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PENGARUH  PEMBELAJARAN REMIDIAL TERHADAP MOTIVASI

BELAJAR DAN PRESTASI BELAJAR PADA MATERI MATRIKS SISWA

KELAS XI SMK N 2 SRAGEN TAHUN 2017/2018

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis: (1) Pengaruh
pembelajaran remidial terhadap motivasi belajar, (2) Pengaruh pembelajaran
remidial terhadap prestasi belajar. Penelitian ini merupakan penelitian
kuantitatif dengan desain eksperimen semu. Populasi penelitian ini adalah
seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 2 Sragen tahun ajaran 2017/2018. Sampel
penelitian ini berjumlah 29 siswa. Teknik pengambilan sampel dengan cara
purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes, angket,
dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji t sampel berpasangan.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: (1) terdapat perbedaan pengaruh
pembelajaran remidial terhadap motivasi belajar, (2) terdapat pebedaan
pengaruh pengajaran remidial prestasi belajar,
Kata kunci : Pengajaran Remidial, Motivasi Belajar, Prestasi Belajar

Abstract

The purpose of the research were examining and analyzing: (1) The
influence of remidial learning toward learning motivation, (2) The influence
of learning remidial toward learning achievement. The research was
Quantitative research with appearance experiment. The population of this
research was of SMK Negeri 2 Sragen at the eleven grade in the academic
year of 2017/2018. The sample of this study amounted to 29 students. The
technique of sample method interpretation was cluster random sampling. The
accumulation of the data that were used in this research involved test,
questionnaire and documentation. The technique analyzeof the data that were
used paired sample t test. The result of the research summarized that were:
(1) Be found difference of the influence of learning cooperative remidial
Share toward lesrning motivation, (2) ) Be found difference of the influence of
learning cooperative remidial Share toward learning students math,
Keyword : Remidial Teaching, Learning Motivation, Learning Achievement

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi dan pengaruh perkembangan iptek yang cukup pesat mengakibatkan

baik langsung atau tidak langsung negara-negara yang baru berkembang haruslah
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berusaha meningkatkan kemampuan agar tidak ketinggalan jauh oleh negara-negara

yang telah maju. (Harjanti, 2008:58)

Negara Indonesia termasuk negara sedang berkembang, untuk mengatasi

ketinggalannya, ini diperlukan langkah yang tepat. Salah satu cara adalah

meningkatkan mutu pendidikan baik dibidang akademis, ketrampilan atau moral.

Sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan

misalnya pembaharuan kurikulum, penataran guru-guru, pertemuan MGMP secara

rutin. Namun masih perlu diadakan perubahan-perubahan atau pembaharuan agar

tujuan pendidikan Nasional tercapai.

Pada saat ini pemerintah telah melakukan kebijakan yaitu menerapkan sisitem

“Managemen Peningkatan Mutu Sekolah”, yaitu sebuah pendekatan baru dalam

pengelolaan sekolah untuk peningkatan mutu. Dimaksudkan agar sekolah dikelola

dengan membuat misi dan visi secara jelas dan didasarkan atas petunjuk atau aturan

yang berisikan program baik jangka menengah atau jangka panjang sehingga secara

bertahap tujuan tersebut dapat terwujud.

Adapun visi yang harus dibuat untuk jangka menengah yaitu selama empat tahun

mencakup:unggul dalam memperoleh NEM, unggul dalam persaingan masuk

perguruan tinggi, unggul dalam kreatifitas, unggul dalam lomba kesenian, unggul

dalam lomba olah raga, unggul dalam disiplin, unggul dalam aktifitas keagamaan,

unggul dalam kepedulian sosial.

Kaitannya unggul dalam memperoleh NEM adalah tentang prestasi hasil belajar

siswa yaitu tinggi rendahnya nilai dari siswa yang diperoleh dari ulangan-ulangan,

menerima raport, kenaikan kelas maupun UAN. Dari hal tersebut diatas maka

diperlukan peningkatan bidang akademik.

Dalam belajar matematika ada suatu keseimbangan yang berbentuk spiral dan

adanya kehirarkian maka tidak mustahil bila penguasaan konsep matematika kurang

baik pada topik terdahulu dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan pada topik

terdahulu dapat menyebabkan siswa mengalami kesulitan pada topik atau konsep

berikutnya. Hal ini disebabkan karena pada umunya topik-topik pelajaran diurutkan

berjenjang, artinya suatu topik merupakan prasyaratan untuk topik berikutnya.
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Dengan demikian jika suatu topik tidak dikuasai dengan baik akibatnya siswa

mengalami kesulitan dalam belajar matematika.

Mengingat adanya kesulitan yang dialami siswa dalam belajar matematika, baik

disekolah dasar, sekolah menengah maupun di perguruan tinggi. Maka sebaiknya

guru memberikan kelompok-kelompok siswa yang mengalami kesulitan sebuah

kegiatan sebuah kegiatan remidi atau perbaiakan dan petunjuk yang diperlukan untuk

menguasai tujuan belajar mereka masing-masing. Bila hal ini tercapai diharapkan

akan semakin memotivasi siswa dalam melakukan usaha nyata untuk meningkatkan

prestasi belajar matematika.

Kegiatan remidi dalam proses belajar mengajar adalah salah satu bentuk kegiatan

pemberian bantuan didalam kegiatan belajar mengajar yaitu bantuan para siswa yang

nilainya kurang dari rata-rata kelas setelah diadakan evaluasi. Bantuan tersebut

merupakan sebagian dari program yang disusun secara sistematis, agar kegiatan dari

program perbaiakn berhasil maka perlu pula diketahui sebab hambatann kesulitan

belajar dan faktor-faktor penyebabnya

2. METODE

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh siswa kelas XI SMK Negeri 2 Sragen yang berjumlah 470 siswa.

Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. didapat

sampel yaitu XI TKB TKBB 1 dan XI TKBB 2 dengan jumlah 29 siswa.

Teknik pengumpulan data dengan metode tes, angket dan dokumentasi, metode

angket digunakan untuk mengumpulkan data motivasi belajar, metode tes digunakan

untuk mengumpulkan data pretasi belajar siswa pada materi matriks, sedangkan

dokumentasi digunakan untuk menetahui aktivitas belajar siswa dikelas. Teknik uji

coba instrument angket motivasi belajar dan tes prestasi belajar dengan validasi dan

uji reliabilitas menggunakan Alpha Cronsbach.

Teknik Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis sampel t

berpasangan. Sebelum dilakukan analisis, dilakukan uji keseimbangan dan uji

prasyarat. Uji prasyarat yaitu menggunakna uji normalitas dan uji homogenitas.
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Taraf signifikansi dalam penelitian ini sebesar 5%. Setelah uji Prasyarat analisis

terpenuhi maka dilakukan uji hipotesis dengan uji sampel t berpasangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji prasyarat analisi yaitu uji

normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas ini menggunakan uji liliefors dengan

taraf signifikansi 5%. Data dikatakan berdistribusi normal jika Lhitung< Ltabel. Hasil uji

normalitas disajikan pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Normalitas

Sumber Kelas Lhitung Ltabel Keputusan

Motivasi Sebelum

Remedial

0.1149 0.1730 Normal

Belajar Sesudah

remidial

0.1725 0.1730 Normal

Prestasi Sebelum

remidial

0.1408 0.1566 Normal

Belajar Sesudah

remedial

0.1472 0.1566 Normal

Berdasarkan tabel 4.10 diperoleh bahwa masing-masing kelompok memiliki nilai

Lhitung< Ltabel. Dengan demikian, keputusan ujinya H0 diterima, artinya sampel berasal

dari populasi yang berdistribusi normal.

Langkah selanjutnya yaitu uji homogenitas menggunakan metode Bartlett dengan

statistik uji chi kuadrat dengan taraf signifikansi 5%. Populasi dikatakan memiliki

variansi yang sama jika 2
hitung>

2
tabel. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 4.11,

sebagai berikut:
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Tabel 2 Hasil Uji homogenitas

Sumber 2
hitung 2

tabel Keterangan

Motivasi Belajar Matematika 0.2325 3.841 Homogen

Prestasi Belajar 0.4738 3.841 Homogen

Berdasarkan tabel 2diperoleh bahwa masing-masing kelompok memiliki nilai

2
hitung>2

tabel, maka keputusan ujinya H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa

populasi memiliki variansi yang sama (homogen).

Setelah uji prasyarat analisis terpenuhi dilakukan uji hipotesis dengan sampel t

berpasangan. Uji hipotesis yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh yang

signifikan antara motivasi belajar sebelum pengajaran remidial dan sesudah

pengajaran remidial ( : ≠ ). Dari hasil uji dengan taraf signifikasi 5% didapat

hasil thitung = -9,432 dan ttabel = 2,033, jadi didapatkan keputusan H0 ditolak. Maka

terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan.

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mei Cheng (2014) yang menunjukkan

bahwa pengajaran remedial bermanfaat bagi keberhasilan emosional dan emosional

siswa. Perbaikan tersebut menekankan bahwa pengajaran remedial individual,

pengawasan langsung dari guru, dan sistem pendukung yang tepat menyebabkan

keberhasilan self-efficacy akademik dan emosional yang lebih baik. Temuan tersebut

menggaris bawahi pentingnya mengenali perbedaan dan karakteristik individu siswa

dalam pembelajaran.

Uji hipotesis yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara

prestasi belajar sebelum pengajaran remidial dan sesudah pengajaran remidial

( : ≠ ). Dari hasil uji dengan taraf signifikasi 5% didapat hasil thitung = -0,6374

dan ttabel = 2,0168, jadi didapatkan keputusan H0 ditolak. Maka terdapat perbedaan

pengaruh yang signifikan.

Hal ini sejalan dengan peneliti yang dilakukan Slamet (2015) tentang pencapaian

ketuntasan belajar dalam pembelajaran matematika melalui pelaksanaan model

remidial pada siswa kelas VI semester I di SD Negeri Genengan 2 kecamatan

Kawedanan Kabupaten Magetan tahun pelajaran 2014/2015 dapat diambil
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kesimpulan penerapan pembelajaran remidial dalam pengajaran matematika dapat

menambah pengalaman guru sehingga dalam pengajaran lebih efektif dan siswa lebih

cepat memahami materi yang diajarkan dan sesuai dengan Didaktika (2012) dari

hasil penelitian tentang remedial teaching sebagai suatu solusi : suatu analisis teoritis

dapat diambil kesimpulan untuk mencapai proses pembelajaran yang efektif,

pengajar harus memiliki ketrampilan dalam menggunakan cara yang sesuai, media,

dan juga evaluasi dan juga seluruh unsur yang mendukung untuk menjadikan proses

pembelajaran yang interaktif di dalam kelas.

4. PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh pembelajaran remidial

terhadap motivasi belajar dan prestasi belajar pada materi matriks. Pemberian

pembelajaran remidial terhadap motivasi belajar memberikan hasil yang lebih efektif

dibandingkan dengan sebelum diberi pengajaran remidial dan Pemberian pengajaran

remidial terhadap prestasi belajar memberikan hasil yang lebih efektif  dibandingkan

dengan sebelum diberi pembelajaran remidial.
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