peserta didik setelah mengikuti program remedial
pada mata pelajaran PAI di SMP Al-Wathan Ambon?
C. Tujuan Penelitian
Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan
penelitian ini adalah:

5

1. Untuk mengetahui efektivitas program remedial dalam meningkatkan
prestasi belajar peserta didik pada mata pelajarkan PAI di SMP Al-Wathan
Ambon.
2. Untuk mengetahui hasil belajar peserta didik setelah mengikuti program
remedial pada mata pelajarkan PAI di SMP Al-Wathan Ambon.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah:
1. Secara teoritik: Dapat menambah wawasan pengetahuan tentang efektifitas
program remedial dalam upaya meningkatkan prestasi belajar peserta didik
pada mata pelajaran PAI di SMP Al-Wathan Ambon.
2. Secara praktis: Diharapkan penilitian ini dapat dijadikan bahan masukan
untuk para guru PAI secara khsusus dan guru mata pelajaran lain pada
umumnya.
3. Sebagai sumbangan data dan informasi untuk jurusan pendidikan agama
Islam (PAI) dalam mengembangkan dan mengefektifkan kegiatan
pembelajaran agar semua elemen yagn belajar dapat dapat saling
terintegrasi.
E. Defenisi Operesional
Untuk menghindari salah penafsiran terhadap beberapa istilah dalam judul
ini,maka perlu di jelaskan beberapa istilah sebagai berikut:
1.

Efektivitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu ukuran
yang mengatakan seberapa jauh target yang telah dicapai.

2.

Remedial (perbaikan) adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat
menyembuhkan, membetulkan atau pengajaran yang membuat menjadi
baik.5

3.

Hasil Belajar adalah perwujudan nilai yang diperoleh peserta didik melalui
proses belajar mengajar. Jadi hasil belajar merupakan hasil yang dicapai
oleh peserta didik dalam mengikuti program belajar dalam rangka

5

H. Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, (Rineka Cipta, Jakarta, 2004), hlm. 152
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menyelesaikan suatu program pendidikan. Penilaian hasil belajar adalah
proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai peserta didik.6
4.

Pendidikan

Agama

Islam

yaitu

merupakan

bimbingan

terhadap

pertumbuhan jesmani dan rohani menurut ajaran Islam dengan hikmah
mengarahkan,

mengajarkan,

melatih,

mengasuh

dan

mengawasi

berlakunya ajaran agama Islam.7
Dari defenisi operasional di atas, maka dapat disimpulkan bahwa judul ini
mengandung suatu kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara efektiv dalam
program remedial yang bertujuan untuk memperbaiki prestasi belajar peserta didik
pada mata pelajaran PAI SMP Al-Wathan Ambon.

6

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, PT. Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2001, hlm. 26
7
Abdul Majid, dkk; Pendidikan Agama Islam (Cet.II; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2005), hlm 138.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Belajar dan Pembelajaran
1. Pengertian Belajar
Mengelola proses belajar-mengajar (pembelajaran) adalah upaya secara
sistematis yang dilakukan guru untuk mewujudkan proses pembelajaran berjalan
secara efektif dan efisien yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi. Kemampuan mengelola pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi
guru agar terwujud kompetensi profesionalnya. Konsekuensinya, guru harus
memiliki pemahaman yang utuh dan tepat terhadap konsepsi belajar dan
mengajar.
Menurut Djamarah dan Zain, belajar adalah proses perubahan perilaku
berkat pengalaman dan latihan. Terjemahnya, tujuan kegiatan adalah perubahan
perilaku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap,
bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi.1 Belajar menurut teori
behavioristik diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang disebabkan
oleh seringnya interaksi antara stimulus dan respons. Menurut teori behavioristik,
inti belajar adalah kemampuan seseorang melakukan respon terhadap stimulus
yang datang kepada dirinya. Belajar menurut pandangan teori kognitifdiartikan
proses untuk membangun persepsi seseorang dari sebuah obyek yang dilihat. Oleh
sebab itu belajar menurut teori ini adalah lebih mementingkan proses dari pada
basil. Belajar menurut pandangan teori konstruktivisme adalah upaya untuk
membangun pemahaman atau persepsi atas dasar pengalaman yang dialami
peserta didik, oleh sebab itu belajar menurut pandangan teori ini adalah proses
untuk memberikan pengalaman nyata bagi peserta didik.2
Berdasarkan defenisi di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa belajar
adalah usaha secara sistematis untuk melakukan perubahan dan yang negatif

1

8

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain. Strategi Belajar Mengajar. (Cet. IV; Rineka
Cipta: Jakarta, 2010), hlm. 10 – 11.
2
M. Saekhan Muchith, Pembelajaran Kontekstual, (Cet. I; Rasail Media Group:
Semarang, 2008), hlm. 95 – 96.
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menjadi positif. Seperti dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, dari
kurang paham menjadi lebih paham, dari tidak bisa menulis menjadi bisa menulis.
Ada tiga potensi yang harus dirubah melalui belajar, yaitu potensi intelektual
(kognitif), potensi moral kepribadian (affektif) dan ketrampilan mekanik/otot
(psikomotorik).
2. Pengertian Pembelajaran
Kata "pembelajaran" adalah pengganti istilah "mengajar" yang cukup lama
digunakan dalam dunia pendidikan. Istilah "mengajar" dianggap lebih berkonotasi
"teacher centered" sehingga digunakan istilah "pembelajaran". Dengan adanya
perubahan istilah ini diharapkan guru selalu ingat bahwa tugas utama adalah
membelajarkan peserta didik untuk dapat mencapai prestasi belajar yang optimal.
Sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga
tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik.3 Sedangkan mengajar
adalah kemampuan mengkondisikan situasi yang dapat dijadikan proses belajar
bagi peserta didik. Oleh sebab itu mengajar tidak harus terikat ruang/tempat atau
waktu. Inti mengajar adalah kemampuan guru mendesain situasi dan kondisi yang
dapat mendukung praktek bekajar peserta didik secara utuh, tepat dan baik.
Selanjutnya pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi peserta didik dengan
guru atau pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.4
Pengertian mengajar dari para ahli pendidikan memiliki tafsir yang
beraneka ragam, berikut ini penulis paparkan pengertian mengajar dari beberapa
ahli pendidikan, diantaranya:
a. S.

Nasution,

mengorganisasi

menyatakan
atau

mengajar

mengatur

merupakan

lingkungan

suatu

aktivitas

sebaik-baiknya

dan

menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi belajar mengajar.
b. Gagne & Brig, menyatakan mengemukakan bahwa pengajaran bukanlah
sesuatu yang terjadi secara kebetulan, melainkan adanya kemampuan guru
yang dimiliki tentang dasar-dasar mengajar yang baik.
3

Darsono, dkk, Belajar dan Pembelajaran. (IKIP Semarang Press: Semarang, 2000),

hlm. 22.
4

Departemen Agama RI, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003,
(Direktur Pendidikan Islam: Jakarta, 2007), hlm. 4.
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c. Moh Uzer Usman: Mengajar adalah suatu proses yang mengandung
serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal
balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan
tertentu.5
Mengajar efektif adalah proses mengajar yang mampu menambah
pengertian atau informasi baru bagi peserta didik. Seperti peserta didik belum
mengetahui pengertian tentang shalat, dan syarat rukunya, setelah diajar oleh guru
peserta didik kemudian mengetahui dan memahami pengetian sholat serta hafal
tentang syarat dan rukun shalat. Hampir seluruh pembelajaran pasti efektif, karena
setiap pembelajaran dapat dipastikan mampu memberikan informasi atau nilai
tambnah bagi peserta didik. Pembelajaran efektif belum tentu efisien, karena
pembelajaran efisien tidak cukup diindikasikan dengan tambahnya informasi baru
bagi peserta didik, tetapi lebih kepada terwujudnya suasana yang nyaman,
menyenangkan, menggairahkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran.
Agar proses pembelajaran dapat tercapai oleh guru dengan baik, maka
guru harus memiliki kemampuan teknik metodologi sebagai berikut:
1) Kemampuan

dalam

mempersiapkan

pengajaran.

Mempersiapkan

pengajaran adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebelum guru
melakukan pengajaran. Perencanaan pengajaran ada dua macam, (a)
perencanaan pre instruksional, yaitu segala sesuatu yang harus diketahui
atau dipahami guru yang menyangkut tentang situasi/kondisi sosiologis
dan antropologis. Seperti ideologi, sekolah, kondisi sosiologi sekolah dan
lain-lain. (b) perencanaan intruksional, yaitu kemampuan guru dalam
melakukan persiapan secara administratif, seperti kemampuan menyusun
rencana pelajaran (RP), memahami garis besar pelaksanaan pembelajaran
(GBPP), dan lain-lain.
2) Kemampuan dalam melaksanakan pengajaran, yang terkait dengan
pelaksnaaan pengajaran adalah segala sesuatu terkait dengari pelaksanaan
dalam

5

pembelajaran.

Seperti

kemampuan

M. Saekhan Muchith, Pembelajaran Kontekstual., hlm. 96.

menjelaskan

materi,
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melaksanakan metode, menggunakan alat/media, kemampuan mengelola
kelas.
3) Kemampuan

melaksanakan

evaluasi

pengajaran,

berisi

tentang

kemampuan dalam melaksanakan evaluasi pengajaran secara tepat, valid
dan reliabel.6
Dari berbagai faktor yang mempengaruhi belajar di atas, tentu adanya
pengaruh dari dalam diri peserta didik merupakan hal yang logis dan wajar, sebab
hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku individu yang diniati dan disadari.
Peserta didik harus merasakan adanya kebutuhan untuk belajar dan berprestasi
belajar. Mereka harus berusaha mengerahkan segala upaya untuk dapat
mencapainya. Walaupun demikian prestasi yang diraih peserta didik masih
tergantung dari lingkungan. Ada faktor-faktor luar diri peserta didik yang dapat
menentukan atau mempengaruhi prestasi belajar yang dicapai. Salah satu
lingkungan belajar yang paling dominan mempengaruhi prestasi belajar di sekolah
adalah kualitas pembelajaran.
B. Tinjauan Tentang Remedial
1. Pengertian Remedial
Dalam

kamus

Besar

Bahasa

Indonesia

yang

mendefinisikan

bahwa“Remedial” dan “Teaching”. Dan bila dipisahkan kata Remedial yang
berarti bahwa: Pertama, berhubungan dengan perbaikan, pengajaran ulang bagi
peserta didik yang hasil belajarnya jelek. Kedua, Remedial berarti bersifat
menyembuhkan. Sedangkan Teaching yang berarti “pengajaran” dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia yang berarti:

a. Proses perbuatan, cara mengajar atau mengajarkan
b. Perihal mengajar, segala sesuatu mengenai mengajar.
Menurut arti katanya, Remedial berarti bersifat menyembuhkan atau
membetulkan atau membuat jadi baik. Dengan demikian, Remedial Teaching

6

Ibid., hlm. 99.

12

adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan,
atau pengajaran yang membuat jadi baik. 7
Remedial (pengajaran perbaikan) adalah suatu bentuk pengajaran yang
bersifat menyembuhkan, membetulkan atau pengajaran yang membuat menjadi
baik.8 Maka pengajaran perbaikan (remedial) itu adalah bentuk khusus pengajaran
yang berfungsi menyembuhkan, membetulkan, atau membuat jadi baik. Seperti
yang telah kita ketahui bahwa dalam proses belajar mengajar peserta didik
diharapkan dapat mencapai hasil sebaik-baiknya sehingga bila ternyata ada
peserta didik yang belum berhasil sesuai dengan harapan maka diperlukan suatu
pengajaran yang membantu agar tercapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian
perbaikan diarahkan kepada pencapaian hasil yang optimal sesuai dengan
kemampuan masing-masing peserta didik melalui keseluruhan proses belajar
mengajar dan keseluruhan pribadi peserta didik.
Dengan demikian dalam proses pembelajaran, seorang guru tentu
bertanggung jawab untuk membantu dan membimbing peserta didik untuk
memperoleh hasil belajar yang optimal. Seorang guru sangat diharapkan untuk
dapat menciptakan situasi pembelajaran yang efektif, efisien, dan relevan. Agar
hal ini dapat tercapai, maka seorang guru harus memiliki kompetensi yang
beraneka ragam. Semua faktor yang mempengaruhi hasil belajar hendaknya
ditelusuri untuk mengetahui faktor mana yang berperan pada hasil belajar peserta
didik dan faktor yang paling utama adalah guru dan peserta didik sendiri.
2. Tujuan Pengajaran Remedial
Secara umum tujuan pengajaran perbaikan (remedial teaching) tidak
berbeda dengan pengajaran biasa yaitu dalam rangka mencapai tujuan belajar
yang telah ditetapkan. Secara khusus pengajaran perbaikan bertujuan agar peserta
didik yang mengalami kesulitan belajar dapat mencapai prestasi belajar yang
diharapkan sekolah melalui proses, perbaikan. Secara terperinci tujuan pengajaran
perbaikan yaitu:

7

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia Edisi II
(Jakarta: Balai Pustaka, 1991. hlm. 831
8
H. Abu Ahmadi, Psikologi Belajar, (Rineka Cipta, Jakarta, 2004), hlm. 152
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a. Agar peserta didik dapat memahami dirinya khususnya prestasi
belajarnya.
b. Dapat memper baiki atau mengubah cara belajar kearah yang lebih baik.
c. Dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat.
d. Dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong
tercapainya hasil yang lebih baik.
e. Dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya.9
3. Fungsi Pengajaran Remedial
Pengajaran remedial mempunyai fungsi yang amat penting dalam
keseluruhan proses belajar mengajar. Adapun beberapa fungsi pengajaran
remedial tersebut adalah:

a. Fungsi korektif
Pengejaran remedial mempunyai fungsi korektif, Terjemahnya melalui
pengajaran remedial dapat diadakan pembentukan atau perbaikan terhadap sesuatu
yang dianggap masih belum mencapai apa yang diharapkan dalam keseluruhan
proses belajar mengajar. Hal-hal yang diperbaiki atau dibetulkan melalui
pengajaran remedial antara lain:
1) Perumusan tujuan
2) Penggunaan metode mengajar
3) Cara-cara belajar
4) Evaluasi
5) Segi-segi pribadi peserta didik
Dengan perbaikan terhadap hal-hal tersebut di atas, meka prestasi belajar
peserta didik beserta faktor-faktor mempengaruhi dapat diperbaiki.

b. Fungsi penyesuaian
Yang dimaksud fungsi penyesuaian adalah agar dapat membantu peserta
didik untuk menyesuaian dirinya terhadap tuntutan kegiatan belajar. Peserta didik
9

Ibid, hlm.154.
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dapat belajar sesuai dengan keadaan dan kemampuan pribadinya sehingga
mempunyai peluang besar untuk memperoleh prestasi belajar yang lebih baik.
Tuntutan belajar yang diberikan peserta didik telah disesuaikan dengan sifat jenis
dan latar belakang kesulitannya sehingga peserta didik diharapkan lebih terdorong
untuk belajar.
c. Fungsi pemahaman
Fungsi pemahaman adalah agar pengajaran remedial memungkinkan guru,
peserta didik dan pihak-pihak lain dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik
terhadap pribadi peserta didik. Demikian pula peserta didik diharapkan dapat lebih
memahami dirinya dan segala aspeknya. Begitu pula guru dan pihak-pihak lainnya
dapat lebih memahami akan keadaan pribadi peserta didik.
d. Fungsi pengayaan
Fungsi pengayaan dimaksud agar pengajaran remedial dapat memperkaya
proses belajar mengajar. Bahan pelajaran yang tidak disampaikan dalam
pengajaran reguler, dapat diperoelh melalui pengajaran remedial. Pengayaaan lain
adalah dalam segi metode dan alat yang dipergunakan adalam pengajaran
remedial. Dengan demikian diharapkan hasil yang diperoleh peserta didik dapat
lebih banyak, lebih luas dan lebih dalam sehingga hasil belajarnya lebih kaya.
e. Fungsi terapuetik
Dengan pengaaran remedial secara langsung atau tidak langsung dapat
meyembuhkan atau memperbaiki kondisi-kondisi kepribadian peserta didik yang
diperkirakan menunjukkan adanya
kepribadian dapat menunjang

penyimpangan. Penyembuhan

kondisi

pencapaian prestasi belajar, demikian pada

sebaliknya.
f. Fungsi akselarasi
Fungsi akselarasi adalah agar pengajaran remedial dapat mempercepat
proses belajar baik dalam arti aktu maupun materi. Misalnya : peserta didik yang
tergolong lambat dalam belajar dapat dibantu lebih cepat proses belajarnya
melalui pengajaran remedial.10
10

Ahmadi, Abu dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991),
hlm. 146-147
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Kelompok peserta didik yang masuk dalam pembelajaran remedial, yaitu:
(a) kemampuan mengingat relatif kurang; (b) perhatian yang sangat kurang dan
mudah terganggu dengan sesuatu yang lain disekitarnya pada saat belajar; (c)
secara relatif lemah kemampuan memahami secara menyeluruh (d) kurang dalam
hal memotivasi diri dalam belajar (e) kurang dalam hal kepercayaan diri dan
rendah harapan dirinya; (f) lemah dalam kemampuan pemecahan masalah; (g)
sering gagal dalam menyimak suatu gagasan dari suatu informasi; (h) mengalami
kesulitan dalam memahami suatu konsep yang abstrak; (i) gagal menghubungkan
suatu konsep lainnya yang relevan; (j) memerlukan waktu relatif lama dari pada
yang lainnya untuk menyelesaikan tugas-tugas.11
4. Prinsip-prinsip dalam pembelajaran remedial
Pembelajaran remedial merupakan pemberian perlakuan khusus terhadap
peserta didik yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya. Hambatan
yang terjadi dapat berupa kurangnya pengetahuan dan keterampilan prasyarat atau
lambat dalam mecapai kompetensi. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan
dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus
antara lain:
a. Penyiapan pembelajaran: proses identifikasi kebutuhan peserta didik
dan menyiapkan rencana pembelajaran agar efektif;
b. Merancang berbagai kegiatan pembelajaran remedial untuk peserta
didik dengan bervariasi;
c. Merancang belajar dengan bermakna, misalnya games, kuis, dan
sebagainya;
d. Pemilihan pendekatan pembelajaran;
e. Memberikan arahan yang jelas untuk menghindari kebingungan
peserta didik;
f. Merumuskan gagasan utama sesuai dengan kesulitan yang dialami
peserta didik;
g. Meningkatkan keinginan belajar dan motivasi kepada peserta didik;

11

Kunandar, Guru Profesional, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 44.
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h. Mendorong peserta didik berpartisipasi aktif dalam kelas;
i. Memfokuskan pada proses belajar;
j. Memperlihatka kepedulian terhadap individu peserta didik.12
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakekatnya pembelajaran
remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik
untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan
yang ditetapkan. Pengajaran perbaikan ini juga disebut penyembuhan karena
bertujuan menyembuhkan gangguan keribadian yang dapat menimbulkan
kesulitan dalam proses belajar peserta didik. Proses perbaikan tentu saja ada yang
membutuhkan waktu singkat dan ada pula yang membutuhkan waktu cukup lama.
Hal ini tergantung pada sifat, jenis dan latar belakang kesulitan belajar yang
dihadapi peserta didik.
C. Prestasi Belajar Peserta didik
1. Pengertian Prestasi Belajar
Kata prestasi belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu; prestasi dan belajar.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan presatasi
adalah: hasil yang telah dicapai (dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya).13
Berikut pengertian belajar menurut para ahli:
a. Menurut Slameto belajar suatu proses usaha yang dilakukan seseorang
untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara
keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan
lingkungannya.14
b. M.

Ngalim

Purwanto

dalam

bukunya

Psikologi

Pendidikan,

mengemukakan bahwa belajar adalah tingkah laku yang mengalami
perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik
fisik maupun psikis, seperti: perubahan dalam pengertian, pemecahan

12

Kunandar, Guru Profesional Implimentasi KTSP dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru
(Cet. VI. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 239.
13
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cet. II;
Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 895.
14
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengeruhinya, PT. Rineka Cipta, 2003),
hlm. 2.
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suatu masalah atau berpikir, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, ataupun
sikap.15
Berdasarkan definisi yang dikemukakan beberapa tokoh di atas, maka
penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, bahwa belajar adalah suatu proses
perubahan tingkah laku yang merupakan sebagai akibat dari pengalaman atau
latihan.
Sedangkan prestasi belajar sebagaimana yang tercantum dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang
dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya ditunjukan dengan nilai tes atau
angka nilai yang diberikan oleh guru.16 Prestasi belajar dapat bersifat tetap dalam
sejarah kehidupan manusia karena sepanjang kehidupannya selalu mengejar
prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-masing. Prestasi belajar dapat
memberikan kepuasan kepada orang yang bersangkutan, khususnya orang yang
sedang menuntut ilmu di sekolah. Prestasi belajar meliputi segenap ranah
kejiwaan yang berubah sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar peserta
didik yang bersangkutan. Prestasi belajar dapat dinilai dengan cara:17
1). Penilaian formatif
Penilaian formatif adalah kegiatan penilaian yang bertujuan untuk mencari
umpan balik (feedback), yang selanjutnya hasil penilaian tersebut dapat digunakan
untuk memperbaiki proses belajar-mengajar yang sedang atau yang sudah
dilaksanakan.
2). Penilaian Sumatif
Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk memperoleh data
atau informasi sampai di mana penguasaan atau pencapaian belajar peserta didik
terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajarinya selama jangka waktu tertentu.18
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

15

M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Cet. XIX; Bandung: PT. Remaja
Rosadakarya, 2003), h. 85.
16
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi ke-2;
Balai Pustaka: Jakarta, 1993 ), hlm. 672.
17
Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Cet. VIII; Alfa Beta: Bandung, 2001), hlm.
44.
18
Ibid, hlm. 46.
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Sekolah dapat didefenisikan sebagai suatu lembaga yang menghendaki
kehadiran penuh kelompok-kelompok umur tertentu dalam masing-masing kelas
yang dipimpin oleh guru untuk mempelajari materi yang diturunkan dari
kurikulum-kurikulum yang bertingkat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa
dalam sekolah haruslah dilibatkan unsur peserta didik, pendidik, dan seperangkat
fasilitas pembelajaran, kurikulum, media pengajaran, sarana dan prasarana,
termasuk

peraturan-peraturan

pembelajaran.

untuk

mendukung

keberhasilan

proses

19

Nana Sudjana mengemukakan bahwa pelaksanaan belajar mengajar di
sekolah mampu mewujudkan lahirnya peserta didik-peserta didik yang berkualitas
dipengaruhi oleh faktor-faktor meliputi:
a. Kemampuan peserta didik belajar
b. Lingkungan
c. Waktu yang tersedia untuk proses belajar mengajar
d. Kemampuan guru mengajar
e. Kurikulum
f. Tujuan pembelajaran
g. Metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar
h. Media belajar mengajar dan evaluasi.20
Berdasarkan pendapat Nana Sudjana tersebut, dapat dipahami bahwa
keberhasilan pelaksanaan pendidikan di suatu sekolah dalam upaya mewujudkan
terbentuknya peserta didik-peserta didik yang berkualitas setelah proses
pendidikan harus ditopang oleh faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, hal
tersebut merupakan kebutuhan pembelajaran agar peserta didik dapat berprestasi
dalam pendidikannya.
1) H. Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya membagi faktor-faktor yang
mempengaruhi seorang anak berhasil dalam belajar kepada 3 bagian yaitu;

19

Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokrasi. (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2004),

Hlm. 226
20

Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. (Cet. VII; Bandung: PT. Sinar
Baru Algesindo), hlm. 40-41
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Faktor raw input (yakni faktor murid/atau anak didik sendiri) di mana tiap
anak memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam kondisi fisiologis (fisik)
dan kondisi psikologis (kejiwaan seperti minat, kecerdasan, bakat,
motivasi, dan sebagainya).
2) Faktor invironmental input yakni faktor lingkungan baik lingkungan alam
seperti; keadaan suhu, kepengapan udara, kelembaban dan sebagainya,
dan lingkungan sosial berupa manusia, suara mesin, lingkungan keluarga,
lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan sebagainya.
3) Faktor instrumental input yang di dalamnya antara lain terdiri dari;
kurikulum, program atau bahan pengajaran, sarana dan fasilitas, guru,
metode pembelajaran, media pembelajaran dan sebagainya.21
Berdasarkan pendapat H. Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya tersebut
dapatlah dipahami bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi peserta didik berhasil
dalam pendidikan di sekolah sehingga peserta didik menjadi peserta didik yang
berkualitas meliputi apa yang telah diuraikan. Muhibin Syah mengemukakan
secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar peserta didik
dapat dibedakan menjadi tiga macam meliputi;
a) Faktor internal (faktor dari dalam diri peserta didik), yakni keadaan
jasmani dan rohani peserta didik
b) Faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik), yakni kondisi
lingkungan di sekitar diri peserta didik
c) Faktor pendekatan belajar yakni jenis upaya belajar peserta didik yang
meliputi strategi dan metode yang digunakan peserta didik untuk
melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pembelajaran.22
Dengan demikian berdasarakan penjelasan-penjelasan tersebut tentang
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peserta didik dapat berprestasi dan dapat
menyelesaikan pendidikan di suatu sekolah meliputi; potensi yang dimiliki peserta
didik, faktor orang tuanya, fakor pengelolaan pendidikan di sekolah, dan faktor
21

H. Abu Ahmadi dan Joko Prasetya, Strategi Belajar Mengajar. (Cet. 1; Bandung:
Pustaka Setia. 1997), hlm. 103
22
Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru. Cet. V; Bandung:
PT. Remaja Rosdakarva, 2001), hlm. 132
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lingkungan masyarakat tempat pelaksanaan pendidikan, serta lingkungan peserta
didik tinggal dengan keluarganya.
D. Pendidikan Islam
1. Pengertian Pendidikan Islam
Secara alamiah, manusia tumbuh dan berkembang sejak dalam kandungan
sampai meninggal mengalami proses tahap demi tahap. Demikian pula kejadian
alam semesta ini di ciptakan Tuhan melalui proses setingkat demi setingkat. Pola
perkembangan manusia dan kejadian alam semesta yang berproses demikian
adalah berlangsung di atas hukum alam yang di tetapkan oleh Allah sebagai
“sunnatullah”.
Pendidikan sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia
dari aspek-aspek rohaniah dan jasmaniah juga harus berlangsung secara bertahap.
Oleh karena suatu kematangan

yang bertitik akhir pada optimalisasi

perkembangan/pertumbuhan, baru dapat tercapai bila mana berlangsung melalui
proses demi proses ke arah tujuan akhir perkembangan/pertumbuhannya.
Menurut Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Toumy al-Syaebani, pendidikan
Islam diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan
pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam
sekitarnya melalui proses pendidikan, perubahan itu dilandasi dengan nilai-nilai
Islami.
Sedangkan Menurut Sahilun A. Nasir, ”Pendidika Agama Islam adalah
suatu usaha yang sisitematis dan pragmatis dalam membimbing anak didik yang
beragama Islam dengan cara sedemikian rupa, sehingga ajaran-ajaran Islam itu
benar-benar dapat menjiwai, menjadi bagian yang integral dalam dirinya. Yakni,
kebenarannya, diamalkan menjadi pedoman hidupnya, menjadi pengontrol
terhadap perbuatan, pemikiran dan sikap mental”.
Jadi pendidikan Agama Islam, yaitu usaha yang berupa pengajaran,
bimbingan dan asuhan terhadap anak agar kelak selesai pendidikannya dapat
memahami, menghayati, dan mengamalkan Agama Islam, serta menjadikannya
sebagai jalan kehidupan, baik pribadi maupun kehidupan masyarakat. Cita-cita
Islam mencerminkan nilai-nilai normatif dari Tuhan yang bersifat abadi dan

21

absolut. Dalam pengamalannya tidak mengikuti selera nafsu dan budaya manusia
yang berubah-ubah menurut tempat dan waktu. 23
Nilai-nilai Islam yang demikian itulah yang di tumbuhkan dalam diri
pribadi manusia melalui proses transformasi kependidikan. Proses kependidikan
yang mentransformasikan (mengubah) nilai tersebut selalu berorientasi kepada
kekuasaan

Allah

dan

Iradah-Nya

(Kehendak-Nya)

yang

menentukan

keberhasilannya. Kemajuan peradaban manusia yang melingkupi kehidupannya,
bagi manusia yang berkepribadian Islam hasil proses kependidikan Islam akan
tetap berada dalam lingkaran hubungan vertical dengan Tuhannya, dan hubungan
horizontal dengan masyarakat.24
2. Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam
Dasar Pendidikan Islam adalah landasan tempat berpijak atau tegaknya
sesuatu agar sesuatu tersebut tegak kokoh berdiri. Dasar suatu bangunan yaitu
fondamen yang menjadi landasan bangunan tersebut agar bangunan itu tegak dan
kokoh berdiri. Begitu pula dasar pendidikan Islam yaitu fondamen yang menjadi
landasan atau asas agar pendidikan Islam dapat tegak berdiri tidak mudah roboh
karena tiupan angin kencang berupa idiologi yang muncul baik sekarang maupun
yang akan dating. Dengan adanya dasar ini maka pendidikan Islam akan tegak
berdiri dan tidak mudah diombang ambingkan oleh pengaruh luar yang mau
merobohkan ataupun mempengaruhinya. Oleh karena itu, menjadi dasar yang
terpenting dalam pendidikan Islam adalah Al-Qur’an dan As-Sunnah.
a. Al-Qur’an
Islam adalah agama yang membawa misi agar umatnya menyelenggarakan
pendidikan dan pengajaran. Ayat Al-Qur’an yang pertama kali turun adalah
berkenaan disamping masalah keimanan juga pendidikan. Allah Berfirman
(QS. Al-Alaq Ayat: 1-5)
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Terjemahnya: Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia
telah menciptakan manusia dari sekumpal darah. Bacalah dan
Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia)
dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa
yang tidak diketahuinya” (QS. Al-Alaq Ayat: 1-5).25

Dari ayat-ayat tersebut di atas dapatlah diambil kesimpulan bahwa seolaholah Tuhan berkata hendaklah manusia meyakini akan adanya Tuhan Pencipta
manusia (dari segumpal darah), selanjutnya untuk memperkokoh keyakinannya
dan memeliharanya agar tidak luntur hendaklah melaksanakan pedidikan dan
pengajaran.
Bahkan tidak hanya itu Tuhan juga memberikan bahan (materi/pendidikan
agar manusia hidup sempurna di dunia ini). Allah Berfirman (QS. AL-Baqarah
Ayat: 31).



















   

25

hlm 904.

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (CV. Ferlia Citra Utama, 2008)
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Terjemahnya: Dan Dia mengajarkan kepada adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat
lalu Allah Berfiman: “sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda
itu, jika kamu benar-benar orang yang benar”. (QS. AL-Baqarah
Ayat: 31).26

Ayat ini menjelaskan bahwa untuk memahami segala sesuatu belum cukup
kalau hanya memahami apa, bagaimana serta manfaat benda itu tetapi harus
memahami sampai ke hakekat dari benda itu.27

b. As-Sunnah
Setelah Al-Qur’an, pendidikan Islam menjadikan As-Sunnah sebagai dasar
dan sumber kurikulumnya. Secara harafia, sunnah berarti: jalan, metode, dan
program. Sedangkan secara istilah, baik itu berupa perkataan, perbuatan,
peninggalan, sifat, pengakuan, larangan hal yang disukai dan dibenci, peperangan,
tindak tanduk dan seluruh kehidupan Nabi saw pada hakekatnya keberadaan
sunnah ditujukan untuk mewujudkan dua sasaran, yaitu pertama, menjelaskan apa
yang ada dalam Al-Qur’an. Sebagaimana firman Allah swt yaitu: (QS. An-Nahl
Ayat: 44).







  






 
Terjemahnya: Dan kami turunkan kepadamu Al-Qur’an, agar kamu menerangkan
kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka
memikirkannya.”(QS.An-Nahl Ayat: 44).28

26

Ibid, 6.
Nur Uhbiyati, Ilmu Pendidikan Islam (Cet.II; Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998), hlm

27

19-20.
28

Ibid, hlm 37
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Kedua menjelaskan syariat dan pola perilaku sebagaiman ditegaskan
firman Allah swt (QS. Al-Jumu’ah Ayat: 2)29









  
  
 
  
    
 
Terjemahnya: Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul
diantara mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah
(QS-Al-Jumu’ah Ayat: 2).30

2. Tujuan Pendidikan Islam
Secara

umum

pendidikan

agama

Islam

bertujuan

untuk

dapat

meningkatkan keimanan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan
bimbingan peserta didik, tentang pendidikan agama Islam dengan rumusan
sebagai berikut:
a. Membina peserta didik-peserta didik untuk beriman kepada Allah SWT,
mencintai, mentaati-Nya dan berkepribadian yang mulia.
b. Mengembangkan pengetahuan agama mereka dengan memperkenalkan
adab sopan santun Islam, serta membimbing kecenderungan mereka untuk
mengembangkan pengetahuan sampai mereka terbiasa bersikap patuh
menjalankan ajaran agama atas dasar cinta dan senang hati.

29

Ibid hlm 80.
Abdurraman An Nahlawi, Pendidikan Islam Di Rumah Sekolah Dan Masyarakat (Cet.I,
Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 31-32.
30
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c. Membimbing peserta didik ke arah sikap yang sehat yang dapat membantu
mereka berinteraksi sosial yang baik dengan anggota masyarakat lainnya,
mencintai kebaikan untuk orang lain,dan memelihara hak milik pribadi,
Negara dan kepentingan umum.
Dari tujuan-tujuan umum di atas pendidikan Islam secara khusus antara
lain:
1) Membina anak tentang pendidikan agama Islam, dan memberikan
dorongan/motivasi yang baik untuk memperbaiki ahlaknya.
2) Mendidik anak-anak dari kecilnya, supaya mengikuti seruan Allah dan
meninggalkan segala larangan-Nya, baik terhadap Allah ataupun
terhadap masyarakat yaitu dengan mengisi hati mereka, supaya takut
kepada Allah dan beraharap akan mendapat pahala.
3) Menanamkan persaan cinta dan taat kepada Allah dalam hati anakanak, yaitu dengan mengingatkan nikmat Allah yang tidak terhitung
banyaknya.31
Menurut al-Qabisy, tujuan pendidikan Islam yaitu upaya menyiapkan
pesrta didik agar menjadi muslim yang dapat menyesuaikan hidupnya sesuai
dengan ajaran-ajaran Islam. Dengan tujuan ini diharapkan peserta didik juga
mampu mengamalkan ajaran Islam, karena hidup di dunia ini tidak lain adalah
jembatan menuju hidup di akhirat. Ibnu Taimiyah memandang bahwa tujuan
pendidikan Islam itu adalah:
a) Pembinaan pribadi muslim yang mampu berpikir, merasa, dan berbuat
sebagaimana diperintahkan oleh ajaran Islam, terutama dalam
menanamkan ahlak Islam, seperti bersikap benar dalam aspek
kehidupan.
b) Mewujudkan masyarakat Islam, yakni mampu mengatur hubungan
sosial sejalan dengan syariat Islam. Dalam hal ini mampu menciptakan
kultur yang Islami karena ikatan aqidah Islam.

31

Yunus Namsa, Metodologi Pengajaran Agama Islam (Cet. I; STAIN Ternate: Pustaka
Firdaus, 2000), hlm 29-30.
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c) Mendakwahkan ajaran Islam sebagai tatanan universal dalam
pergaulan hidup di seluruh dunia.
3. Fungsi Pendidikan Islam
Menurut Langgulung, pendidikan dapat dilihat dari pandangan dari segi
individu dan pandangan masyarakat serta memandang pendidikan sebagai suatu
transaksi, yaitu proses memberi dan menerima antara manusia dan lingkungannya.
Oleh karena itu, tugas dan fungsi pendidikan Islam dapat dilihat pada tiga pendekatan
antara lain sebagai berikut;
a. Pendidikan di pandang sebagai pengembangan potensi
b. Pendidikan di pandang sebagai interaksi pewarisan budaya
c. Pendidikan dipandang sebagai interaksi antara potensi dan budaya.32
Sedangkan menurut Haffid Abbas merumuskan fungsi pendidikan Islam
meliputi; Fungsi terhadap pribadi, fungsi terhadap masyarakat, fungsi terhadap alam
lingkungan, fungsi terhadap Allah, dan fungsi tanggung jawab atas kemanusiaannya,
dengan penjabaran sebagai berikut:
1) Fungsi berfokus pada kepentingan pribadi, bahwa Islam memandang
pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang menghasilkan
manusia sosok pribadi berkualitas seimbang, balk fisik-jasmaniyah dan
mental rohaninya, maupun raga dan jiwanya serta akal dan semangatnva.
2) Fungsi terhadap masyarakat. Pendidikan Islam dipandang berkualitas
apabila berfungsi terhadap kemajuan bersama dalam kehidupan
bermasyarakat. Pendidikan perlu melatih anak (peserta) didik agar
kemampuan bekerja sama berkembang secara seimbang dengan
kemampuan mereka sendiri.
3) Fungsi kepentingan pemeliharaan alam lingkungan. Islam memandang
pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat membekali
anak dengan pengetahuan, sikap dan tingkah laku yang rasional dan
bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan alam atau lingkungan
sekitar.
32

Ibid., hlm. 57
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4) Fungsi pengabdian kepada Allah. Pendidikan yang berkualitas
menurut Islam, pendidikan yang diabadikan kepada yang Maha
Pencipta. Ia Maha Sempurna dari segala kebaikan. Karenanya,
pendidikan yang dijalani anak (peserta) didik kiranya memberi
pengalaman kejiwaan tentang keterbatasan ilmu dan manusia. Dalam
hal ketidaksempurnaan inilah sehingga ilmu sebagai alat untuk
membantu manusia melakukan pengabdiannya secara baik.
5) Bagian dari tangung jawab manusia atas kemanusiaannya dan Islam,
pendidikan dinilai sebagai proses persiapan melakukan pertanggung
jawaban terhadap penciptanya. Semua manusia dimintai tangung
jawabnya atas amanat yang dibebankan kepadanya oleh Allah swt,
dibekali kemampuan kemandirian untuk membantu dirinya tanpa
dibebani orang lain, sehingga apapun yang di perbuatannya harus di
pertanggung jawabkannya.33
Berdasarkan pendapat para ahli yang dipaparkan di atas dapatlah
disimpulkan bahwa pada dasarnya pendidikan Islam berfungsi sebagai alat kontrol
dalam mengembangkan potensi fikir, zikir peserta didik yang berkepribadian baik
yang memiliki keluasan ilmu dan kedalaman spritual sehingga terbentuknya
manusia muslim yang berilmu, beriman dengan tetap berorientasi pada
kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat.

33

Ibid., hlm. 182
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yakni
metode penelitian yang memberikan gambaran tentang situasi dan kejadian secara
sistematis dan faktual mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antara
fenomena yang dimiliki untuk melakukan akumulasi dasar-dasar, dimana pada
umumnya metode ini diartikan secara luas yaitu bukan hanya memberikan
gambaran terhadap fenomena, melainkan juga mengupayakan hubunganhubungan, menguji hipotesis, memperkuat prediksi, serta mendapatkan makna dan
komplikasi dari permasalahan yang hendak dicapai berupa angka (nilai).1
B. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan terhitung mulai tanggal 13
Mei sampai dengan 13 Juni 2013. Lokasi penelitian ini bertempat di SMP
Al-Wathan Ambon.
C. Populasi dan Sampel
1. Populasi Penelitian
Populasi penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas VIII SMP
Al-Wathan Ambon yang berjumlah 103 orang. Adapun jumlah peserta didik pada
setiap kelas VIII dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Jumlah peserta didik kelas VIII SMP Al-Wathan Ambon tahun
2012/2014.
Kelas

Peserta Didik

Ikut Remedial

Keterangan

VIII1

29 orang

7

Remedial PAI

VIII2

33 orang

11

Remedial PAI

VIII3

30 orang

14

Remedial PAI

Jumlah

92 orang

32

Remedial PAI

1
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Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Cet. XIV; Bandung: PT Remaja Rosda
Karya, 2000), hlm. 23
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2. Sampel Penelitian
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak (random
stratifield sampling) dengan jumlah peserta didik 32 orang, sampel tersebut
diperoleh dari keseluruhan peserta didik yang memiliki prestasi belajar kurang
dari standar KKM yakni 70. Alasan memilih kelas VIII sebagai sampel penelitian
karena jumlah peserta didik yang nilainya dibahwa standar KKM terbanyak dari
seluruh jenjang kelas yang ikut program remedial yakni berada di kelas VIII.
D. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini atas dua yaitu:
a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilokasi penelitian
yakni SMP Al-Wathan Ambon saat melakukan penelitian dalam hal ini
32 orang peserta didik kelas VIII dan 1 orang guru PAI sebagai tenaga
pengajar.
b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dan literatur berupa buku-buku
paket, hasil penelitian, instansi terkait dan lain-lain sesuai dengan
permasalahan yang diteliti.
2. Sumber Data
Sumber data yang dibutuhkan di sini yaitu:
a. Informan yaitu orang-orang yang berpengetahuan dalam lapangan ketika
peneliti berada di sana dengan sumber yang asli (peserta didik dan guru
PAI).
b. Data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan yang dilakukan oleh
peneliti terhadap guru PAI dalam melakukan program remedial terhadap
mata pelajaran PAI di kelas VIII SMP Al-Wathan Ambon.
c. Data penelitian juga diperoleh melalui dokumen tertulis berupa nilai
peserta didik di bawah standar KKM di SMP Al-Wathan Ambon.
F. Teknik Pengumpulan Data
Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
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1. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan langsung
ke objek yang diteliti guna memperoleh gambaran yang sebenarnya
terhadap permasalahan yang diteliti yakni peserta didik kelas VIII dan guru
PAI.
2. Angket dilakukan untuk mengumpulkan data secara tidak langsung melalui
sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh responden dalam hal ini 32
peserta didik kelas VIII yang berkaitan dengan program remedial yang
dilakukan.
3. Dokumentasi, dilakukan untuk mendapatkan dokumen dan atau gambar
lokasi penelitian berupa daftar dan nama peserta didik kelas VIII yang
memperoleh nilai di bawah standar KKM dan yang harus mengikuti
program remedial pada mata pelajaran pandidikan Agama Islam di SMP
Al-Wathan Ambon.
G. Teknik Analisis Data
Untuk menganalisis data yang diperoleh melalui angket, diolah dengan
menggunakan skala Gutman dengan pilihan jawaban (Ya a`tau Tidak)
kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji persentase, maka
digunakan rumus sebagai berikut:

P

f
 100%
N

Keterangan:
P = Presentase
F = Frekuensi
N = Jawaban responden atau jumlah responden yang menjawab untuk setiap
item pertanyaan.2

2

Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan. (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2006),

hlm. 25.

36

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Sekolah SMP Al-Wathan Ambon didirikan oleh Yayasan Pendidikan Islam
Al-Wathan Ambon di atas tanah milik Yayasan seluas 10.000 M2, jenjang
akreditasi terdaftar

dengan

Nomor Status Sekolah 202216002035 dengan

Standar Nasional Mandiri (SNM) Sekolah ini berdiri pada tahun 1991-2002 sudah
beberapa kali melakukan pergantian kepala sekolah yang diantaranya Ny.Jainap
Sopamenah, dan SMP Al-Wathan beroperasi pada tahun 2003-2004 dengan
kepala sekolah SMP Al-wathan Ambon yaitu bapak La Ode Nurdin, pada tahun
2010-2013 berganti kepala sekolah Oleh Samaudin Renhoat, SE dan wakasek Ibu
Syamrifa.F.Al-hamid.
Perkembangan peserta didik selama 4 (empat) tahun terkhir yaitu; tahun
ajaran 2006/2007 berjumlah 202 peserta didik dengan robel 5, tahun ajaran
2007/2008 berjumlah 240 peserta didik dengan rombel 7, tahun ajaran 2008/2009
berjumlah 327 peserta didik dengan rombel 8, tahun ajaran 2009/2010 berjumlah
353 peserta didik dengan rombel 9, tahun ajaran 2010/2011 berjumlah 332 peserta
didik dengan rombel 9, dan pada tahun ajaran 2012/2013 berjumlah 307 dengan
rombel 9.

Berdasarkan letak geografis SMP Al-Wathan Ambon dengan batas
wilayah dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan : Aster (Asrama Tentara)
36 : Wara dan STAIN
b. Sebelah selatan berbatasan dengan
c. Sebelah timur berbatasan dengan : Kanawa, BTN Manusela
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kebun Cengkeh

Untuk

mewujudkan

pembangunan

nasional

dibidang

pendidikan

diperlukan peningkatan mutu dan penyempurnan penyelenggaraan pendidikan
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sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Atas dasar inilah, maka di
susunlah kurikulum pendidikan nasional dengan memperhatikan tenaga guru
disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Kurikulum yang digunakan di SMP
Al-Wathan Ambon yang pertama Kurikulum Suplemen 1994, sudah tidak mampu
menjawab tantangan yang dihadapi maka SMP Al-Wathan Ambon beralih ke
Kurikulum Suplemen 1997 dan kemudian pindah lagi ke Kurikulum Berbasis
Kompotemsi (KBK), dan saat ini sudah menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP).
2. Visi, Misi dan Tujuan SMP Al-Wathan Ambon
a. Visi SMP Al-Wathan Ambon: Berdisiplin, belajar, berkarya, dan
bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.

b. Misi SMP Al-Wathan Ambon
1) Berdisiplin tinggi serta handal dalam kegiatan belajar mengajar
2) Unggul dalam prestasi kesenian dan keterampilan
3) Bekerja keras dan berkarya
4) Unggulkan dalam prestasi bidang olah raga
5) Melaksanakan ajaran agama.

c. Tujuan SMP Al-Wathan Ambon
1) Menegakkan disiplin dalam mengajar dan bekerja bagi seluruh warga
sekolah melalui pelajaran, bimbingan, dan pelatihan yang efektif
dengan jujur dan adil.
2) Menyiapkan wahana kesenian/keterampilan
3) Meningkatkan sikap bekerja keras dan berkarya dalam menata
lingkungan pendidikan sebagai wawasan wisata mandala.
4) Mengembangkan minat dan bakat segala dalam bidang olahraga.
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5) Meningkatkan iman dan taqwa melalui kegiatan keagamaan secara
continue.

3. Keadaan guru berdasarkan pangkat/Gol SMP Al-Wathan Ambon
Adapun keadaan guru di SMP Al-Wathan Ambon dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 2. Keadaan guru/pegawai di SMP Al-Wathan Ambon Tahun Ajaran
2012/2013.
No

Nama Guru

Pendidikan

Golongan

Ket

S1 (SE)

IV/d

PNS

Terakhir

1

S. Renhoat

2

Ny. Sy. F, Alhamid

D.II/A.III

III /d

PNS

3

Salim Renhoat

D.III/A.III

IV/ a

PNS

4

Aminah Ely

PGSLP

III/ c

PNS

5

Ny. H. Kabakoran

S1(S.Ag)

III/ b

PNS

6

Ny. N. Suatkab

D.III

IV/ a

PNS

7

Ny. Usria

S1(S.Pd)

III/ a

PNS

8

Ny. Lidya Alkatiri

S1(S.Pd)

III/ a

PNS

9

Zumhur Muhammad

S1 (S.Pd)

III/ b

PNS

10

Rahman

S1 (S.Pd)

IV/ a

PNS

11

H Wakano

S1 (S.Pd)

III/ d

PNS

12

Ny. N. Kilwo

S1 (S.Pd)

III/ b

PNS

13

Andi Nurlinda

S1 (S.Pd)

-

Honorer

Sumber data : kantor tata usaha SMP Al-Wathan Ambon 2013
Dilihat pada tabel diatas maka jumlah guru SMP Al-Wathan Ambon
sebanyak 13 orang, pendidikan terakhir S1 berjumlah 12 orang D2 4 orang dan
sisanya yakni S1 9 orang guru.
4. Keadaan Peserta didik SMP Al-Wathan Ambon
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Keadaan peserta didik di SMP Al-Wathan Ambon SMP adalah 320 orang.
Adapun jumlah peserta didik di SMP Al-Wathan Ambon dapat dilihat pada tabel
berikut ini:
Tabel 3. Keadaan peserta didik di SMP Al-Wathan Ambon Tahun Ajaran
2012/2013.
No

Kelas

1

Jenis Kelamin

Jumlah

Laki-laki

Perempuan

L+P

VII1

14

21

35 peserta didik

2

VII2

20

19

36 peserta didik

3

VII3

12

20

32 peserta didik

4

VIII1

14

19

29 peserta didik

5

2

VIII

15

18

33 peserta didik

6

VIII3

21

13

30 peserta didik

7

IX1

11

23

34 peserta didik

8

IX2

13

19

32 peserta didik

9

IX3

14

19

33 peserta didik

Jumlah

131

196

302 peserta didik

Sumber: TU SMP Al-Wathan Ambon tahun 2013.
5. Sarana dan Prasarana SMP Al-Wathan Ambon
Fasilitas atau sarana prasarana adalah satu faktor pendukung dalam proses
pembelajaran karena sarana yang lengkap sangat mendukung dan dapat
meningkatkan mutu pendidikan sehingga dapat melahirkan alumni yang
berkompetisi dimana saja. Adapun keadaan sarana prasarana SMP Al-Wathan
Ambon dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4. Sarana prasarana SMP Al-Wathan Ambon Tahun Ajaran 2012/2013.
No

Jenis Sarana dan Prasarana

Keadaan

Keterangan

1

Ruang kepala sekolah

1

Baik

2

Ruang guru

1

Baik

3

Ruang kelas

9

Sederhana

4

Perpustakaan

1

Sederhana

40

5

Ruang TU

1

Sederhana

6

Lab Komputer

1

Unit

7

Mesin ketik

1

Baik

8

WC guru

1

Baik

9

WC peserta didik

1

Baik

10

Kelengkapan ATK/Adm

-

Baik

11

Fasilitas kelas

-

Sederhana

12

Pagar

-

Beton

13

Kantin

-

Sederhana

14

Lab Bahasa

1

Unit

15

Lab IPA

1

Unit

16

Ruang UKS

1

Unit

20

Ruang Keterampilan

1

Unit

Sumber: TU SMP Al-Wathan Ambon 2012.
B. Pembahasan
Hasil dalam penelitian ini mengacu kepada efektivitas program remedial
dalam meningkatakan prestasi belajar peserta didik pada SMP Al-Wathan Ambon
dengan mengacu kepada angket penelitian. Dalam penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan uji presentase dengan teknik pengumpulan data dengan
menggunakan angket yang terdiri dari 20 butir pertanyaan yang berkaitan dengan
efektivitas program remedial dalam meningkatakan prestasi. Sampel dalam
penelitian ini berjumlah 32 peserta didik.
Berdasarkan angket (lampiran 1) terkait dengan efektivitas program
remedial pelajaran pendidikan agama Islam, maka dapat dilihat pada uraian
angket yang diperuntukan kepada peserta didik pada tabel berikut ini:
Tabel 5. Paham dengan materi yang diberikan oleh guru
Pertanyaan

Frekuensi

Jawaban

N

Apakah dengan remedial dapat paham

Ya

23

71,87

dengan materi yang diberikan oleh guru

Tidak

9

28,12

(%)

41

pendidikan agama Islam pada saat
proses pembelajaran?
Jumlah

32

100

Berdasarkan tabel di atas tentang paham dengan materi yang diberikan
oleh guru, maka 23 peserta didik atau 71,87% menjawab dengan remedial peserta
didik paham dengan materi yang diberikan oleh guru pendidikan agama Islam
pada saat proses pembelajaran, 9 peserta didik atau 28,12% menjawab dengan
remedial peserta didik tidak paham dengan materi yang diberikan oleh guru
pendidikan agama Islam pada saat proses pembelajaran.
Tabel 6. Berhasil mendapatkan nilai
Pertanyaan
Apakah dengan remedial anda bisa
berhasil mendapatkan nilai pendidikan
agama Islam dengan baik?

Frekuensi

Jawaban

N

Ya

20

62,5

12

37,5

32

100

Tidak

Jumlah

(%)

Berdasarkan tabel di atas tentang berhasil mendapatkan nilai, maka 8
peserta didik atau 25% menjawab berhasil mendapatkan nilai, 12 peserta didik
atau 37,5% menjawab tidak berhasil mendapatkan nilai yang baik.
Tabel 7. Remedial dapat memotivasi dalam proses pembelajaran
Pertanyaan
Apakah
memotivasi

dengan
anda

remedial

dapat

dalam

proses

pembelajaran pendidikan agama Islam ?
Jumlah

Frekuensi

Jawaban

N

Ya

20

62,5

12

37,5

32

100

Tidak

(%)

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial dapat memotivasi dalam proses
pembelajaran, maka 20 peserta didik atau 62,5% menjawab remedial dapat
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memotivasi dalam proses pembelajaran, 12 peserta didik atau 37,5% menjawab
remedial dapat memotivasi dalam proses pembelajaran.
Tabel 8. Remedial dapat meningkatkan prestasi belajar
Pertanyaan
Apakah dengan remedial anda dapat
meningkatkan

prestasi

belajar

pendidikan agama Islam dengan baik?
Jumlah

Frekuensi

Jawaban

N

Ya

21

65,62

11

34,37

32

100

Tidak

(%)

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial dapat meningkatkan prestasi
belajar, maka 21 peserta didik atau 65,62% menjawab remedial dapat
meningkatkan prestasi belajar, 11 peserta didik atau 34,37% menjawab remedial
tidak dapat meningkatkan prestasi belajar.
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Tabel 9. Remedial dapat berkonsentrasi dengan pelajaran
Pertanyaan
Apakah

dengan

remedial

anda

N

Ya

25

78,12

7

21,87

32

100

berkonsentrasi dengan pelajaran yang
diberikan oleh guru pendidikan agama

Frekuensi

Jawaban

(%)

Tidak

Islam?
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial dapat berkonsentrasi dengan
pelajaran, maka 25 peserta didik atau 78,12% menjawab remedial dapat
berkonsentrasi dengan pelajaran, 7 peserta didik atau 21,87% menjawab remedial
tidak dapat berkonsentrasi dengan pelajaran.
Tabel 10. Remedial bisa mempengaruhi proses perbikir dalam pembelajaran
Pertanyaan
Apakah

dengan

mempengaruhi

anda

remedial

bisa

dalam

proses

Frekuensi

Jawaban

N

Ya

21

62,65

Tidak

11

34,37

32

100

(%)

belajar pendidikan agama Islam ?
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial bisa mempengaruhi proses
perbikir dalam pembelajaran, maka 21 peserta didik atau 62,65% menjawab
remedial bisa mempengaruhi proses perbikir dalam pembelajaran, 11 peserta didik
atau 34,37% menjawab remedial tidak bisa mempengaruhi proses perbikir dalam
pembelajaran.
Tabel 11. Remedial menciptakan perubahan untuk meningkatkan prestasi belajar
Pertanyaan
Apakah dengan remedial anda bisa ada

Jawaban

N

Ya

20

Frekuensi
(%)
62,5
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perubahan untuk meningkatkan prestasi
belajar pendidikan agama Islam ?

Tidak

Jumlah

12

37,5

32

100

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial menciptakan perubahan untuk
meningkatkan prestasi belajar, maka 20 peserta didik atau 62,5% menjawab
remedial menciptakan perubahan untuk meningkatkan prestasi belajar, 12 peserta
didik atau 37,5% menjawab remedial tidak menciptakan perubahan untuk
meningkatkan prestasi belajar.
Tabel 12. Remedial dapat meningkatkan pemahaman dan penjelasan guru pada
materi
Pertanyaan
Apakah dengan adanya remedial anda
mengerti

tentang

penjelasan

N

Ya

23

71,87

9

28,12

32

100

yang

diberikan oleh guru pendidikan agama

Frekuensi

Jawaban

(%)

Tidak

Islam pada saat proses belajar di kelas ?
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tentang Remedial dapat meningkatkan
pemahaman dan penjelasan guru pada materi, maka 23 peserta didik atau 71,87%
menjawab Remedial dapat meningkatkan pemahaman dan penjelasan guru pada
materi dan 9 peserta didik atau 28,12% menjawab remedial tidak dapat
meningkatkan pemahaman dan penjelasan guru pada materi.
Tabel 13. Remedial dapat menigkatkan prestasi maupun hasil belajar
Pertanyaan
Apakah dengan adanya remedial anda
mendapatkan hasil belajar dengan baik?
Jumlah

Frekuensi

Jawaban

N

Ya

23

71,87

Tidak

9

28,12

32

100

(%)
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Berdasarkan tabel di atas tentang Remedial dapat menigkatkan prestasi
maupun hasil belajar, maka 23 peserta didik atau 71,87% menjawab Remedial
dapat menigkatkan prestasi maupun hasil belajar, 9 peserta didik atau 28,12%
menjawab remedial tidak dapat menigkatkan prestasi maupun hasil belajar.
Tabel 14. Remedial berpengaruh dalam proses belajar
Pertanyaan
Apakah program remedial itu sangat
berpengaruh

dalam

proses

belajar

Frekuensi

Jawaban

N

Ya

27

84,37

Tidak

5

15,62

32

100

(%)

pendidikan agama Islam?
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial berpengaruh dalam proses
belajar, maka 27 peserta didik atau 84,37% menjawab remedial berpengaruh
dalam proses belajar, 5 peserta didik atau 15,62% menjawab remedial tidak
berpengaruh dalam proses belajar.
Tabel 15. Remedial dapat berdiskusi bersama teman sebaya dalam proses belajar
Pertanyaan

Frekuensi

Jawaban

N

Apakah dengan adanya remedial itu

Ya

7

21,87

anda bisa berdiskusi bersama teman

Tidak

25

78,12

32

100

sebayamu

dalam

proses

(%)

belajar

pendidikan agama Islam?
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial itu dapat berdiskusi bersama
teman sebaya dalam proses belajar, maka 7 peserta didik atau 21,87% menjawab
remedial dapat berdiskusi bersama teman sebaya dalam proses belajar, 25 peserta
didik atau 78,12% menjawab remedial tidak dapat berdiskusi bersama teman
sebaya dalam proses belajar.
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Tabel 16. Remedial memberikan alasan yang kuat untuk menjawab pertanyaan
Pertanyaan

Frekuensi

Jawaban

N

Apakah dengan adanya remedial anda

Ya

7

21,87

memberikan alasan yang kuat untuk

Tidak

25

78,12

32

100

(%)

menjawab pertanyaan yang diberikan
oleh guru pada materi yang diajarkan?
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial memberikan alasan yang kuat
untuk menjawab pertanyaan, maka 7 peserta didik atau 21,87% menjawab
remedial memberikan alasan yang kuat untuk menjawab pertanyaan, 25 peserta
didik atau 78,12% menjawab remedial tidak memberikan alasan yang kuat untuk
menjawab pertanyaan.
Tabel 17. Program remedial membuat perubahan dalam proses belajar
Pertanyaan

Frekuensi

Jawaban

N

Ya

22

68,75

Tidak

10

31,25

32

100

Apakah dengan program remedial ada
perubahan dalam proses belajar?
Jumlah

(%)

Berdasarkan tabel di atas tentang program remedial membuat perubahan
dalam proses belajar, maka 22 peserta didik atau 68,75% menjawab program
remedial membuat perubahan dalam proses belajar, 10 peserta didik atau 31,25%
menjawab program remedial tidak membuat perubahan dalam proses belajar.
Tabel 18. Remedial membuat semangat belajar
Pertanyaan
Apakah dengan adanya remedial anda

Jawaban

N

Ya

21

Frekuensi
(%)
65,62
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mempunyai semangat belajar pendidikan

Tidak

11

34,37

32

100

agama Islam?
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial membuat semangat belajar,
maka 21 peserta didik atau 65,62% menjawab remedial membuat semangat
belajar, 11 peserta didik atau 43,37% menjawab remedial tidak membuat
semangat belajar.
Tabel 19. Remedial dapat meningkatkan nilai
Pertanyaan
Apakah dengan adanya remedial anda
mendapatkan nilai pendidikan agama
Islam yang buruk/kurang baik?

Frekuensi

Jawaban

N

Ya

24

75

8

25

32

100

Tidak

Jumlah

(%)

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial dapat meningkatkan nilai, maka
24 peserta didik atau 75% menjawab remedial dapat meningkatkan nilai, 8 peserta
didik atau 25% menjawab remedial tidak dapat meningkatkan nilai.
Tabel 20. Remedial dapat memahami materi dengan baik
Pertanyaan
Apakah dengan adanya remedial anda
dapat

memahami

materi

yang

disampaikan oleh guru dengan baik?
Jumlah

Frekuensi

Jawaban

N

Ya

20

62,5

12

37,5

32

100

Tidak

(%)

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial dapat memahami materi dengan
baik, maka 20 peserta didik atau 62,5% menjawab remedial dapat memahami
materi dengan baik, 12 peserta didik atau 37,5% menjawab remedial tidak dapat
memahami materi dengan baik.
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Tabel 21. Remedial dapat menumbuhkan hasrat dalam belajar
Pertanyaan
Apakah dengan adanya remedial anda
dapat

menumbuhkan

hasrat

dan

keinginan untuk belajar?

Frekuensi

Jawaban

N

Ya

21

65,62

11

34,37

32

100

Tidak

Jumlah

(%)

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial dapat menumbuhkan hasrat
dalam belajar, maka 21 peserta didik atau 65,62% menjawab remedial dapat
menumbuhkan hasrat dalam belajar, 11 peserta didik atau 34,37% menjawab
remedial tidak dapat menumbuhkan hasrat dalam belajar.
Tabel 22. Remedial dapat meningkatkan kemampuan ingatan pada materi
Pertanyaan
Apakah

dengan

remedial

dapat

meningkatkan kemampuan ingatan pada
materi dan mudah untuk dipahami?

Frekuensi

Jawaban

N

Ya

25

78,12

7

21,87

32

100

Tidak

Jumlah

(%)

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial dapat meningkatkan
kemampuan ingatan pada materi, maka 25 peserta didik atau 78,12% menjawab
remedial dapat meningkatkan kemampuan ingatan pada materi, 7 peserta didik
atau 21,87% menjawab remedial tidak dapat meningkatkan kemampuan ingatan
pada materi.
Tabel 23. Remedial pembelajaran anda semakin efektif
Pertanyaan

Jawaban

N

Frekuensi
(%)
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Apakah

dengan

pembelajaran
sehingga

anda

prestasi

adanya
semakin
belajar

remedial
efektif

Ya

21

62,65

Tidak

11

34,37

32

100

menjadi

meningkat dari sebelumnya?
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial pembelajaran anda semakin
efektif, maka 21 peserta didik atau 62,65% menjawab remedial dalam
pembelajaran semakin efektif dalam meningkatkan prestasi belajar, 11 peserta
didik atau 34,37% menjawab remedial dalam pembelajaran semakin tidak efektif
dalam meningkatkan prestasi belajar.
Tabel 24. Remedial dapat membuat rangkuman dan meningkatkan prestasi
Pertanyaan
Apakah dengan remedial anda selalu
membuat

rangkuman

pada

N

Ya

20

62,5

12

37,5

32

100

proses

pembelajaran yang bisa meningkatkan
prestasi belajar pada mata pelajaran

Frekuensi

Jawaban

(%)

Tidak

PAI?
Jumlah

Berdasarkan tabel di atas tentang remedial dapat membuat rangkuman dan
meningkatkan prestasi, maka 8 peserta didik atau 25% menjawab remedial dapat
membuat rangkuman dan meningkatkan prestasi, 12 peserta didik atau 37,5%
menjawab remedial tidak dapat membuat rangkuman dan meningkatkan prestasi.
Berdasarkan uraian dari presentase yang diperoleh dari jawaban angket di
atas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak semuanya program remedial dapat
dikatakan efektif karena dari 32 peserta didik yang mengikuti program remedial
ternyata tidak semunya menjawab ya pada obsen jawaban yang dipilih karena ada
yang menjawab tidak pada jawaban yang dipilihan, namun perolehan nilai secara
keseluruhan dengan adanya remedial memberikan gambaran terhadap materi yang
sudah dipelajari dan menjadikan pemahaman peserta didik terhadap materi
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menjadi mudah karena banyak diantara peserta didik yang memilih jawaban
dengan pernyataan jawaban ya dengan jumlah secara keseluruhan yakni 411,
sementara yang menjawab tidak secara keseluruhan yakni 229. Dan presentase
skor tertinggi yakni 64,21% dan skor terendah yakni 35,78%. Hal ini
menunjukkan bahwa program remedial yang dilakukan oleh guru PAI dalam
meningkatkan prestasi belajar peserta didik di SMP Al-Wathan Ambon berjalan
dengan cukup efektif.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas terkait efektivitas
program remedial terhadap peningkatan prestasi belajar peserta didik pada mata
pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Al-Wathan Ambon, maka penulis
menaraik kesimpulan bahwa:
1. Pembelajaran remedial efektif sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar
yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya
sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Nilai tabel skor
tertinggi bila diarahkan ke standar Penilaian Acuan Patokan (PAP) yakni
55 – 64 masuk pada kategori cukup, yang menunjukkan bahwa angka
tertinggi 64,21 terkategori cukup efektif. Sehingga program remedial yang
diberikan oleh guru PAI di Kelas VIII terbilang cukup efektif.
2. Hasil belajar peserta didik yang sebelumnya tidak tuntas berdasarkan
standar KKM yang ditentukan sekolah untuk kelas VIII menjadi
meningkat, hal ini karena remedial merupakan kegiatan perbaikan yang
diberikan bagi peserta didik yang mengalami kegagalan dalam belajar
yaitu peserta didik yang belum bisa menguasai bahan pelajaran yang telah
di sampaikan oleh guru dalam proses pembelajaran sehingga program
remedial yang dilakukan oleh guru PAI dalam meningkatkan prestasi
belajar peserta didik di SMP Al-Wathan Ambon berjalan dengan cukup
efektif.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa remedial terbukti efektif dalam
meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, peneliti
menyarankan hal-hal sebagai berikut:
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1. Untuk Pihak sekolah, terutama kepada kepala SMP Al-Wathan Ambon
agar menerapkan remedial sebagai salah satu upaya menuntaskan KKM
peserta didik, terutama dalam Pendidikan Agama Islam, selain itu
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diharapkan juga pihak sekolah dapat bekerja sama dengan orang tua
peserta didik untuk mengatasi permasalahan ini.
2. Untuk guru, agar menerapkan remedial sebagai salah satu alternatif untuk
mencapai ketuntasan belajar peserta didik. Peserta didik yang nilainya
masih dibawah KKM, berhak mengikuti remedial, dan apabila masih jelek
nilainya, ia berhak mendapatkan remedial, bukannya diluluskan begitu
saja. Banyak guru yang memberikan nilai kepada peserta didik dengan
cara mengkatrol nilai, padahal dalam jangka panjang akan merugikan
peserta didik itu sendiri, karena tidak memiliki kompetensi.
3. Untuk Peserta didik, selalu rajin belajar baik di sekolah maupun di rumah
agar prestasi belajar dapat ditingkatkan khususnya pada mata pelajaran pai
dan mata pelajaran lainnya secara umum, sehingga tidak perlu dilakukan
remedial, karena pada prinsipnya remedial diberikan kepada orang yang
terkatogori kurang meningkat prestasinya.
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