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I.  PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan utama dari kegiatan belajar-mengajar di dalam kelas adalah agar siswa 

dapat menguasai bahan-bahan belajar sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah 

ditetapkan. Namun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa setelah kegiatan 

belajar mengajar berakhir masih saja ada siswa yang tidak menguasai materi 

pelajaran. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang rendah 

dikelasnya (Majid, 2007: 225).  

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menerapkan pendidikan untuk 

mencapai ketuntasan tertentu. Ketuntasan belajar  merupakan pencapaian taraf 

penguasaan minimal yang telah ditetapkan guru dalam tujuan pembelajaran setiap 

satuan pelajaran. Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam 

suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk 

masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan 

kriteria ketuntasan belajar secara terus menerus untuk mencapai kriteria 

ketuntasan ideal, untuk itu guru dalam merancang persiapan mengajar perlu 

menyusun strategi pembelajaran yang dirancang secara seksama sesuai dengan 

tujuan pembelajaran untuk mencapai hasil belajar siswa yang optimal (BSNP, 

2006: 12). 
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Berdasarkan hasil observasi di sekolah melalui wawancara dengan guru biologi 

kelas VIII SMP Negeri 2 Terbanggi Besar kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

pada materi pokok sistem peredaran darah adalah 64.  Pada tahun pelajaran 

2011/2012 terdapat 78%  siswa tidak tuntas dalam belajar (belum mencapai 

KKM). Untuk itu, perlu diberikan perbaikan berupa remedial. Pemberian 

remedial selama ini hanya dengan cara menugaskan siswa mempelajari kembali 

materi yang telah disampaikan sebelumnya tanpa bantuan bahan ajar lainnya 

sehingga pelaksanaan  remedial kurang efektif , akibatnya  masih terdapat siswa 

yang belum mencapai KKM walaupun telah  dilaksanakan remedial. 

 

Pelaksanaan pembelajaran remedial banyak mengalami kendala, antara lain 

kurangnya bahan ajar yang  disediakan  guru dan keterbatasan waktu pelaksanaan 

remedial. Menurut Nasution (2008: 205-206) pengajaran dengan menggunakan 

modul memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar menurut cara masing-

masing. Pemberian modul dapat mengolah kembali seluruh bahan yang telah 

diberikan guna pemantapan dan perbaikan, atau mengulangi bahan pelajaran 

untuk lebih memantapkannya sehingga lebih mempermudah pemahaman siswa. 

Hasil Penelitian Marthatika (dalam respository library, 2012: 32) menunjukkan 

bahwa hasil rata-rata belajar siswa sesudah remedial lebih tinggi dari pada hasil 

rata-rata belajar siswa sebelum remedial. Selain itu, hasil penelitian Made (dalam 

Kartikaningtyas, 2012: 16)  juga menyatakan bahwa prestasi belajar siswa dengan 

penggunaan modul berorientasi siklus belajar lebih baik dibandingkan dengan 

menggunakan cara konvensional pada materi sistem koordinasi.  
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Berdasarkan uraian di atas  peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Pengaruh Penggunaan Bahan Ajar Modul Remedial Terhadap Hasil 

Belajar Kognitif  Siswa Pada Materi Pokok Sistem Peredaran Darah Pada 

Manusia (Studi Eksperimental  Pada Siswa Kelas VIII  Semester Ganjil SMP 

Negeri 2 Terbanggi Besar  Tahun Pelajaran 2013/2014)”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Adakah pengaruh yang signifikan pada penggunaan bahan ajar modul 

remedial terhadap pencapaian KKM siswa kelas VIII pada materi pokok 

sistem peredaran darah manusia? 

2. Apakah bahan ajar modul dapat membantu guru dan siswa dalam remedial 

pada materi pokok sistem peredaran darah manusia? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

1. Pengaruh penggunaan bahan ajar modul remedial terhadap pencapaian KKM 

siswa kelas VIII pada materi pokok sistem peredaran darah manusia. 

2. Penggunaan bahan ajar modul untuk  membantu guru dan siswa dalam 

remedial pada materi pokok sistem peredaran darah manusia. 
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D.  Manfaat Penelitian 

Setelah melakukan penelitian, manfaat yang diperoleh adalah: 

1. Bagi peneliti, memberikan pengalaman mengajar sebagai calon seorang guru 

dalam membuat bahan bantu pembelajaran yang efektif dan tepat  dengan 

menggunakan modul. 

2. Bagi guru, membantu guru dalam menyiapkan bahan ajar remedial.  

3. Bagi siswa, dapat memudahkan siswa belajar  secara mandiri dalam 

menguasai materi pelajaran. 

 

E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk menghindari anggapan yang berbeda terhadap masalah yang akan dibahas, 

maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Modul remedial dilakukan apabila terdapat siswa yang tidak lulus pada materi 

tertentu dengan memberikan materi yang lebih luas mengenai materi yang 

kurang dipahami oleh siswa serta evaluasi secara kontinu. 

2. Hasil belajar siswa dalam penelitian hanya dibatasi pada aspek kognitif  saja 

yang terdiri dari 6 kategori yaitu mengingat, mengerti, menerapkan, 

menganalisis, menilai, dan berkreasi. 

3. Siswa yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII 

yang mengalami remedial semester ganjil di SMP Negeri 2 Terbanggi Besar. 

4. Data kuantitatif yang diperoleh dari hasil ulangan harian (pretest) sebagai nilai 

awal yang diberikan oleh guru dan nilai posttest yang diperoleh dari hasil 

remedial. 
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5. Modul yang diberikan tidak untuk diajarkan/tatap muka tetapi untuk belajar 

mandiri siswa, dan jika ada materi yang masih belum dipahami siswa maka 

guru akan menjelaskan mengenai materi tersebut. 

6. Materi pokok dalam penelitian ini adalah sistem peredaran darah pada manusia 

yaitu pada kompetensi dasar 1.6 “mendeskripsikan sistem peredaran darah 

pada  manusia dan hubungannya dengan kesehatan”. 

 

F.  Kerangka Pikir 

Salah satu penyebab pelaksanaan remedial yang kurang efektif di sekolah saat ini 

dikarenakan kurangnya bahan ajar yang digunakan guru. Pemberian modul 

sebagai bahan ajar dapat menarik minat siswa untuk belajar sesuai dengan 

kecepatan tanggap masing-masing siswa, karena modul yang disusun dengan 

bahasa spesifik sehingga mudah dipahami siswa serta terdapat gambar-gambar  

dan skema yang menarik disetiap bagian materinya. Di dalam modul  berisi 

materi singkat, glosarium, latihan soal, kunci jawaban yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan dapat membantu siswa belajar secara mandiri untuk  menguasai 

materi. Selain itu terdapat juga istrumen  penilaian  agar siswa dapat menilai 

kemampuannya secara mandiri. Belajar dengan menggunakan modul membantu 

siswa untuk memahami materi yang belum dimengerti. Dengan demikian, modul 

diharapkan dapat menjadi salah satu sumber belajar yang bermanfaat bagi siswa 

dalam remedial ditengah keterbatasannya sumber belajar di sekolah.  
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah bahan ajar modul remedial, sedangkan 

variabel terikatnya adalah hasil belajar kognitif siswa.  

Hubungan antara kedua variabel tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

 

 

Gambar 1. Hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 

Keterangan : X  = Bahan ajar modul remedial 

  Y =   Hasil belajar kognitif 

 

 

G. Hipotesis 

 Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

1. H0 = Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan bahan ajar 

modul remedial dalam meningkatkan pencapaian KKM  siswa. 

H1 = Ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan bahan ajar modul 

remedial dalam meningkatkan KKM siswa. 

2. Penggunaan bahan ajar modul dapat  membantu guru dan siswa dalam 

remedial. 
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