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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya prestasi belajar matematika khususnya pada materi 

lingkaran di kelas VIII MTs YABIKA, Jambe-Tangerang. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi 

kesulitan belajar matematika melalui strategi pembelajaran remedial dengan pendekatan Problem 

Based Instruction. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan 

rancangan penelitian Pre and Post Test Group Design. Sampel yang diambil adalah 40 siswa kelas 

VIII MTs YABIKA, Jambe-Tangerang. Analisis data terdiri dari pengujian instrumen penelitian 

berupa tes matematika pilihan ganda 4 option sebanyak 30 soal. Sebelum dipergunakan untuk 

mengambil data, instrumen tes diujicobakan terlebih dahulu pada 20 siswa yang tidak menjadi 

objek penelitian, kemudian dihitung validitas, reliabilitas, daya pembeda serta taraf kesukarannya. 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian prasyarat, yaitu uji 

normalitas dan uji homogenitas. Hipotesis yang akan diuji adalah hasil belajar matematika siswa 

sebelum remedial dengan pengajaran konvensional dan hasil belajar matematika siswa setelah 

remedial dengan pengajaran Problem Based Instruction. Berdasarkan hasil hipotesis dan analisis 

data, dengan nilai  = 3,097 > = 1,995 yang menunjukkan hipotesis  diterima. 

Dengan kata lain, hipotesis menyatakan hasil belajar matematika siswa setelah remedial dengan 

pendekatan Problem Based Instruction lebih tinggi dari hasil belajar matematika siswa sebelum 

remedial dengan pengajaran konvensional.  

Kata Kunci : Kesulitan belajar matematika, Remedial, Problem Based Instruction.  

 

PENDAHULUAN 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah 

pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang 

bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan yang 

dihadapinya. Konsep pendidikan tersebut terasa semakin penting ketika seseorang harus 

memasuki kehidupan di masyarakat dan dunia kerja, karena yang bersangkutan harus 

mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah.  

Masalah utama dalam pembelajaran pada pendidikan formal (sekolah) dewasa ini 

adalah masih rendahnya daya serap peserta didik. Terlebih pada mata pelajaran matematika 

yang oleh kebanyakan siswa dianggap sebagai pelajaran yang sulit, tidak menarik, dan 

monoton. Hal ini tentunya memerlukan strategi pembelajaran yang tidak menjenuhkan.  

Lingkaran sebagai bagian dari bangun datar merupakan salah satu materi pokok 

bahasan dalam pelajaran matematika kelas VIII SMP. Pada pokok bahasan ini dibahas 

unsur-unsur lingkaran, sudut pusat dan sudut keliling, sudut antara dua talivbusur, garis 

singgung lingkaran, lingkaran dalam dan lingkaran luar segitiga. Kesulitan yang dialami di 

antaranya adalah dalam memahami konsep, dan merasa bingung bila menghadapi soal yang 

bersifat aplikasi.  
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Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika dapat 

diartikan sebagai kegagalan dalam mencapai tujuan pendidikan. Sejalan dengan pencapaian 

tujuan, Russefendi menjelaskan bahwa terdapat sepuluh faktor pendukung keberhasilan 

belajar siswa, dua di antaranya adalah aspek siswa sebagai faktor dalam dan kompetensi 

guru sebagai faktor luar. Berkenaan dengan kompetensi guru, Russefendi lebih lanjut 

menjelaskan bahwa guru harus mampu mendiagnosis kesulitan belajar siswa dan mampu 

membuat serta melaksanakan remedial. Pendapat lain tentang kesulitan siswa dalam 

memecahkan soal matematika bentuk pemecahan masalah adalah yang berkenaan dengan 

strategi yang dikemukakan oleh Polya dikutip oleh Subana dan Sudrajat dalam bukunya 

Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah, yaitu: (1) memahami masalah, (2) menyususn masalah, (3) 

melaksanakan rencana, (4) mengecek kembali.  

Kemampuan siswa dalam mempelajari dan memahami pelajaran matematika secara 

tuntas dalam jangka waktu tertentu tidaklah sama. Ada siswa yang dalam waktu tertentu 

dapat memahami matematika, namun tidak sedikit juga yang membutuhkan waktu lebih 

(tambahan waktu) dalam mempelajari matematika. Oleh karena itu, guru sebaiknya sedini 

mungkin mempersiapkan dirinya dan lebih bijaksana dalam menentukan pola pengajaran 

yang akan digunakan, sehingga materi yang disampaikan dapat diterima oleh siswa dengan 

baik.  

Kondisi ini tentunya merupakan hasil pembelajaran yang masih konvensional dan 

tidak menyentuh ranah dimensi peserta didik itu sendiri. Dalam arti yang lebih substansial, 

bahwa proses pembelajaran hingga dewasa ini masih memberikan dominasi guru dan tidak 

memberikan akses bagi siswa untuk berkembang secara mandiri melalui penemuan dalam 

proses berpikir matematikanya. Pada pembelajaran ini suasana kelas cenderung teacher-

centered sehingga siswa menjadi pasif. Meskipun demikian, guru lebih suka menerapkan 

model konvensional tersebut, dikarenakan tidak memerlukan alat dan bahan praktek, cukup 

hanya menjelaskan konsep-konsep yang ada pada buku ajar atau referensi lain. Masalah ini 

banyak dijumpai dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas. Oleh karena itu, perlu 

menerapkan suatu strategi belajar yang dapat membantu siswa untuk memahami materi 

ajar dan aplikasi serta relevansinya dalam kehidupan sehari-hari.  

Kesulitan dalam mempelajari matematika inilah yang menjadi perhatian penulis. 

Banyak pendidikan formal (sekolah) yang menggunakan remedial dalam mengatasi masalah 

kesulitan belajar matematika siswa. Atas dasar permasalahan ini, penilis memfokuskan pada 

“Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika Siswa Melalui Pembelajaran Remedial dengan 

Pendekatan Problem Based Instruction pada Pokok Bahasan Lingkaran di MTs YABIKA, 

Jambe-Tangerang”.  

KAJIAN PUSTAKA 

Kesulitan Belajar 

Ahmad dan Supriono, memberikan definisi: kesulitan belajar adalah keadaan dimana 

anak didik atau siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya (Abu Ahmadi dan Widodo 

Supriono, 1981: 47). Sementara Sabri mengartikan kesulitan belajar siswa sebagai 

kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran sekolah. Jadi, kesulitan belajar 

yang dihadapi ini terjadi pada waktu mengikuti pelajaran yang disampaikan/ditugaskan oleh 

seorang guru (M. Alisuf Sabri, 1996: 88). Ada juga mengartikan bahwa kesulitan belajar 

adalah “hambatan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 
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(Departemen Agama, 1998: 32). Hambatan belajar yang datang dari diri siswa maupun dari 

luar siswa. Ada beberapa macam kesulitan belajar yang dialami siswa, yaitu: “(1) Kekacauan 

belajar (Learning Disorder); (2) Ketidakmampuan belajar (Learning Disability); (3) Proses 

belajar tidak berfungsi (Learning Disfunction); (4) Terlambat belajar (Under Achiefer) dan 

(5) Lambat belajar (Slow Learner)” (Departemen Agama, 1998: 32).  

Berdasarkan uraian di atas, siswa yang mengalami kesulitan dalam menerima dan 

menyerap suatu materi pelajaran yang diberikan oleh guru maka siswa tersebut mengalami 

kesulitan belajar. Kesulitan belajar matematika berarti kesulitan dalam menerima/memahami 

dan menyerap objek pelajaran matematika yang berupa fakta, konsep, dan skill. Kesulitan 

belajar matematika pokok bahasan lingkaran berarti kesulitan dalam menerima/memahami 

dan menyerap fakta-fakta atau konsep-konsep, prinsip-prinsip atau skill pada materi 

lingkaran. Dalam menelaah butir-butir materi, perlu dikenali jenis objek pelajaran yang 

terdiri dari fakta, prinsip dan operasi/prosedur (skill). Berikut disajikan pembagian materi 

lingkaran kepada fakta, konsep, prinsip dan skill.  

No Sub Pokok Bahasan Fakta Konsep Prinsip Skill 

1 Unsur-unsur lingkaran √ √   
2 Luas dan keliling lingkaran   √ √ 

3 
Hubungan antara busur, juring 

dan sudut pusat lingkaran   
√ √ 

 

Dari tabel di atas dilihat bahwa jika siswa tidak mampu menyebutkan unsur-unsur 

lingkaran maka diduga siswa mengalami kesulitan memahami fakta atau kesulitan 

memahami konsep. Jika siswa tidak memahami perhitungan luas dan keliling lingkaran maka 

siswa diduga mengalami kesulitan memahami prinsip. Jika siswa tidak memahami hubungan 

antara busur, juring dan sudut pusat lingkaran maka diduga siswa juga kesulitan memahami 

prinsip dan skill, begitu juga pada sub-sub pokok bahasan seterusnya.  

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kesulitan belajar di sekolah banyak dan 

beragam. Namun secara garis besar penyebab kesulitan belajar dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu faktor internal (berasal dari individu) dan faktor eksternal (berasal dari luar 

individu). Menurut Suparno, faktor internal yang bersifat psikologis ada tujuh faktor, yaitu: 

(1) Merasa sukar mencerna karena materinya dianggap sulit; (2) Kehilangan gairah belajar 

karena nilai yang diperolehnya rendah; (3) Kesulitan untuk mendisiplinkan diri dalam 

belajar; (4) Tidak bisa berkonsentrasi; (5) Tidak cukup tekun mengerjakan sesuatu 

khususnya belajar; (6) Konsep diri yang rendah; dan (7) Gangguan emosi. Faktor-faktor 

eksternal yaitu: keadaan sosial ekonomi, kekurangmampuan guru menguasai materi dan 

strategi pembelajaran, tugas-tugas non akademis, kurang memperoleh dukungan dari 

orang-orang sekitar, lingkungan fisik, kesulitan yang bersumber dari lembaga pendidikan itu 

sendiri, dan kesulitan yang terjadi di masyarakat (A. Suhaimah Suparno, 2001: 52-55).  

Remedial 

Remedial dalam bahasa Indonesia adalah “kata sifat yang berhubungan dengan 

perbaikan, usaha-usaha/tindakan-tindakan perbaikan” (John M. Echols dan Hasan Shadily, 

1992: 476). Pengajaran remedial adalah pengajaran yang digunakan untuk menyembuhkan 

kekeliruan-kekeliruan atau untuk lebih dapat memahami konsep-konsep yang telah 

dipelajarinya tetapi belum dikuasainya (Russefendi, 1980: 343). Dari pengertian tersebut, 

maka dapat dikatakan bahwa remedial adalah suatu usaha atau tindakan yang berupa 
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kegiatan-kegiatan perbaikan di dalam proses belajar mengajar yang terprogram dan 

tersusun secara sistematis untuk membantu mengatasi serta memecahkan masalah 

kesulitan belajar yang dihadapi para siswa.  

Tujuan remedial dapat kita kategorikan menjadi dua, yaitu dalam arti luas (ideal) 

dan dalam arti sempit (operasional). Dalam arti luas, kegiatan perbaikan bertujuan 

memberikan “bantuan” baik yang berupa perlakuan pengajaran maupun yang berupa 

bimbingan dalam mengatasi kasus-kasus yang dihadapi oleh siswa yang mungkin 

disebabkan faktor-faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam arti sempit, kegiatan 

remedial bertujuan untuk memberikan bantuan yang berupa perlakuan pengajaran kepada 

para siswa yang lambat, sulit, gagal belajar, agar supaya mereka secara tuntas dapat 

menguasai bahan pelajaran yang dibeikan kepada mereka.  

Bentuk-bentuk remedial antara lain: 

• Mengajarkan kembali (Re-Teaching), yaitu kegiatan perbaikan dilaksanakan dengan jalan 

mengajarkan kembali bahan yang sama kepada para siswa yang memerlukan bantuan 

dengan cara penyajian yang berbeda dengan hal-hal berikut: (1) Kegiatan belajar-

mengajar dalam situasi kelompok yang telah dilakukan; (2) melibatkan siswa pada 

kegiatan belajar; (3) memberikan dorongan/motivasi kepada siswa pada kegiatan belajar.  

• Bimbingan individu/kelompok kecil.  

• Menyuruh siswa mempelajari bahan yang sama dengan sumber yang berbeda.  

• Guru menggunakan alat audio-visual yang lebih banyak.  

• Bimbingan, dapat dilakukan oleh wali kelas, guru bidang studi, guru pembimbing dan 

tutor.  

Metode yang digunakan dalam pengajaran remedial hendaknya berbeda dengan 

belajar pada umumnya, karena remedial sifatnya berupa bantuan. Dalam pengajaran, 

perbaikan ini hendaknya menggunakan metode yang disesuaikan dengan siswa yang 

mengikuti kegiatan ini dan juga disarankan menggunakan pendekatan pengajaran yang 

berbasis masalah (Problem Based Instruction).  

Pengolahan kelas adalah “Keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara 

kondisi belajar yang optimal dan mengendalikannya bila terjadi gangguan dalam proses 

pembelajaran (Syaiful Bahri Djamarah dan Anwar Zain, 1996: 194). Pengolahan kelas ini 

penting dilakukan terlebih dalam pengajaran remedial, karena bisa dikatakan siswa-siswa 

yang mengikuti remedial adalah siswa lebih banyak memiliki permasalahan sehingga 

dibutuhkan pengolahan kelas yang dinamis, kreatif, lengkap dan relevan.  

Problem Based Instruction (PBI) 

Problem Based Instruction (PBI) dikenal dengan istilah Pengajaran Berbasis Masalah 

(PBM). Model pengajaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak jaman John Dewey. 

Dewasa ini, model pembelajaran ini mulai diangkat kembali, sebab ditinjau secara umum, 

pengajaran berdasarkan masalah ini terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah 

yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk 

melakukan penyelidikan dan inkuiri. Menurut Dewey belajar berdasarkan masalah adalah 

interaksi antara stimulus dan respons, merupakan hubungan antara dua arah belajar dan 
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lingkungan (Trianto, 2009: 91). Lingkungan memberi masukan kepada siswa berupa 

bantuan dan masalah, sedangkan sistem syaraf otak berfungsi menafsirkan bantuan itu 

secara efektif sehingga masalah yang dihadapi dapat diselidiki, dinilai, dianalisis serta dicari 

pemecahannya dengan baik. Adapun ciri-ciri khusus Problem Based Instruction dapat dilihat 

dari hal-hal sebagai berikut: Pengajuan pertanyaan atau masalah, berfokus pada keterkaitan 

antardisiplin, penyelidikan autentik, menghasilkan produk dan memamerkannya serta 

kolaborasi.  

Pada PBI terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan 

siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja 

siswa. Kelima langkah tersebut dijelaskan berdasarkan langkah-langkah pada tabel di bawah 

ini: 

Langkah-langkah Problem Based Instruction 

Tahap Tingkah Laku Guru 

Tahap-1 
Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik 

yang dibutuhkan, menngajukan fenomena atau demonstari atau 
cerita untuk memunculkan masalah, memotivasi siswa untuk 

terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih Orientasi siswa pada masalah 

Tahap-2 Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan 
mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan 

masalah tersebut 
Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 

Tahap-3 Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang 

sesuai, melksanakan eksperimen, untuk mendapatkan 
penjelasan dan pemecahan masalah. 

Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

Tahap-4 Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan 
karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model serta 
membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. 

Mengembangkan dan menyajikan 

hasil karya 

Tahap-5 

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi 

terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka 
gunakan. 

Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Sumber: Trianto, 2009: 98 

METODE PENELITIAN  

Metode dalam penelitian adalah kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang melalui 

temuan data yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau 

dengan cara-cara lain dari kuantifikasi. Dengan kata lain penelitian deskriptif mengambil 

masalah/memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya 

(Nana Sudjana dan Ibrahin, 1989:64). Rancangan penelitian menggunakan design: Pre and 

Post Test Group Design, dengan pola sebagai berikut: 
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Objek Kelas 

Penelitian 
Pre-Test 

Perlakuan 

(Tretment) 
Post-Test 

R  X  

Keterangan:  

R :  Pemilihan objek secara random 

  :  Observasi sebelum eksperimen 

  :  Observasi setelah eksperimen 

X :  Eksperimen (perlakuan kepada kelas objek penelitian melalui pembelajaran 

remedial dengan pendekatan Problem Based Instruction (PBI) 

Populasi target pada penelitian target pada penelitian ini adalah seluruh siswa MTs 

YABIKA yang terdaftar pada Tahun Pelajaran 2018/2019 yang berjumlah 210 siswa. Populasi 

terjangkau adalah siswa kelas VIII MTs YABIKA yang terdiri dari 3 rombongan belajar yang 

berjumlah 108 siswa. Sampel yang diambil secara simple random sampling (acark 

sederhana) sebanyak 40 siswa. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Pengamatan awal untuk menentukan kelas yang akan dijadikan objek 

2. Melakukan observasi dengan memberikan tes awal (Pre-Test) soal-soal pokok bahasan 

lingkaran 

3. Menganalisa hasil evaluasi dan mengklasifikasi soal-soal ke dalam beberapa kriteria, 

sukar, sedang, sedag dan mudah.  

4. Melaksanakan pembelajaran remedial dengan pendekatan Problem Based Instruction 

5. Melakukan kembali evaluasi dengan memberikan tes akhir (Post-Test) soal-soal pokok 

bahasan lingkaran dengan indikator soal yang sama seperti indikator pada soal pada soal 

Pre-Test 

6. Menganalisa hasil Post-Test 

7. Membandingkan hasil Pre-Test dengan hasil Post-Test dengan melakukan uji banding.  

Instrumen yang digunakan berupa tes hasil belajar matematika. Sedangkan tes 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu tes awal dan tes akhir. Hasil belajar yang diukur adalah 

pada pokok bahasan lingkaran. Pada tes awal berupa tes objektif dalam bentuk pilihan 

ganda sebanyak 30 soal dengan 4 pilihan. Pada tes akhir diberikan butir soal yang berbeda 

dengan indikator soal yang sama pada tes awal. Sebelum pengambilan data, terlebih dahulu 

diadakan uji coba instrumen untuk mengetahui validitas, reliabilitas, daya pembeda dan uji 

taraf kesukaran soal. Tes ini diujicobakan pada 20 siswa kelas VIII MTs YABIKA yang diambil 

secara acak.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data 

Setelah dilakukan pre-test kepada 40 siswa diperoleh data hasil belajar matematika 

siswa yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuansi sebagai berikut: 
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Berdasarkan data hasil penelitian dapat kita kelompokkan bahwa siswa yang 

mendapatkan nilai di bawah rata-rata sebanyak 24 siswa (60%). Sedangkan yang mendapat 

nilai di atas rata-rata sebanyak 16 siswa (40%). Dari 40 siswa yang mengikuti pre-test 

didapat 35 siswa yang mendapat nilai di bawah KKM (70). Ke-35 siswa ini akan diberi 

perlakuan pembelajaran kembali dengan pembelajaran remedial pendekatan Problem Based 

Instruction. Sedangkan 5 siswa yang mendapat nilai di atas nilai KKM tidak diikutsertakan 

dalam pembelajaran remedial tersebut.  

Setelah melaksanakan pembelajaran remedial dilakukan kembali tes akhir kepada 35 

siswa. Berikut hasil nilai Post-Test: 

 

Dari gambar di atas dapat dikelompokkan bahwa terdapat 54,3% mempunyai nilai di 

bawah rata-rata dan sekitar 45,7% siswa mendapat nilai di atas rata-rata.  
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Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berasal dari populasi berdistribusi 

normal atau tidak, maka dilakukan uji normalitas (dengan menggunakan rumus Liliefors). 

Kriteria uji normalitas adalah H0 ditolak jika L0 hitung lebih besar dari L0 tabel; atau H0 

diterima jika L0 hitung lebih kecil dari L0 tabel. Dengan diterimanya H0 berarti data dalam 

penelitian berasal dari poluasi berdistribusi normal, jika H0 ditolak berarti data berasal dari 

polpulasi berdistribusi tidak normal.  

Uji Normalitas Pre-Test Hasil Belajar Matematika Siswa Sebelum Remedial 

Pengajaran Konvensional 

N Α 
 

 

Keputusan 

40 0,05 0,1321 0,1401 H0 diterima 

 

Uji Normalitas Pre-Test Hasil Belajar Matematika Siswa Setelah Remedial Pengajaran 

Pendekatan Problem Based Instruction 

N Α 
 

 

Keputusan 

35 0,05 0,1025 0,1498 H0 diterima 

 

Berdasarkan tabel dihasilkan L0 hitung lebih kecil daripada L0 tabel, ini berarti 

bahwa data tersebut berdistribusi normal.  

Uji Homogenitas 

Kriteria pengujian ditetapkan hasil perhitungan dengan menggunakan F hitung. Uji 

homogenitas varian populasi dengan menggunakan Uji-F diperoleh data sebagai berikut: 

N Kelompok 
 

 

Keputusan 

40 
Nilai Post-Test atas 

Nilai Pre-Test 
0,1025 0,1498 Homogen 

 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas diperoleh F hitung yang lebih kecil daripada F 

tabel, maka dapat disimpulkan maka kedua data memiliki varians yang homogen.  

Interpretasi Hasil Penelitian 

Uji hipotesis dilakukan dengan cara menggunakan kesamaan kedua rata-rata siswa 

dengan hipotesis yang dilakukan menggunakan Uji-t. Berdasarkan hipotesis statistik 

penelitian yang menyatakan bahwa: 

Ditolak H0 = t hitung ≥ t tabel 

Diterima H1 = t hitung < t tabel 

Hasil penelitian berdasarkan perhitungan Uji-t didapat t hitung ≥ t tabel (3,097 > 

1,99) dengan signifiknsi α = 0,05 maka H0 ditolak, ini menunjukkan hasil belajar 

matematika siswa setelah dilaksanakannya pembelajaran remedial dengan pendekatan 

Problem Based Instruction lebih tinggi dari hasil belajar matematika siswa sebelum remedial 

dengan pengajaran konvensional. Hasil pengujian ini membuktikan kebenaran hipotesis, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil belajar matematika siswa setelah 

dilaksanakannya pembelajaran remedia lebih tinggi dari hasil belajar matematika siswa 
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sebelum remedial. Dengan kata lain, pembelajaran remedial merupakan upaya yang dapat 

dilakukan dalam mengatasi kesulitan belajar matematika siswa. Hal ini dibuktikan dengan 

adanya peningkatan nilai rata-rata siswa antara sebelum remedial (60,60) dan setelah 

remedial (65,94) dengan prosentase kenaikan sebesar 8,81%.  

PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Hasil pembelajaran matematika pokok bahasan lingkaran sebelum dilaksanakan remedia 

mempunyai rata-rata 60,60 dikategorikan kurang.  

2. Hasil pembelajaran matematika pokok bahasan lingkaran setelah dilaksanakan remedial 

dengan pendekatan Problem Based Instruction mempunyai nilai rata-rata 65,94 

dikategorikan cukup.  

3. Terdapat peningkatan rata-rata hasil belajar antara sebelum dan setelah remedial dengan 

prosentasi sebesar 8,81%.  

4. Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya diperoleh nilai 

t hitung sebesar 3,097 dan t tabel 1,99 dengan taraf signifikansi sebesar 0,05 maka H0 

ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil belajar matematika siswa setelah 

dilaksanakannya pembelajaran remedial denga pendekatan Problem Based Instruction 

lebih tinggi dari hasil belajar matematika siswa sebelum remedial pada siswa kelas VIII 

MTs YABIKA, Jambe-Tangerang.  

Saran  

Mengacu pada hasil penelitian di atas, kiranya menunjukkan kepada kita bahwa 

dengan metode mengajar yang berbeda aka menghasilkan hasil belajar yang berbeda pula. 

Tentunya diharapkan dapat berimplikasi bagi para guru matematika untuk dapat termotivasi 

untuk terus menggali dan mengembangkan berbagai metode pengajaran sehingga 

pembelajaran matematika dapat menjadi semakin menarik dan bermakna bagi siswa. Maka 

dengan ini penulis mengajukan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran guru matematika kiranya dapat lebih 

bervariatif menggunakan, menguji dan mengembangkan berbagai metode pengajaran.  

2. Merancang pembelajaran di kelas yang bukan hanya sekedar mencapai materi melainkan 

mengembangkan keterampilan atau kemampuan siswa.  

3. Menganalisis kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dan melaksanakan pembelajaran 

remedial dengan berbagai pendekatan, salah satunya pendekatan Problem Based 

Instruction pada siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika.  

4. Dalam proses pembelajaran guru hendaknya melibatkan siswa secara aktif dalam 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika.  

5. Bagi kepala sekolah, kiranya sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran 

dapat senantiasa ditingkatkan sehingga guru dapat semakin kreatif dan inovatif dalam 

mengembangkan berbagai metode pengajaran.  
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