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I.  PENDAHULUAN 
 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Penyampaian materi fisika dengan metode yang kurang tepat, akan menciptakan 

suasana pembelajaran yang kurang menarik dan tidak kondusif. Hal tersebut 

menyebabkan kurangnya motivasi dan perhatian pada diri siswa untuk  menerima 

transfer ilmu dari guru. Sikap siswa tersebut akan berdampak pada kurangnya 

pemahaman konsep fisika sehingga siswa akan mengalami kesulitan dalam 

menjawab soal-soal pada ulangan harian, UTS maupun UAS sehingga hasil 

belajar yang diperoleh cenderung rendah dan tidak tercapainya nilai KKM yang 

telah ditetapkan. 

Bagi siswa yang tidak mencapai nilai KKM, maka guru harus memberikan 

pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial merupakan suatu program yang 

didasarkan pada latar belakang  perbedaan  setiap peserta didik yaitu terdapat 

beberapa peserta didik yang memerlukan waktu lebih dalam memahami materi 

yang disampaikan oleh guru. Berdasarkan Permendikbud No.65 tentang Standar 

Proses, No.66 tahun 2013 tentang Standar Penilaian, setiap pendidik hendaknya 

memperhatikan prinsip perbedaan individu (kemampuan awal, kecerdasan, 

kepribadian, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, gaya belajar), maka program 

pembelajaran remedial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan/hak anak.  



 

 

                                                                                                           2 

Bertitik tolak dari Permendikbud tersebut, maka pembelajaran remedial menjadi 

sangat penting peranannya dalam pendidikan untuk membantu siswa yang 

mempunyai permasalahan dalam belajar.  

 

Pembelajaran remedial atau sering disebut dengan perbaikan bertujuan untuk 

membantu siswa yang memiliki hambatan belajar dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. Prosedur pembelajaran remedial sendiri seharusnya dapat 

dikembangkan oleh masing-masing guru fisika disetiap sekolah karena para guru 

lebih mengetahui kondisi siswanya. Tidak semua guru di sekolah mengadakan 

program remedial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan guru enggan 

melaksanakan program remedial, misalnya keterbatasan waktu, kesibukan guru, 

terbatasnya ruangan dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut dapat 

memunculkan masalah baru dikemudian hari yaitu siswa yang memiliki hambatan 

belajar akan lebih sulit menerima materi dengan tingkatan yang lebih tinggi.  

 

Salah satu contoh kegiatan pembelajaran yang sering dilakukan oleh guru adalah 

pemberian tugas rumah seperti merangkum dan mengerjakan ulang soal ujian. 

Pelaksanaan pembelajaran remedial seperti itu tidak dapat membentuk 

keterampilan proses sains, aktivitas, karakter dan sikap positif siswa. 

Keterampilan proses sangat penting dimiliki oleh siswa saat mempelajari sains 

karena sains atau IPA khususnya fisika merupakan suatu ilmu yang berisi konsep-

konsep yang bersifat empirik atau harus dibuktikan secara nyata. Contoh  

keterampilan proses dalam mempelajari materi alat ukur  misalnya, dapat berupa 

menggunakan alat ukur, membaca dan menuliskan hasil praktik mengukur serta 

mengkomunikasikan data hasil pengukuran. Saat melakukan keterampilan proses 
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sebaiknya diiringi dengan pembentukan karakter pada diri siswa seperti jujur, 

logis, mandiri, kreatif dan lain-lain sehingga aktivitas siswa pun meningkat.   

 

Terdapat satu alternatif yang dapat digunakan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran remedial yaitu dengan memanfaatkan media TIK. Media TIK 

adalah alat bantu atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan informasi 

kepada audience atau  peserta didik dengan berbasiskan komputer. Salah satu 

media TIK yang dapat digunakan seperti  media TIK simulasi. Media TIK 

simulasi berisi tiruan dari benda-benda atau fenomena yang didesain sedemikian 

rupa hingga menyerupai aslinya. Media TIK ini dapat mempermudah guru dalam 

melakukan pembelajaran remedial karena guru hanya mengoperasikan media TIK 

tersebut. Penggunaan  media TIK simulasi ini diharapkan dapat memunculkan 

sikap positif siswa di akhir pembelajaran. Output berupa sikap positif 

mencerminkan ketertarikan siswa pada kegiatan pembelajaran, dan jika siswa 

memiliki ketertarikan, maka guru akan lebih mudah dalam menyampaikan suatu 

materi.  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru IPA di SMP Miftahul Ulum Sekincau, 

diketahui bahwa sistem pembelajaran remedial yang sering diterapkan adalah 

dengan pemberian tugas rumah. Tugas yang diberikan seperti merangkum dan 

mengerjakan soal-soal terkait dengan materi yang belum tuntas.  

 

Mengacu pada uraian latar belakang masalah di atas, telah dilakukan penelitian 

mengenai “Pemanfaatan media TIK simulasi untuk remedial pada pembelajaran 

alat ukur di SMP Miftahul Ulum Sekincau Kabupaten Lampung Barat”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimanakah peningkatan hasil belajar remedial siswa pada pembelajaran 

alat ukur menggunakan media TIK simulasi? 

2. Bagaimanakah Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa pada pembelajaran  

remedial alat ukur menggunakan media TIK simulasi?  

3. Bagaimanakah karakter  siswa yang terbentuk dalam pembelajaran remedial 

alat ukur menggunakan media TIK simulasi? 

4. Bagaimanakah aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran remedial alat-

alat ukur menggunakan media TIK simulasi? 

5. Bagaimanakah sikap siswa setelah mengikuti  pembelajaran remedial alat 

ukur menggunakan media TIK simulasi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah  

1. Mengetahui bagaimana peningkatan hasil belajar remedial siswa pada 

pembelajaran alat ukur menggunakan media TIK simulasi. 

2. Mendeskripsikan Keterampilan Proses Sains (KPS) siswa pada pembelajaran 

remedial alat ukur menggunakan media TIK simulasi. 

3. Mendeskripsikan karakter siswa yang terbentuk pada pembelajaran remedial 

alat ukur menggunakan media TIK simulasi. 

4. Mendeskripsikan  aktivitas siswa selama mengikuti pembelajaran remedial 

alat ukur menggunakan media TIK simulasi. 

5. Mendeskripsikan  sikap siswa setelah mengikuti pembelajaran remedial alat 

ukur menggunakan media TIK simulasi. 
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D. Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat praktis  

a) Media TIK simulasi mempermudah guru dalam menyampaikan materi  

pembelajaran khususnya pada pembelajaran remedial. 

b) Penggunaan media TIK simulasi dapat memperkecil kesalahan-kesalahan 

ataupun kerugian saat melakukan suatu percobaan atau eksperimen pada 

pembelajaran remedial. 

c) Pengulangan materi pembelajaran akan lebih mudah dilakukan. 

 

2. Manfaat teoritis 

Sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan bahwa terdapat suatu alternatif yang 

dapat diterapkan dalam  pembelajaran remedial yaitu dengan memanfaatkan 

media TIK khususnya simulasi. Selain itu, memberikan informasi bagi guru untuk 

lebih kreatif dalam menyampaikan materi pembelajaran. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada: 

1. Media TIK simulasi yang digunakan berupa media berbasis visual yang berisi 

tiruan dari alat-alat ukur fisika seperti meteran jangka sorong, mikrometer 

sekrup, neraca ohaus, timbangan kue, timbangan berat badan, neraca pegas, 

stopwatch, termometer, gelas ukur, voltmeter, amperemeter. Media ini hanya 

bisa dilihat atau diamati sehingga masih diperlukan peran guru untuk 

memberikan penjelasan mengenai alat-alat ukur tersebut . 
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2. Pembelajaran remedial yang dilakukan berupa pembelajaran ulang untuk 

memperbaiki hasil belajar siswa dan membantu siswa yang memiliki hambatan 

dalam belajar  hingga mencapai tujuan pembelajaran dan kriteria ketuntasan 

minimum (KKM) yang telah ditetapkan. 

3. Hasil belajar ranah kognitif merupakan pengetahuan siswa yang dinilai melalui 

pretest pada pembelajaran biasa dan posttest setelah  pembelajaran remedial 

dilaksanakan. 

4. Keterampilan proses sains (KPS) yang dimaksud adalah keterampilan siswa 

yaitu melakukan pengukuran, membandingkan, membuat data, infering data, 

dan mengkomunikasikan data hasil pengukuran. 

5. Karakter siswa yang diamati adalah tekun dalam bekerja, teliti dalam membaca 

hasil ukur, tanggung jawab dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas, 

jujur dalam menuliskan data, percaya diri ketika menyajikan/melaporkan hasil 

pengukuran, menghargai pendapat ketika berdiskusi, dan kerjasama dalam 

melaksanakan tugas.  

6. Aktivitas siswa yang diamati adalah bertanya, menjawab dan menanggapi 

pertanyaan, memperhatikan penjelasan guru, mengerjakan LKS, membuat 

catatan, berdiskusi dan presentasi. 

7. Sikap siswa yang diharapkan setelah pembelajaran remedial alat-alat ukur 

menggunakan media TIK simulasi adalah sikap atau tanggapan positif siswa. 

8. Materi pokok fisika pada penelitian ini adalah materi pengukuran dan alat-alat 

ukur. 


