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BAB I
PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 
Pendidikan merupakan suatu yang sangat vital bagi pembentukan karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat tidak akan pernah mendapat kemajuannya sehingga menjadi bangsa yang kurang bahkan tidak beradab. Darmaningtyas mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan sistematis untuk mencapai taraf hidup atau kemajuan yang lebih baik. Darmaningtyas, Pendidikan yang Memiskinkan, (Yogyakarta: Galang Press, 2004), hal. 1  
1
Sekolah adalah lembaga pendidikan formal. Penyelenggaannya diatur dalam undang-undang sistem pendidikan nasional yang dirumuskan dalam tujuan kurikulum pendidikan administrasi dan lain-lain. Sehingga mendewasakan anak dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagaimana yang tercantum dalam UUD RI No. 20 tahun 2003 (Bab 2 pasal 3) yang berbunyi: “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab”. UUD RI No. 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hal. 2   
Pemerintah memberikan tanggapan dan perhatian yang serius terhadap pendidikan di antaranya adalah dengan perbaikan kurikulum, perbaikan sistem pengajaran, pemantapan kerja guru, musyawarah guru mata pelajaran, pengadaan buku paket, melengkapi sarana dan prasarana belajar bagi siswa demi keberhasilan dan tercapainya tujuan pendidikan. Pada kurikulum pendidikan memuat beberapa pelajaran salah satunya adalah pelajaran matematika. Seperti yang diungkapkan R. Soedjadi: 
Kenyataan menunjukkan bahwa pelajaran matematika diberikan di semua sekolah, baik jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Matematika yang diberikan di jenjang persekolahan itu sekarang biasa disebut sebagai matematika sekolah (school mathematic). Sudah barang tentu diharapkan agar pelajaran matematika yang diberikan di semua jenjang persekolahan ini akan mempunyai kontribusi yang berarti bagi bangsa masa depan, khususnya dalam “mencerdaskan kehidupan bangsa” sebagaimana tertera dalam mukadimah undang-undang dasar RI. R. Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Nasional, 2000), hal. 1

Sejak awal kehidupan manusia matematika itu merupakan alat bantu untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Baik itu permasalahan yang masih memiliki hubungan erat dalam kaitannya dengan ilmu eksak ataupun permasalahan-permasalahan yang bersifat social. Peranan matematika terhadap perkembangan sains dan teknologi sudah jelas, bahkan bisa dikatakan bahwa tanpa matematika sains dan teknologi tidak akan dapat berkembang. Moch. Masykur,  Abdul Halim Fahmi, Mathematical Intelligence Cara Cerdas Melatih Otak dan Menanggulangi Kesulitan Belajar, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal.51 Microsoft sebagai perusahaan terbesar dalam penyedia software produk elektronik sebagian besar karyawannya merupakan seorang matematikawan. Redaksi, Tabloid PC Media, (Jakarta: PT. Dian Digital Media, 2009), hal. 7 Untuk menguasai dan mencipta teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika yang kuat sejak dini. Di Indonesia sejak di bangku SD sampai perguruan tinggi, bahkan mungkin sejak play group atau sebelumnya (baby school), syarat penguasaan terhadap matematika jelas tidak bisa dikesampingkan. Untuk dapat menjalani pendidikan selama di bangku sekolah sampai kuliah dengan baik, maka anak dituntut untuk dapat menguasai matematika dengan baik.
Dijelaskan secara detail dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006, bahwa tujuan pelajaran matematika di sekolah adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 23 Tahun 2006 Standar Kompetensi Lulusan  untuk  Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, hal. 360
	Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoitma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah.
	Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika.
	Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh.
	Mengomunikasikan gagasan dengan symbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 
	memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Dalam kegiatan belajar mengajar betapapun cermatnya pengajaran, guru sebagai pendidik selalu dihadapkan pada kenyataan bahwa kemampuan siswanya berbeda. Kemampuan yang berbeda menyebabkan tingkat penguasaan terhadap materi yang diajarkan berbeda pula. Meskipun pada kenyataannya demikian semua guru harus percaya bahwa setiap siswanya mampu menguasai materi yang diajarkan secara tuntas apabila mendapat bantuan yang tepat. Misalnya bentuk bantuan yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik dan diberikan pada saat yang tepat, sehingga tidak menunggu sampai kesulitan dan kegagalan menumpuk. Depdiknas, Standar Kompetensi Kepala Sekolah TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2006),  hal. 230. Agar peserta didik dapat memecahkan kesulitan tersebut perlu adanya bantuan. Bantuan dimaksud berupa pemberian pembelajaran remedial atau perbaikan. 
Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. Untuk memahami konsep penyelenggaraan model pembelajaran remedial, terlebih dahulu perlu diperhatikan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan berdasarkan Permendiknas 22, 23, 24 Tahun 2006 dan Permendiknas No. 6 Tahun 2007 menerapkan sistem pembelajaran berbasis kompetensi, sistem belajar tuntas, dan sistem pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual peserta didik. HYPERLINK "http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/13/pembelajaran-remedial-dalam-ktsp/" . Diakses tanggal 25 Februari 2011  
Dalam pendidikan terdapat dua jenis standar, yaitu standar akademis (Academic Content Standards) dan standar kompetensi (Performance Standards). Mulyasa E Kurikulum Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hal. 24  Standar akademis merefleksikan pengetahuan dan ketrampilan esensial setiap disiplin ilmu yang harus dipelajari oleh seluruh peserta didik. Sedangkan standar kompetensi ditunjukkan dalam bentuk proses atau hasil kegiatan yang didemonstrasikan oleh peserta didik sebagai penerapan dari pengetahuan dan ketrampilan yang telah dipelajarinya. Dengan demikian standar akademis bisa sama untuk seluruh peserta didik tetapi standar kompetensi bisa berbeda. Sistem belajar tuntas dan sistem pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individual peserta didik ditandai dengan dirumuskan secara jelas standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang harus dikuasai oleh setiap peserta didik. Jika seorang peserta didik mencapai standar tertentu maka peserta didik dinyatakan telah mencapai ketuntasan dan bisa melanjutkan ke standar kompetensi lainnya.
Pada pembelajaran tuntas, kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat pencapaian kompetensi sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat memulai dari kriteria ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara bertahap. Departemen Pendidikan Nasional, Sistem Penilaian KTSP Panduan Penyelenggaan Belajar Tuntas (Mastery Learning), (Jakarta: Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2008), hal. 2-3. Penilaian dilakukan untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai suatu kompetensi mengacu ke indikator-indikator yang telah ditentukan. Tidak semua indikator harus dinilai. Sekolah menetapkan minimal 75% indikator-indikator yang dianggap sangat penting dan mewakili masing-masing kompetensi dasar dan hasil belajarnya untuk dinilai. Namun sekolah dapat menentukan kriteria atau pencapaian indikator apakah 50%, 60%, atau 70%. Penetapan tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti kemampuan peserta didik dan guru serta kesediaan sarana dan prasarana. Depdiknas, Standar Kompetensi…, hal. 227.     
Setiap sekolah mempunyai standar ketuntasan belajar minimal (SKBM) yang berbeda-beda. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti tingkat esensial kompetensi yang handak dicapai, sarana pendukung, serta kondisi peserta didik SKBM untuk setiap mata pelajaran tidak harus sama, hal ini disesuaikan dengan tingkat kesulitan mata pelajaran tersebut dan kondisi peserta didik. Di kelas VIII fullday MTs Al-Huda Bandung Standar Ketuntasan Belajar Minimal untuk mata pelajaran matematika adalah 80. Peneliti memilih MTs Al-Huda Bandung karena di sekolah untuk kelas fullday mengalami penambahan jam pelajaran khususnya pelajaran matematika dari 6 jam pelajaran menjadi 9 jam pelajaran per minggunya. Dengan bertambahnya alokasi waktu maka siswa dituntut untuk dapat menguasai materi dengan baik dan tuntas. Dan sebagai sarana penunjang setiap kelas dilengkapi dengan sebuah komputer multimedia. Kelas fullday ini baru berjalan selama 3 tahun dan untuk meningkatkan penguasaan materi dari peserta didik yang belum bisa mencapai SKBM perlu diadakan pembelajaran remedial untuk dapat membantu dalam ketuntasan belajar.
Dari kenyataan di atas peneliti tertarik mengambil judul “Pengaruh Program Remedial Terhadap Ketuntasan Belajar Siswa Pada Pelajaran Matematika Kelas VIII Fullday MTs Al-Huda Bandung”.    

B.	Permasalahan Penelitian 
	Identifikasi Masalah

Permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut: 
	Pembelajaran remedial (remedial Teaching)
	Pengertian dan prinsip pengajaran remedial
	Tujuan dan fungsi pembelajaran remedial
	Pendekatan dan metode pembelajaran remedial
	Belajar tuntas 
	Pengertian belajar tuntas
	Prinsip belajar tuntas
	Strategi belajar tuntas 
	Program remedial sebagai upaya untuk meningkatkan ketuntasan belajar siswa.
	Pembatasan Masalah 

Agar dalam pembahasan skripsi ini jelas arah yang hendak dicapai, serta sesuai dengan data yang terjangkau oleh peneliti maka perlu dibatasi masalahnya sebagai berikut:
	pelaksanaan program remedial dalam mencapai ketuntasan belajar siswa pada pelajaran matematika kelas VIII Fullday MTs Al-Huda Bandung.
	Besarnya pengaruh program remedial terhadap  ketuntasan belajar siswa pada pelajaran matematika kelas VIII Fullday MTs Al-Huda Bandung.
	Perumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti dapat peneliti rumuskan sebagai berikut:
	Bagaimana pelaksanaan program remedial dalam mencapai ketuntasan belajar siswa pada pelajaran matematika kelas VIII Fullday MTs Al-Huda Bandung.
	Adakah pengaruh program remedial terhadap ketuntasan belajar siswa pada pelajaran matematika kelas VIII Fullday MTs Al-Huda Bandung.




C.	Tujuan Penelitian 
Setiap manusia dalam melakukan segala aktivitas yang dilakukannya tidak terlepas dengan adanya tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Demikian halnya dengan penulisan skripsi ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
	Untuk mengetahui pelaksanaan program remedial dalam mencapai ketuntasan belajar siswa pada pelajaran matematika kelas VIII Fullday MTs Al-Huda Bandung.
	Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program remedial terhadap ketuntasan belajar siswa pada pelajaran matematika kelas VIII Fullday MTs Al-Huda Bandung.


D.	Kegunaan Hasil Penelitian 
	Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya khasanah ilmiah terutama tentang pengaruh penggunaan program remedial terhadap ketuntasan belajar siswa pada pelajaran matematika.
	Secara Prsktis
	Peneliti

Untuk menambah pengalaman serta wawasan baik dalam bidang penulisan maupun penelitian.
	Guru

Dapat dijadikan sebagai masukan karena guru bertanggung jawab atas tercapainya tujuan peningkatan prestasi belajar siswa. Dengan adanya pembelajaran remedial membuka peluang yang besar bagi siswa dalam mencapai ketuntasan belajar.
	Siswa 

Dengan diadakan pembelajaran remedial dapat membantu siswa dalam mencapai ketuntasan belajar. 
	Sekolah 

Sebagai masukan untuk menentukan haluan kebijakan dalam membantu siswa meningkatkan ketuntasan belajar.

E.	Penegasan Istilah 
Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman dan salah penafsiran istilah dalam judul skripsi ini, maka peneliti menjelaskan istilah-istilah yang penting dalam judul ini.
	Secara Konseptual
	Remedial: perbaikan. Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 832.

Remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan pada peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan belajar.  HYPERLINK "http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/08/13/pembelajaran-remedial-dalam-ktsp/" . Diakses tanggal 25 Februari 2011
Remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan. 
	Belajar tuntas adalah suatu upaya belajar dimana siswa dituntut untuk menguasai hampir seluruh bahan ajaran. Nana Syaodih S, Landasan Psikologi Proses pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hal. 190.
	Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir secara sistematik. R. Soedjadi, Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia Konstantasi Keadaan Masa Kini Menuju Harapan Masa Depan, (Jakarta: Dirjen Pendidikan Nasional, 2000), hal. 11
	Secara Operasional

Yang dimaksud dengan penggunaan program remedial dalam mencapai ketuntasan belajar siswa pada pelajaran matematika kelas VIII fullday MTs Al-Huda Bandung dalam penelitian ini adalah aktifitas pemberian program remedial untuk membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar pada pembelajaran matematika yang ditetapkan di kelas VIII fullday MTs Al-Huda Bandung  yang diukur dengan pemberian bebarapa soal sesuai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. adanya program remedial diharapkan akan dapat bantuan siwa dalam belajar dan dapat mencapai hasil sebaik-baiknya untuk ketuntasan belajar pada pelajaran matematika.
  
F.	Sistematika Pembahasan
Agar mempermudah dalam memahami dan mengkaji skripsi ini, maka peneliti membagi dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut.
Bagian prelinear berisi halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran dan abstrak. 
BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.
BAB II sebagai pijakan dalam penelitian merupakan landasan teori dari skripsi yang membahas tentang program remedial dengan bahasan pengertian pembelajaran remedial, tujuan dan fungsi pembelajaran remedial, pendekatan dan metode pembelajaran remedial. Tentang belajar tuntas dengan bahasan pengertian belajar tuntas, prinsip belajar tuntas, strategi belajar tuntas. Dan bahasan tentang efektifitas program remedial sebagai upaya untuk meningkatkan ketuntasan belajar.
BAB III adalah metode penelitian sebagai pijakan untuk menentukan langkah-langkah penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, variabel penelitian, data dan sumbernya, metode dan instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data.
BAB IV merupakan laporan hasil penelitian, yang berisi tentang deskripsi singkat latar belakang obyek, penyajian data dan analisis data, interpretasi, kesimpulan dan diskusi hasil penelitian.
BAB V sebagai bab akhir dan penutup memuat kesimpulan dan saran-saran. 




 

