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ABSTRAK 

EFEKTIFITAS REMEDIAL DAN PENGAYAAN  DALAM 

MENINGKATKAN  HASIL BELAJAR PAI PESERTA DIDIK KELAS X A DI 

SMA PGRI 1  KOTA BUMI KABUPATEN  LAMPUNG UTARATAHUN 

PELAJARAN 2016/2017 

 

Oleh 

Pedral Ludin 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas remedial 

dan pengayaan di sekolah SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara. Hasil penelitian 

ini diharapkan untuk menambah khasanah, pengetahuan tentang kegiatan remedial 

dan pengayaan. 

Secara oprasional yang dimaksud dengan remedial adalah bentuk khusus 

pengajaran yang bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki proses 

pembelajaran yang menjadi penghambat atau yang dapat menimbulkan masalah atau 

kesulitan belajar bagi peserta didik. Sedangkan yang dimaksud dengan pengayaan 

adalah kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan 

akademik yang tinggi yang berarti mereka adalah peserta didik yang tergolong cepat 

dalam menyelesaikan tugas belajarnya. Di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

masih terdapat peserta didik yang belum tuntas dalam belajar dan ada juga peserta 

didik yang telah  menuntaskan pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan cepat 

sehingga hal tersebut  harus dilaksanakanya kegiatan Remedial dan Pengayaan. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengambil latar 

belakang sekolah SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara. Pengumpulan data 

dialakukan dengan melakukan wawancara, observasi, atau pengamatan, dan 

dokumentasi. Analisah data dilakukan dengan membuktikan makna terhadap data 

yang telah berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. 

Pemeriksaan uji keabsahan data dilakukan dengan mengadakan tringulasi data yaitu 

membandingkan data dari hasil pengamatan lansung, dengan data hasil wawancara, 

dan isi suatu dokumentasi yang berkaitan. 

Hasil analisa deskriptif kualitatif menyampaikan bahwa proses pelaksanaan 

kegaiatan remedial dan pengayaan telah berjalan dengan baik dan guru yang 

bersangkutanpun sudah maksimal dalam melakukan kegiatan remedial dan 

pengayaan. Dengan demikian dapat diaktakan bahwa remedial dan pengayaan sudah 

efektif dalam meningkatkan hasil belajar PAI peserta didik kelas X di SMA PGRI 1 

Kota Bumi Lampung Utara. 

  



 

  



 

  



 

MOTO 

                

“….Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…..” (Q.S. Ar-Ra’ad: 11)
1
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: PT. Sygma Examedia 

Arkanleema, 2009), h. 250. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebelum menguraikan skipsi ini lebih lanjut dan menghindari kesalahan apa 

maksud dari judul skripsi ini, maka disini penulis memberikan penegasan terhadap 

judul skripsi “EFEKTIFITAS REMEDIAL DAN PENGAYAAN DALAM 

MENINGKATKAN HASIL BELAJAR  PAI PESERTA DIDIK KELAS X DI 

SMA PGRI 1 KOTABUMI LAMPUNG UTARA” adalah sebagai berikut: 

1. Efektifitas 

Para pengamat pendidikan berpendapat bahwa efektif berarti ada 

efeknya akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarabnya, dapat 

membawa hasil dalam pelaksanaan suatu pekerjaan.
2
 

Jadi berdasarkan pengertian diatas efektifitas adalah adanya 

kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju 

sehingga memberikan hasil yang tepat. Selain itu, efektifitas adalah 

bagaimana suatu organisasi usaha ataupun kependidikan berhasil 

mendapatkan dan memanfaatkan sumberdaya dalam usaha mewujudkan 

tujuan operasional. 

 

                                                             
2
E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah –Konsep Strategi dan Implementasi, (Bandung: 

PT RMJ Rosdakarya, 2006), h. 82. 



 

2. Remedial 

Dalam kamus Bahasa Inggris kata remedial berarti yang berhubungan 

dengan perbaikan.
3
 Dengan demikian yang dimaksud pengajaran remedial 

adalah suatu bentuk pengajaran yang berbentuk perbaikan, atau suatu bentuk 

pengajaran yang membuat menjadi baik. Pembelajaran remedial adalah 

pembelajaran yang ditujukan untuk membantu siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menguasai materi pelajaran. 

Remedial diartikan sebagai pengobatan, penawaran, serta 

penyembuhan yang berhubungan dengan perbaikan. Dalam pengertian yang 

lebih luas pengajaran remedial yaitu pengajaran yang bersifat kuratif 

(penyembuhan) dan atau korektif (perbaikan).  

Jadi pengajaran remedial merupakan bentuk khusus pengajaran yang 

bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki proses pembelajaran yang 

menjadi penghambat atau yang dapat menimbulkan masalah atau kesulitan 

belajar bagi peserta didik.
4
 

3. Pengayaan  

Secara umum pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau 

kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan 

oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Hal 

senada diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa kegiatan pengayaan 

                                                             
3
Kamus Bahasa Ingris 

4
Sugihartono, dkk. Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta:UNY Press, 2012), h. 171. 



 

adalah kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat sehingga 

peserta didik tersebut menjadi lebih kaya pengetahuan dan keterampilannya 

atau lebih mendalam penguasaan bahan pelajaran dan kompetensi yang 

mereka pelajari.
5
 

Jadi pengayaan merupakan kegiatan yang diperuntukkan bagi peserta 

didik yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi yang berarti mereka 

adalah peserta didik yang tergolong cepat dalam menyelesaikan tugas 

belajarnya.
6
 Selain itu, Pembelajaran pengayaan merupakan pembelajaran 

tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru 

bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian sehingga mereka 

dapat mengoptimalisasikan perkembangan minat, bakat dan kecakapan.
7 

 

4. Meningkatkan  

Dalam bahasa indonesia, kata meningkatkan terdiri dari kata “tingkat” 

yang mendapat awalan Me- dan mendapat akhiran –an, maknanya adalah 

proses, perbuatan, cara miningkatkan usaha, kegiatan dsb).
8
 Adapun 

meningkatkan yang dimaksud alam skripsi ini adalah meningkatkan  hasil 

belajar PAI siswa di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara. 

 

 

                                                             
5
Sukiman, Pengembangan Sistem Evaluasi, (Yogyakarta: 2012, Insan  Madani) h. 52. 

6
Sugihartono, dkk.Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: UNY Press, 2012), h. 186. 

7
Sukiman, Op.Cit, h. 54. 

8
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), h. 1281. 



 

5. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah “kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar”. James O. Whitteaker mengemukakan belajar adalah proses 

dimana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau 

pengalaman.
9
 

Jadi hasil belajar yang dimaksud adalah kemampuan keterampilan 

sikap, dan keterampilanyangdiperoleh peserta didik setelah ia menerima 

perlakuanyang diberikan oleh gurusehingga dapat mengkontruksikan 

perubahan itu dalam kehidupan sehari-hari. 

6. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan agama Islam adalah upaya sadar dan tencana dalam 

menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga 

mengimani, ajaran agama Islam, dibarengi dengan tuntunan untuk 

menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan 

antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.
10

 

7. SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara merupakan tempat 

penelitian atau sasaran penulis dalam membahas permasalahan yang 

terkandung dalam skripsi. Dengan demikian judul tersebut diatas berarti suatu 

penelitian untuk mengungkapkan tentang Efektifitas Program Remedial dan 

                                                             
9
Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2013, cet ke-8), h. 35. 

10
http://pangeranarti.blogspot.co.id/20014/11/pengertian-pendidikan-agama-Islam.html?m=1  



 

Pengayaan Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Peserta Didik Kelas X Di 

SMA PGRI 1 Kabupaten Kota Bumi Lampung Utara. 

B. Alasan Memilih Judul 

Penulis memilih judul skripsi tersebut diatas dengan mengemukakan alasan 

memilih judul sebagai berikut: 

1. Ingin mengetahui penerapan kegiatan remedial dan pengayaan di SMA PGRI 

1 Kota Bumi Lampung Utara. 

2. Ingin mengetahui apakah kegiatan remedial dan pengayaan efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

C. Latar Belakang Masalah 

Kurikulum, proses pembelajaran, dan evaluasi merupakan tiga dimensi dari 

sekian banyak dimensi yang sangat penting dalam pendidikan. Ketiga dimensi 

tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.  

Kurikulum merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan yang menjadi 

landasan proses pembelajaran. Menurut Allan C. Ornstein dan Francis Hunkins 

(1993) kurikulum dapat di definisikan suatu rencana aksi atau dokumen tertulis yang 

meliputi strategi mencapai tujuan atau akhir yang diinginkan. Jadi jelaslah kurikulum 

adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran 

serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11

  

Kemudiaan proses pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan guru untuk 
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Iskandar, Psikologi Pendidikan Sebuah Orientasi Baru, (Jakarta: Referensi, 2012), h. 143.  



 

mencapai tujuan yang dirumuskan dalam kurikulum. Pembelajaran sendiri 

merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu usaha untuk 

membelajarkan peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan upaya 

untuk menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar.
12

 

Kemudian evaluasi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk 

mengukur dan menilai tingkat pencapaian kurikulum. Evaluasi juga digunakan untuk 

mengetahui kekuatan dan kelemahan yang ada dalam proses pembelajaran sehingga 

dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Dalam arti luas evaluasi adalah 

proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat 

diperlukan untuk memuat alternative-alternatif keputusan (Mehrens & Lehmann, 

1978)
13

 

Dalam buku Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Oprasionalnya karangan 

Sukardi dinyatakan bahwa evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, 

dimana suatu tujuan telah dapat dicapai.
14

 Defenisi ini menerangkan secara langsung 

hubungan evalusai dengang tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat, di mana 

suatu tujuan dapat dicapai. Sebenarnya evaluasi juga merupakan proses memahami, 

memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan 

pengambilan keputusan. 
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Dalam buku lain di sebutkan pula bahwasanya Evaluasi merupakan kegiatan 

pengumpulan data untuk mengujur sejauhmana tujuan telah tercapai. Karena itu di 

dalam menyusun evaluasi hendaknya memperhatikan secara seksama rumusan tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan dan harus dapat mengukur sejauhmana proses 

pembelajaran telah dilaksanakan.
15

  

Sedangkan tujuan evaluasi secara umum bertujuan untukmelihat sejauh mana 

suatu program atau suatu kegiatan tertentu telah mencapai tujuan yang telah di 

tentukan. Menurut Reece dan Walker (1997) terdapat beberapa alasan mengapa 

evaluasi harus di lakukan, yaitu: 

1. Memperkuat kegiatan belajar 

2. Menguji pemahaman dan kemampuan siswa 

3. Memotivasi siswa  

4. Memberikan umpan balik bagi siswa 

5. Memberikan umpan balik bagi guru  

6. Mencapai proses dan hasil belajar 

7. Memprediksi kinerja pembelajaran selanjutnya 

8. Menilai kualitas belajar
16

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no 41 tahun 2007 tentang standar 

proses menyebutkan bahwa penilaian/evaluasi dilakukan oleh pendidik terhadap hasil 

pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta 
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digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar dan 

memperbaiki proses pembelajaran.
17

 H al ini dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional no 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan 

menyatakan bahwa penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang 

berlaku secara nasional.
 
Dengan demikian jelas sudah bahwa penilaian/evaluasi 

dalam pembelajaran mempunyai batasan-batasan sebagai tolak ukur berhasil tidaknya 

suatu pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya standar ketuntasan 

belajar yang harus dicapai masing-masing peserta didik.  

Jadi jelaslah dari beberapa pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan 

bahwasanya evaluasi adalah suatu proses penilaiian yang dilakuan oleh guru atau 

atasan kepada peserta didik atau bawahan, untuk mengukur tingkat pencapaian pada 

suatu kegiatan yang telah di laksanakan dengan tujuan agar peserata didik dapat 

memenuhi ketuntasan dalam proses pembelajaran. oleh  sebab itu  proses kegiatan  

evaluasi sangatlah berperan penting untuk menentukan kegiatan pengambilan nilai 

serta menentukan kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

Belajar tuntas (Mastery Learning) adalah suatu sistem belajar yang 

menginginkan sebagian besar peserta didik dapat menguasai tujuan pembelajaran 

secara tuntas. Pembelajaran tuntas dalam KTSP adalah pendekatan dalam 

pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh 
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standar kompetensi maupun kompetensi pembelajaran. kemudian dalam kurikulum 

2013 belajar tuntas adalah pola pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan 

secara individual. Dalam hal ini pemberian kebebasan belajar serta mengurangi 

kegagalan peserta didik dalam belaja, strategi belajar tuntas menganut pendekatan 

individual, dalam arti meskipun kegiatan belajar di tunjukan kepada sekelompok 

peserta didik (kelas), tetapi mengakuai dan melayani perbedaan-perbedaan peorangan 

peserta didik sedemikian rupa, sehingga dengan penerapan pembelajaran tuntas 

memungkinkan berkembangnnya potensi masing-masing peserta didik secara 

optimal. Dasar pemikiran belajar tuntas dengan pendekatan individual adalah adanya 

pengakuan terhadap perbedaan individual masing-masing peserta didik.
18

 

Dari pengertian tersebut, masalah yang muncul yang perlu mendapat 

perhatian guru ialah bagaimana usaha agar sebagian besar siswa dapat belajar afektif 

sehingga dapat menguasai meteri pelajaran yang dianggap esensial bagi 

perkembangan siswa itu sendiri. Tujuan utama mastery learning ialah memungkinkan 

75% sampaai 90% siswa dapat mencapai hasil belajar yang sama tingginya dengan 

kelompok terpandai dalam pengajaran klasikal. Maksud lain dari mastery learning 

ialah untuk meningkatkan efesiensi belajar, minat belajar, dan sikap siswa yang 

positif terhadap materi pelajaran yang sedang dipelajarinya. 

Mengingat kecepatan tiap-tiap peserta didik dalam pencapaian kompetensi 

dasar KD tidak sama, maka dalam pembelajaran terjadi perbedaan kecepatan belajar 
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antara peserta didik yang sangat pandai, dengan yang kurang pandai dalam 

pencapaian kompetensi. Sementara pembelajaran berbasis kompetensi mengharuskan 

pencapaian ketuntasan dalam pencapaian kompetensi untuk seluruh kompetensi dasar 

secara perorangan. Implikasi dari prinsip tersebut mengharuskan dilaksanakannya 

program remedial dan pengayaan sebagai bagian tak terpisahkan dari penerapan 

sistem pembelajaran tuntas.  

Program remedial merupakan suatu rancangan pembelajaran ulang yang 

dikenakan bagi peserta didik yang gagal menguasai kompetensi yang telah 

ditargetkan.
19

 

Dalam buku penilaian dan evaluasi dalam rangka implementasi standar proses 

pendidikan siswa karangan Dirman dan Cicih Juarsih disebutkan bahwasanya 

pembelajaran remedaial merupakan suatu bentuk khusus pembelajaran yang 

diberikan yang di berikan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

melalui pendekatan dan tehnik tertentu.
20

 

Remedial  juga merupakan  sebagai usaha meningkatkan prestasi belajar 

peserta didik, dalam hal ini guru berperan aktif dalam meningkatkan proses 

pembelajaran sehingga menghasilkan peserta didik yang memenuhi standar yang di 

tetapkan oleh guru maka dengan ke efektifan dan keefesiensinya dari pelaksanaan 

remedial dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yang di harapkan oleh guru. 
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Kemudian sesuai dengan tujuannya, kegiatan remedial merupakan sebagai 

usaha peningkatan prestasi belajar peserta didik. Maka dapat diusahakan untuk 

merubah situasi agar menjadi lebih baik yang merupakan perintah Allah SWT. Sesuai 

dengan Firman-Nya.  

                                

                                   

       

Artnya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di 

muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. 

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka 

merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah 

menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat 

menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.         

(Ar-Ra’ad: 11)
21

 

 Maka sesuai dengan hakikat pentingnya pengaajaran remedial, dalam 

pelaksanaannya kegiatan remedial dapat dipilih dan di sesuaikan pada tempat 

pelaksanaan kegiatan remedial. 

 Dalam hal ini guru sangatlah berperan penting yaitu mempertimbangakan 

dimana tempat yang paling tepat untuk menyelenggarakan kegiatan perbaikan itu. 

Apakah dirumah peserta didik ataupun di sekolah. 

Sedangkan program pengayaan merupakan program tambahan yang diberikan 
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kepada siswa yang telah mencapai ketuntasan dalam belajar yang dimaksudkan untuk 

menambah wawasan atau memperluas pengetahuannya dalam materi pelajaran yang 

telah dipelajarinya.  

Secara umum pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan 

peserta didik yang telah melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh 

kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya
22

 

Peserta didik yang telah mencapai kompetensi lebih cepat dari peserta didik 

lain dapat menngembangkan dan memperdalam kecakapannya secra optimal melalui 

pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan juga dapat diartakan sebagai suatu 

pengalaman atau kegiatan peserta didik yang telah melampaui persyaratan minimal 

(KKM) yang telah di tentukan oleh suatuan pendidikan dan tidak semua peserta didik 

dapat melakukannnya. Pembelajaran pengayaan juga memberikan kesempatan bagi 

peserta didik yang memeliki kelebihan sehingga mereka dapat mengembangkan 

minat dan bakat serta mengoptimalkan kecakapannya.
23

 Oleh sebab itu pembelajaran 

pengayaan sangatlah pentinng terapkan di sekolah-sekolah, karena dengan adanya 

pembelajaran pengayaan kita dapat mengarahkan peserta didik kea rah yang sesuai 

dengan bakat serta minat peserta didik itu sendiri. 

Jadi pada dasarnya kedua kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah atau 

memberi wawasan dan menambah kegiatan belajar siswa, baik siswa yang belum 

tuntas belajar maupun siwa yang telah mencapai ketuntasan belajar.  Kedua program 

                                                             
22

Kunandar, Op.Cit, h. 331. 
23

Dirman. Op.Cit, h. 50. 



 

ini juga sangatlah berperan aktif dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik 

serta meningkatkan pemahaman dalam belajar khususnya pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam  

Selanjutnya untuk mengetahui standar ketercapaian yang di berikan oleh guru 

di Sma PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam adalah 70 

 Istimewa : 85 

 Baik  : 75 

 Cukup  : 70 

 Kurang : 69-0  

Standar ketercapaian yang di tetapkan oleh guru di berikan atas dasar 

kemampuan dan di sesuaikan dengan tingkat intelegensi peserta didik, sehingga 

KKM yang tidak terlalu tinggi ini peserta didik tidak mempunyai beban yang terlalu 

berat. 

Dan sesuai dengan pelaksanaannya dan tujuan dari kegiatan remedial dan 

pengayaan  yaitu mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik, untuk mencapai 

ketuntasan yang ditetapkan oleh guru serta menambah wawasan peserta didik yang 

telah tuntas dalam kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan hasil prasurvey di peroleh data awal mengenai pelaksanaan 

program remedial dan pengayaan dalam meningkatkan hasil belajar pada mata 

pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA PGRI 1 Lampung Utara adalah sebagai 



 

berikut: 

Tabel I.I 

Hasil Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran PAI Kelas X A SMA PGRI I 

Koata Bumi Lampung Utara 

 

No Nama Pesrta Didik KKM Nilai Ketuntasan 

1 Abid Farhan G 70 74 Tuntas 

2 Ahmad Ichwan Setia Budi 70 72 Tuntas 

3 Aldi Pangestu 70 64 Tidak Tuntas 

4 Alex Saputra 70 70 Tuntas 

5 Alpin Maulana Aji 70 72 Tuntas 

6 Cendi Herawati 70 65 Tidak Tuntas 

7 Cindy Atika 70 72 Tuntas 

8 Dhea Amanda Zulia 70 85 Tuntas 

9 Dhea Sulistiarini. A  70 74 Tuntas 

10 Dini Uswatun Hasanah 70 74 Tuntas 

11 Egga Wulandari 70 65 Tidak Tuntas 

12 Febi Wulan Antika 70 72 Tuntas 

13 Fenny Rachma Sari 70 70 Tuntas 

14 Fadel Muhammad 70 80 Tuntas 

15 Glana Inda Sari 70 68 Tidak Tuntas 

16 Hisyam Hisbatullah 70 72 Tuntas 

17 Iis Kumia Santi 70 74 Tuntas 

18 Jera vonika 70 70 Tuntas 

19 Juliando saputra 70 74 Tuntas 

20 Kenia Khairunnisa 70 75 Tuntas 

21 Maharani Permata 70 90 Tuntas 

22 Nadia Ayu Iranda 70 70 Tuntas 

23 Nehia Nurdila Yani 70 72 Tuntas 

24 Novika Lia Syafitri 70 62 Tidak Tuntas 

25 Riska Maryani 70 75 Tuntas 

26 Rizki Fajar P 70 78 Tuntas 

27 Roy Prayoga 70 78 Tuntas 

28 Rony Aprianto 70 78 Tuntas 

29 Suhesti Maryana 70 90 Tuntas 

30 Tantina 70 65 Tidak Tuntas 

31 Triono Budi Santoso 70 72 Tuntas 

32 Trilestari  70 75 Tuntas 

33 Wahyudi 70 78 Tuntas 

 



 

Sumber: Buku referensi nilai hasil belajar semester genap TP 2016-2017 Kelas X A SMA 

PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara Bidang studi Pedidikan Agama Islam 

 

Berdasarkan data tabel dapat dijelaskan bahwa keseluruhan jumlah peserta 

didik kelas X A berjumlah 33 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 13 

orang dan siswa perempuan sebanyak 20 orang. Adapun peserta didik yang belum 

mencapai KKM sebanyak 6 peserta didik dan peserta didik yang telah mencapai 

KKM sebanyak 27 peserta didik. Jadi dari data tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwasanya peserta didik yang harus mengikuti program remedial sebanyak 6 siswa 

dan yang mengikuti pengayaan sebanyak 3 peserta didik karna nilai peserta didik 

tersebut telah melampaui jauh dari KKM,  

Tabel I.2 

Hasil Ulangan MID Peserta Didik Mata Pelajaran PAI Kelas X B  

SMA PGRI I Koata Bumi Lampung Utara 

 

No Nama Pesrta Didik KKM Nilai Ketuntasan 

1 Andi M. Afif 70 95 Tuntas 

2 Angga ericco 70 75 Tidak Tuntas 

3 Anggita rianov 70 80 Tuntas 

4 Anggraini dwi 70 65 Tuntas 

5 Annisa dianti 70 75 Tuntas 

6 Chindy febri  70 78 Tuntas 

7 Cintya ajeng 70 75 Tuntas 

8 Clara samanta  70 72 Tuntas 

9 Dea rahmayanti 70 85 Tuntas 

10 Dimas novrianto 70 74 Tuntas 

11 Dinta intani 70 72 Tuntas 

12 Fabian razal 70 65 Tidak Tuntas 

13 Falhan holid 70 70 Tuntas 

14 Fani apriyanti 70 75 Tuntas 



 

15 Fauzan mura 70 68 Tidak Tuntas 

16 Haditya afandi 70 72 Tuntas 

17 Hilda febriyana 70 78 Tuntas 

18 Iwan sugiarto 70 70 Tuntas 

19 Junaidah 70 78 Tuntas 

20 Kurnia wati 70 74 Tuntas 

21 Maydinda ayu 70 80 Tuntas 

22 Muhammad Ilham 70 64 Tidak Tuntas 

23 Muhammad fikri 70 75 Tuntas 

24 Musita 70 62 Tidak Tuntas 

25 Mutiara sukma 70 75 Tuntas 

26 Nabila sekar 70 64 Tidak Tuntas 

27 Nadia karimah 70 75 Tidak Tuntas 

28 Nando saputra  70 58 Tuntas 

29 Nadia riharty 70 70 Tuntas 

30 Nurul ummi 70 74 Tuntas 

31 Philisa sofia 70 72 Tuntas 

32 Yuliana sari  70 75 Tuntas 

Sumber: Buku referensi nilai hasil belajar semester genap TP 2016-2017 Kelas X B SMA 

PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara Bidang studi Pedidikan Agama Islam 

 

Berdasarkan data tabel dapat dijelaskan bahwa keseluruhan jumlah peserta 

didik kelas X B berjumlah 32 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 11 

orang dan siswa perempuan sebanyak 22 orang. Adapun peserta didik yang belum 

mencapai KKM sebanyak 7 peserta didik dan peserta didik yang telah mencapai 

KKM sebanyak 25 peserta didik. Jadi dari data tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwasanya peserta didik yang harus mengikuti program remedial sebanyak 7 siswa 

dan yang mengikuti pengayaan sebanyak 4 peserta didik karna nilai peserta didik 

tersebut telah melampaui jauh dari KKM,  

 



 

Tabel I.3 

Hasil Ulangan MID Peserta Didik Mata Pelajaran PAI Kelas X C  

SMA PGRI I Koata Bumi Lampung Utara 

 

No Nama Pesrta Didik KKM Nilai Ketuntasan 

1 Ade Febianti 70 72 Tuntas 

2 Adha Setiawan 70 74 Tuntas 

3 Adinda Fauzhia Kurnandi 70 75 Tuntas 

4 Ahmad Yazid R 70 78 Tuntas 

5 Aisyah 70 75 Tuntas 

6 Anastasya 70 78 Tuntas 

7 Andre Saputra 70 80 Tuntas 

8 Annisa Febrianti 70 72 Tuntas 

9 Arienda Permata A 70 72 Tuntas 

10 Bimasakti 70 60 Tidak Tuntas 

11 Cindy R W 70 72 Tuntas 

12 Danny P 70 60 Tidak Tuntas 

13 Denis Ferisandri 70 70 Tuntas 

14 Dhita T 70 75 Tuntas 

15 Dicky Pratama 70 90 Tuntas 

16 Diki Saputra 70 72 Tuntas 

17 Dimas S 70 68 Tidak Tuntas 

18 Doni Firdiansyah 70 70 Tuntas 

19 Edo Yudiadi  70 78 Tuntas 

20 Fahri Rahmat H 70 74 Tuntas 

21 Faisal Yusuf 70 80 Tuntas 

22 Fitri Amalya 70 75 Tuntas 

23 Inzaghi Risky Ramadhan 70 75 Tuntas 

24 Maryani 70 62 Tidak Tuntas 

25 Maryanti 70 72 Tuntas 

26 Meriska Amelia 70 65 Tidak Tuntas 

27 Meisyarani 70 75 Tuntas 

28 Muhammad Indra 70 70 Tuntas 

29 Mutia Agustina 70 75 Tuntas 

30 Nahiman 70 62 Tidak Tuntas 



 

31 Nita Ratna Sari  70 72 Tuntas 

32 Puspa Dewi K 70 75 Tuntas 

33 Vivi Aprianti 70 70 Tuntas 

34 Zohra Wulandari 70 62 Tidak Tuntas 

Sumber: Buku referensi nilai hasil belajar semester genap TP 2016-2017 Kelas X C SMA 

PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

 

Berdasarkan data tabel dapat dijelaskan bahwa keseluruhan jumlah peserta 

didik kelas X C berjumlah 34 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 15 

orang dan siswa perempuan sebanyak 19 orang. Adapun peserta didik yang belum 

mencapai KKM sebanyak 7 peserta didik dan peserta didik yang telah mencapai 

KKM sebanyak 25 peserta didik. Jadi dari data tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwasanya peserta didik yang harus mengikuti program remedial sebanyak 7 siswa 

dan yang mengikuti pengayaan sebanyak 3 peserta didik karna nilai peserta didik 

tersebut telah melampaui jauh dari KKM,  

 

Tabel I.4 

Hasil Ulangan MID Peserta Didik Mata Pelajaran PAI Kelas X D 

SMA PGRI I Koata Bumi Lampung Utara 

 

No Nama Pesrta Didik KKM Nilai Ketuntasan 

1 Amelia Anggia Putri 70 72 Tuntas 

2 Ananda Leony D 70 60 Tidak Tuntas 

3 Andre Iansyah 70 95 Tuntas 

4 Angga Firmansyah 70 72 Tuntas 

5 Anggi Arya Pradana 70 75 Tuntas 

6 Annisa Nova Aini 70 78 Tuntas 

7 Aulia Frizqo Yanis 70 75 Tuntas 

8 Ayu Wulansari 70 72 Tuntas 

9 Bela Salsabila 70 80 Tuntas 

10 Dinda Febriyanti 70 74 Tuntas 



 

11 Dio Febrian Pratama 70 72 Tuntas 

12 Dwi Apriana 70 65 Tidak Tuntas 

13 Dwi Rahma Sari 70 70 Tuntas 

14 Elisa Eltiana 70 70 Tuntas 

15 Eza Anggita P 70 68 Tidak Tuntas 

16 Galih Muhammad F 70 72 Tuntas 

17 Gilang Rizky Framdya 70 78 Tuntas 

18 Leha Guspita Sari 70 58 Tidak Tuntas 

19 Irva Zuhriah 70 75 Tuntas 

20 Lalavita Putri Anzela 70 74 Tuntas 

21 Lilian Agustina 70 85 Tuntas 

22 M. Athallah Aqil 70 64 Tidak Tuntas 

23 M. Akbar Mursalin 70 75 Tuntas 

24 M. Fahmi F 70 62 Tidak Tuntas 

25 Mirnawati 70 70 Tuntas 

26 Muhammad Rizki 70 75 Tuntas 

27 Nur Aryanti Baiduri 70 58 Tidak Tuntas 

28 Nuranti Nuzul 70 70 Tuntas 

29 Rayhan Syahrindra 70 70 Tuntas 

30 Septiawan Saputra 70 70 Tuntas 

31 Serly Merlinda 70 72 Tuntas 

32 Tinto Aprianto 70 65 Tidak Tuntas 

33 Tiara Intansari 70 90 Tuntas 

Sumber: Buku referensi nilai hasil belajar semester genap TP 2016-2017 Kelas X D SMA 

PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

 

Berdasarkan data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa keseluruhan jumlah 

peserta didik kelas X D berjumlah 33 siswa yang terdiri dari siswa laki-laki sebanyak 

13 orang dan siswa perempuan sebanyak 20 orang. Adapun peserta didik yang belum 

mencapai KKM sebanyak 7 peserta didik dan peserta didik yang telah mencapai 

KKM sebanyak 25 peserta didik. Jadi dari data tersebut dapat diambil kesimpulan 

bahwasanya peserta didik yang harus mengikuti program remedial sebanyak 8 siswa 



 

dan yang mengikuti pengayaan sebanyak 3 peserta didik karna nilai peserta didik 

tersebut telah melampaui jauh dari KKM,  

Setelah diketahui terdapat beberapa peserta didik yang mengikuti remedial 

dan pengayaan, penulis harus mengetahui waktu pelaksanaan remedial dan 

pengayaan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam semester gasal SMA PGRI 

1 Kota Bumi Lampung Utara, dan telah didapatkan berdasarkan hasil pra survey 

adalah sebagai berikut: 

Table I.5 

Uraian Pelaksanaan Remedial dan pengayaan Selama 1 Tahun kelas X di PGRI 

1 Kota Bumi Lampung Utara, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Tahun Pelajaran 2016 / 2017 

 

No  Jenis Pengambilan 

Nilai 

 

Dilakukan Kadang-

kadng  

Tidak 

dilakuakan  

1 Post Tes     

2 Ulangan Harian     

3 Mid semester     

4 Uas gasal     

5 Uas genap     
Sumber: Buku referensi nilai hasil belajar semester genap TP 2016-2017 Kelas X A SMA 

PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

 

 Berdasarkan hasil Prasurvey ini. Jadi dapat diketahui bahwa remedial dan 

pengayaan di laksanakan pada ujian akhir semester, pada ujian tengah semester dan 

kadang-kadang dilaksanakan ulangan harian, tetapi remedial dan pengayaan lebih 

dominan dilaksanakan pada ujian akhir semester ganjil dan genap serta MID, dan 

pada post tes, remedial dan pengayaan tidak dilakukan. 

 Dan selanjutnya untuk mengetahui bagaimana metode, waktu dan tempat 

yang digunakan pada kegiatan ini, dari hasil pra survey yang telah didapatkan adalah 



 

sebagai berikut: 

 Metode  

Adapun metode yang digunakan dalam proses pelaksanaan remedial dan 

pengayaan pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di PGRI 1 

Kota Bumi Lampung Utara yaitu:  Latihan / soal dan pemecahan 

masalah, serta hafalan. 

 Waktu  

Adapun waktu pelaksanaan remedial dan pengayaan pada mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di PGRI 1 Kota Bumi Lampung 

Utara yaitu:  setelah selselai uas, mid, dan ulangan harian pada saat jam 

pelajaran maupun diluar jam pelajaran 

 Tempat  

Adapun tempat pelaksanaan remedial dan pengayaan pada mata 

Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA PGRI 1 Kota Bumi 

Lampung Utara yaitu: disekolah / kelas 

 Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari hasil pra survey diatas bahwa metode 

yang digunakan dalam kegiatan remedial dan pengayaan Adapun waktu pelaksanaan 

remedial dan pengayaan pada mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di PGRI 1 

Kota Bumi Lampung Utara yaitu latihan atau soal, kemudian waktu pelaksanaannya 

yaitu di luar jam pelajaran maupun pada saat jam pelajaran, dan untuk tempat yang 

digunakan yaitu disekolah yang lebih khususnya yaitu di kelas. 



 

Kemudian masih banyak guru atau pihak sekolah yang masih bersikap seperti 

tak memperdulikan terhadap pencapaian serta keberhasilan siswa dalam proses 

kegiatan belajar mengajar. Tidak sedikit juga guru masih mengandalkan proses 

pengambilan nilai hanya dengan uts dan uas saja, tanpa memperdulikan proses 

pengambilan nilai dengan remedial serta pengayaan. Padahal proses ini sangatlah 

penting bagi siswa yang mempunyai kelebihan dan kekurangan tertentu dalam suatu 

pelajaran. Untuk itu diharapkan dengan adanya penelitian ini pendidik atau guru lebih 

dapat memahami betapa pentinngnya program remedial dan pengayaan. 

Dari wawancara kepada guru pendidikan agama Islam (PAI) di SMA PGRI 1 

Lampung Utara, dimana sekolah tersebut cukup bagus dalam proses 

pembelajarannya, tidak hanya pada mata pelajaran umumnya saja tetapi juga pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Salah satu guru SMA PGRI 1 KOTA 

BUMI Lampung Utara, menjelaskan bahwasanya masih terdapat siswa yang belum 

tuntas dalam proses pemebelajaran, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam (PAI) dan masih banyak juga siswa yang belum menngerti dan paham akan 

pentingnya proses pembelajaran pengayaan.
24

 Padahal menurut penulis kedua 

pembelajaran tersebut sangatlah penting dalam proses belajar mengajar, jadi penulis 

mengaharapkan melalui penelitian ini peserta didik dapat lebih berperestasi dalam 

belajar. 

Jadi jelaslah dari pemaparan atau penjelasan latar belakang masalah diatas, 

                                                             
24

Wawancara dengan informan Bapak Masdar Anka Indah salah satu Guru pai pada hari 

sabtu  tanggal 22  Juli 2016 



 

maka penulis tertarik untuk meneliti tentang  “Efektifitas Remedial Dan Pengayaan  

Dalam  Meningkatkan  Hasil Belajar PAI Peserta Didik Kelas X di SMA PGRI 1 

Kotabumi Lampung Utara Tahun Pelajaran 2016/2017”. 

D. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya nilai hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam (PAI) 

2. Masih banyaknya peserta didik  yang kurang memahami pentingnya pengayan 

dalam kegiatan pembelajaran. 

3. Masih banyaknya siswa yang belum tuntas atau belum mencapai KKM, 

sehingga harus dilakukan remedial. 

E. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada remedial dan 

pengayaan dalam meningkatkan hasil belajar PAI peserta didik kelas X di SMA 

PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara. 

F. Rumusan Masalah 

Masalah adalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan 

yang terjadi, Sedangkan rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun 

berdasarkan msalah yang harus di carikan jawabannya melalui pengumpulan data.
25
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Dengan demikian Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan dan 

yang telah di paparkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan 

permasalahan yaitu: “Bagaimanakah Efektifitas remedial dan pengayaan dalam 

meningkatkan hasil belajar PAI peserta didik  kelas X di SMA PGRI 1 KOTA BUMI 

Lampung Utara?  

G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Adapun tujuan dan Kegunaan penelitian ini adalah: 

1. Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui efektifitas remedial dan pengayaan dalam 

meningkatkan hasil belajar PAI peserta didik kelas X di SMA PGRI 1 KOTA 

BUMI Lampung Utara. 

2. Kegunaan Penelitian  

a. Secara akademis penelitian ini untuk menambah dan memperkaya 

khasanah keilmuwan dalam dunia pendidikandan memberi wawasan bagi 

penyusun dan pembaca pada umunya.  

b. Secara praksis penelitian ini daharapkan mampu memberikan gambaran 

mengenai Efektifitas remedial dan pengayaan dalam meningkatkan hasil 

belajar PAI peserta didik kelas X di SMA PGRI 1 KOTA BUMI Lampung 

Utara. 

c. Bagi guru bidang studi, penelitian ini dapat dijadikan masukan untuk 

meningkatkan peran guru selain peran guru pada umumnya hanya 



 

mengajar, guru juga dapat berperan sebagai pembimbing terutama dalam 

terlaksananya kegiatan remedial dan pengayaan bidang studi Pendidikan 

Agama Islam di SMA PGRI 1 KOTA BUMI Lampung Utara. 

d. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini akan menjadi bekal setelah terjun ke 

dunia kerja yang sesungguhnya, yaitu sebagai guru pembimbing nantinya.  

  



 

 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Pembelajaran Remedial 

7. Pengertian Remedial 

Dalam kamus Bahasa Inggris kata remedial berarti yang berhubungan 

dengan perbaikan.
26

 

Remedial berasal dari kata remedy yang berarti obat, memperbaiki, atau 

menolong. Oleh karena itu remedial berarti hal-hal yang berhubungan dengan 

perbaikan.Penngajaran remedial merupakan suatu bentuk pengajaran yang 

bersifat penyembuhan, mengobati, atau membetulkan pengajaran dan 

membuatnya menjadi lebih baik dalam rangkamencapai tujuan pengajaran yang 

maksimal.
27

 

Remedial diartikan sebagai pengobatan, penawaran, serta penyembuhan 

yang berhubungan dengan perbaikan.Dalam pengertian yang lebih luas 

pengajaran remedial yaitu pengajaran yang bersifat kuratif (penyembuhan) dan 

atau korektif (perbaikan). Jadi pengajaran remedial merupakan bentuk khusus 

pengajaran yang bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki proses 

pembelajaran yang menjadi penghambat atau yang dapat menimbulkan masalah 
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atau kesulitan belajar bagi peserta didik.
28

 

Pada hakikatnya program pengajaran remedial merupakan kewajiban bagi 

semua guru setelah mereka melakukan evaluasi formatif dan menemukan adanya 

anak yang belum mampu meraih tujuan belajar yang telah ditetapkan 

sebelumnya.
29

 

Pembelajaran remedial juga merupakan layanan pendidikan yang di 

berikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga 

mencapai criteria ketuntasan yang di tetapkan. Dengan kata lain, remedial di 

perlukan bagi peserta didik yang belum mencapai kemampuan minimal yang 

ditetapkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran.
30

 

Jadi dalam hal ini kegiatan remedial merupakan tindak lanjut yang berupa 

program kegiatan perbaikan itu di perkirakan merupakan salah satu kegiatan yang 

paling tepat untuk membantu peserta didik yang berkesulitan belajar.  

Dengan demikian remedial diperlukan bagi peserta didik yang belum 

mencapai kemampuan minimal yang ditetapkan dalam rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Pemberian program pembelajaran remedial di dasarkan atas latar 

belakang bahwa pendidik perlu memperhatikan perbedaan individual peserta 

didik dengan di berikannya program pembelajaran remedial bagi peserta didik 

yang belum mencapai tingkat ketuntasan belajar. 
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8. Prinsip- Prinsip remedial 

Remedial merupakan pemberian perlakuan khusus terhadap peserta didik 

yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajarnya. Beberapa prinsip yang 

perlu di perhatikan dalam plakasanaan remedial sesuai dengan sifatnya sebagai 

pelayan khusus, yaitu: 

a. Adaptif, setiap peserta didik memiliki keunikan sendiri-sendiri. Oleh 

karena itu program pembelajaran adaptif hendaknya memungkinkan 

peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan 

gaya belajar masing-masing. Dengan kata lain, pembelajaran remedial 

harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik.  

b. Interaktif, pemebelajaran remedial hendaknya memungkikan peserta didik 

secara intensif berinteraksi dengan pendidik dengan sumber belajar yang 

tersedia. Hal ini di dasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar 

peserta didik yang bersifat perbaikan perlu selalu medapatkan monitoring 

dan pengawasan agar dapat di ketahui kemajuannya. 

c. Fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaiian, sejalan dengan 

sifat dan keunikan dan kesulitan belajarpeserta didik yang berbeda-beda, 

maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan berbagai metode 

mengajar dan metode penilaiian yang sesuai dengan karakteristik peserta 

didik. 

d. Pemberian umpan balik sesegera mungkin, umpan balik dapat bersifat 



 

korektif maupun konfirmatif. Dengan sesegera mungkin memberikan 

umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut yang 

dialami peserta didik. 

e. Kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian pelayanan, program 

pembelajaran regular dengan pembelajaran remedial merupakan satu 

kesatuan, dengan demikian program pembelajaran regular dengan 

remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar 

setiap saat peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan 

masing-masing.
31

 

Kegiatan remedial merupakan kegiatan yang sangat diperlukan oleh 

peserta didik, peserta didik yang mendapatkan kegiatan remedial adalah yang 

penguasaan kopetensinya dibawah 65% . Semntara itu, keberhasilan kelas 

dilihat dari jumlah peserta didik yang mampu menyelesaikan minimal 65 % 

sekurang-kurangnya 85 % dari jumlah peserta didik di kelas.
32

 

Dalam hal ini, maka prinsip-prinsip kegiatan remedial diatas 

merupakan penunjang keberhasilan untuk pencapaian prestasi belajar peserta 

didik dan dengan prinsip remedial ini mampu membantu pencapaian prestasi 

dan ketuntasan belajar peserta didik. 
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9. Tujuan Pembelajaran Remedial 

Pelaksanaan kegiatan remedial merupakan kegiatan untuk penyebuhan 

bagi siswa yang mengalami kesuliatan belajar khususnya pada peningkatan 

prestasi belajar yang dapat memenuhi kriteria ketuntasan pada mata pelajaran 

yang telah di tentukan  

Dalam hal ini plaksanaan  remedial di berikan tentunya mempuyai tujuan: 

a. Agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya pada prestasi belajarnya, 

dapat mengenal kelemahannya dalam mempelajari materi pembelajaran 

yang telah di tentukan. 

b. Agar siswa memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa kearang yang 

lebih baik 

c. Agar siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat 

d. Agar siswa dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat 

mendorong tercapainya hasil yang lebih baik. 

e. Agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang di berikan 

kepadanya, setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi 

penyebab kesulitan belajarnya, dan dapat mengembangkan sikap serta 

kebiasaan yang baru dalam belajar.
33

 

Karena pada hakikatnya secara umum tujuan plaksanaan remedial 

tidak ada bedanya dengan pebelajaran seperti biasa yaitu dalam rangka 
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mencapai tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan. Secara khusus remedial 

atau perbaikan bertujuan agar siswa yang mengalami kesulitan belajar dapat 

mencapai prestasi belajar yang di harapkan sekolah melalui proses perbaikan. 

Dalam arti yang lebih luas, kegiatan remedial bertujuan untuk 

memberikan “bantuan” baik yang berupa perlakuan pengajaran yang berupa 

bimbingan dalam mengatasi kasus-kasus yang di hadapi oleh siswa yang 

mungkin di sebabkan faktor-faktor internal maupun eksternal, sedangkan 

dalam arti sempit atau oprasional, kegiatan perbaikan bertujuan untuk 

memberikan bantuan yang berupa perlakuan pengajaran kepada para siswa 

lambat, sulit, gagal belajar, agar supaya meraka secara tuntas dapat menguasai 

bahan peljaran yang diberikan kepada mereka. 

Dengan demikian tujuan dari kegiatan remedial yaitu memberikan 

penyembuhan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar dan 

memberikan “bantuan”baik yang berupa perlakuan pengajaran maupun yang 

berupa bimbingan dalam mengatasi kasus-kasus yang dihadapi oleh peserta 

didik. Dan sesuai dengan sasaran pokok dari remedial  yaitu dapat 

meningkatkan prestasi belajar dari ketidak tuntasan sesuai denga kriteria 

ketuntsan mata pelajaran. 

  



 

10. Pelaksanaan Pembelajaran Remedial 

a. Langkah-langkah pelaksanaan 

Pemebelajaran remedial pada hakikatnya adalah pemberian bantuan 

bagi peserta didik yang mengalami kesulitan atau kelambatan dalam belajar. 

Sehubungan dengan itu, langkah-langkah yang perlu dikerjakan dalam 

pemberian pembelajaran remedial meliputi 2 langkah pokok, yaitu:
34

 

1) Mendiagnosis Kesulitan Belajar 

a) Tujuan  

Diagnosis kesulitan belajar dimaksudkan untuk mengetahui tingkat 

kesulitan belajar peserta didik.Kesulitan belajar dapat dibedakan 

menjadi kesulitan ringan, sedang dan berat. 

 Kesulitan belajar ringan biasanya dijumpai pada peserta didik 

yang kurang perhatian disaat mengikuti pembelajaran. 

 Kesulitan belajar sedang dijumpai pada peserta didik yang 

mengalami gangguan belajar yang berasal dari luar diri peserta 

didik, misalnya faktor keluarga, lingkungan, pergaulan dsb. 

 Kesulitan belajar berat dijumpai pada peserta didik yang 

mengalami ketunaan pada diri mereka, misalnya tuna rungu, 

tuna netra, tuna daksa, dsb. 
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b) Teknik 

Tehnik yang dapat digunakan untuk mendiagnosis kesulitan belajar 

antara lain: tes prasyarat (prasyarat pengetahuan, prasyarat 

keterampilan), tes diagnostik, wawancara, pengamatan, dsb. 

 Tes prasyarat adalah tes yang digunakan untuk mengetahui apakah 

prasyarat yang diperlukan untuk mencapai penguasaan kompetensi 

tentu terpenuhi atau belum. Prasyarat ini meliputi prasyarat 

keterampilan dan prasyarat pengetahuan. 

 Tes diagnostic digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar 

peserta didik dalam mengusai kompetensi tertentu. Misalnya 

dalam mempelajari operasi bilangan, apakah peserta didik 

mengalami kesulitan pada kompetensi penambahan, pengurangan, 

pembagian, atau perkalian. 

 Wawancara dilakuan dengan mengadakan interaksi lisan dengan 

peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai kesulitan 

belajar yang dijumpai peserta didik. 

 Pengamatan (observasi) dilakukan dengan jalan melihat secra 

cermat prilaku belajar peserta didik. Dari pengamatan tersebut 

diharapkan dapat diketahui jenis maupun penyebab kesulitan 

belajar peserta didik.  

 



 

2) Memberikan perlakuan (treatment) pembelajaran remedial 

Setelah diketahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, langkah 

berikutnya adalah memberikan perlakuan berupa pembelajaran remedia. 

Bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial antara lain:
35

 

a) Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang 

berbeda. Pemebelajaran ulang dapat disampaikan dengan cara 

penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyerderhanaan tes/ 

pertanyaan. Pembelajaran ulang dilakukan bilamana sebagian besar 

atau semua peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar. Pendidik 

perlu memberikan penjelasan kembali dengan menggunakan metode 

dan media yang lebih tepat. 

b) Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. 

Dalam hal pembelajaran klasikal peserta didik mengalami kesulita, 

perlu dipilih alternative tindak lanjut berupa pemberian bimbingan 

secara individual. Pemberian bimbingan perorangan merupakan 

implikasi peranan pendidik sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan 

bilamana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum 

mencapai ketuntasan. 

c) Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Dalam rangka 

menerapkan prinsip pengulangan, tugas-tugas latihan perlu 

diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam 
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mengerjakan tes akhir. Peserta didik perlu diberi latihan intensif untuk 

membantu mengusai kompetensi yang diterapkan. 

d) Pemanfaatan tutor sebaya. Tutor sebaya adalah teman sekelas yang 

memilikikecepan belajar lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk 

memberikan tutorial kepada rekannya yang mengalami kelambatan 

belajar. Dengan teman sebaya diharapkan peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar akan lebih terbuka dan akrab. 

b. Waktu Pelaksanaan Pembelajaran Remedial 

Terdapat beberapa alternative berkenaan dengan waktu atau kapan 

pembelajaran remedial dilaksanakan.Pertanyaan yang timbul, apakah 

pembelajaran remedial diberikan pada setiap akhir ulangan harian, mingguan, 

bulanan, mid, atau akhir semester. Ataukah pembelajaran remedial itu 

diberikan setelah peserta didik mempelajari SK atau KD tertentu? 

Pembelajaran remedial dapat diberikan setelah peserta didik mempelajari KD 

tertentu.Namun karena dalam setiap SK terdapat beberapa KD, maka terlalu 

sulit bagi pendidik untuk melaksanakan pembelajaran remedial setiap selesai 

mempelajari KD tertentu. Mengingat indicator keberhasilan belajar peserta 

didik adalah tingkat ketuntasan dalam mencapai SK yang terdiri dari beberapa 

KD, maka pembelajaran remedial dapat juga diberikan setelah peserta didik 

menempuh tes SK yang terdiri dari Beberapa KD. Hal ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa SK merupakan satu kebulatan kemampuan yang terdiri 



 

dari beberapa KD. Mereka yang belum mencapai penguasaan SK tertentu 

perlu mengikuti program pembelajaran remedial. 

Hal belajar yang menunjukan tingkat pencapaian kompetensi tertentu 

melalui penilaian diperoleh dari penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian 

proses diperoleh melalui proses, tes kerja, observasi dll. Sedangkan penilaian 

akhir diperoleh melalui ulangan tengah semester dan ulangan akhir 

semester.
36

 

11. Strategi dan Teknik Pembelajaran Remedial 

Beberapa strategi dan teknik yang dapat dipergunakan dalam pelaksanaan 

pembelajaran remedial antara lain: 

a. Pemberian tugas  

Dalam pemberian tugas dapat dilakukan dengan berbagai jenis antara lain 

dengan pemberian rangkuma, baik dilakuan secara individual, maupun 

secara kelompok, pemberian advance organizer, dan sejenisnya. 

b. Melakuan aktivitas fisik, missal demonstrasi, atau praktik dan diskusi. 

Ada konsep-konsep yang lebih mudah dipahami lewat aktifitas fisik. Guru 

sebaiknya menggunakan berbagai media dan alat pembeljaran sehingga 

dapat mengkonkretkan konsep yang di pelajari. Selai itu guru hendaknya 

banyak memberi kesempatan kepada peserta didi untuk menggunakan 

media tersebut, karena perkembangan berfikir peserta didik pada umunya 

berada pada tingkat oprasional konkret. Mereka akan mencerna dengan 
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baik konsep yang divisualisasikan atau di konkritkan. 

c. Kegiatan Kelompok 

Diskusi kelompok dapat digunakan guru untuk membantu peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar.Yang perlu di perhatikan guru dalam 

menetapkan kelompok dalam kegiatan remedial adalah dalam menentukan 

anggota kelompok.Kegiaan kelompok dapat efektif dalam membantu 

peserta didik, jika diantara anggota kelompok ada pada peserta didik yang 

benar-benar menguasai materi dan mampu memberi penjelasan kepada 

peserta didik yang lainya. 

d. Tutor Sebaya 

Kegiatan tutorial dapat dipilih sebagai kegiatan remedial.Dalam kegiatan 

ini guru meminta bantuan kepada peserta didik yang lebih pandai untuk 

membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Peerta didik 

yang dijadikan tutor bisa berasal dari kelas yang sama atau dari kelas yang 

lebih tinggi. Apabila menggunakan tutor sebaya sangat membantu sekali 

kerana tingkat pemahaman dan pencapaian tutor yang sebaya lebih 

dimengerti oleh peserta didik yang bermasalah. Selai itu, mereka tidak 

merasa cangggung dalam menanyakan setiap permasalahan karena usia 

mereka sama sehingga mudah di mengerti olehnya.
37
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6. Pendekatan Pembelajaran Remedial 

a. Pendekatan yang bersifat kuratif 

Pedekatan ini diadakan mengingat kenyataan ada seseorang atau sejumlah 

siswa, bahkan mungkin seluruh anggota kelompok belajar tidak mampu 

menyelesaikan program secara sempurna sesuai dengan kriteria 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar.  Untuk mencapai sasaran 

pencpaian dapat menggunakan pendekatan: pengulangan, pengukuhan dan 

pencepatan. 

b. Pendekatan yang bersifat preventif 

Pendekatan ini ditunjukan kepada siswa tertentu yang berdasarkan data/ 

informasi di prediksikan atau patut diduga akan mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan suatu program studi tertentu yang akan di 

tempuhnya. 

c. Pendekatan yang bersifat pengembangan  

Pendekatan ini merupakan upaya yang dilakukan oleh guru selama proses 

belajar mengajar berlangsung. Sasaran pokok pendekatan ini adalah agar 

siswa dapat mengatasi hambatan-hambatan atau kesultan-kesulitan yang 

mungkin dialami selama proses belajar mengajar berlangsung. Karena itu 

diperlukan peranan bimbingan dan penyuluhan agar tujuan pembelajaran 

telah dirumuskan berhasil.
38
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B. Pembelajaran pengayaan  

1. Pengertian Pengayaan 

Secara umum pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau 

kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan 

oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya.Hal senada 

diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto, bahwa kegiatan pengayaan adalah 

kegiatan yang diberikan kepada peserta didik kelompok cepat sehingga 

peserta didik tersebut menjadi lebih kaya pengetahuan dan keterampilannya 

atau lebih mendalam penguasaan bahan pelajaran dan kompetensi yang 

mereka pelajari.
39

 

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang diberikan bagi 

peserta didik belajar lebih cepat.
40

Pembelajaran pengayaan juga merupakan 

pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan 

pembelajaran baru bagi peserta didik yang memiliki kelebihan sedemikian 

sehingga mereka dapat mengoptimalisasikan perkembangan minat, bakat dan 

kecakapan.
41

 

6. Hakikat pembelajaran pengayaan 

Secara umum pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau 

kegiatan peserta didik yang melampaui persyatratan minimal yang di tentukan 
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oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya.
42

 

Peserta didik yang telah mencapai kompetensi lebih cepat dari peserta 

didik yang lainnya dapat mengembangkan dan memperdalam kecakapannya 

secara optimal melalui pembelajaran pengayaan. Pembelajaran remedial dapat 

diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang telah 

melalampaui persyaratan minimum, yang ditentukan oleh satyan pendidikan 

dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya.Pembelajaran pengayaan 

memberikan kesempatan bagi peserta didik yang mengalami kelebihan 

sehingga dapat mengembangkan minat dan baka serta mengoptimalkan 

kecakapannya.Pengayaan merupakan penguatan pada KD tertentu dengan 

memberikan tugas membaca, tutor sebaya, diskusi, dan lain-lain.
43

 

7. Jenis pembelajaran pengayaan 

Ada tiga jenis pembelajaran pengayaan, yaitu: 

a. Kegiatan eksplorasi yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan 

kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud berupa peristiwa sejarah, 

buku tokoh masyarakat, dan lain sebagainya yang secara regular tidak 

tercakup dalam kurikulum. 

b. Keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil 

dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topic yang diamati 

dalam bentuk pembelajaran mandiri. 
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c. Pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki 

kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah atau 

pndekatan invstigatif/ pnlitian ilmiah. Pemcahan masalah di tandai denga:  

 Identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan  

 Penentuan fokus masalah/ problem yang akan dipecahkan 

 Penggunaan berbagai sumber 

 Pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang rlevan 

 Analisah data 

 Penyimpulan hasil investigasi
44

 

8. Pelaksanaan Pembelajara Pengayaan 

a. Identifikasi kelebihan kemampuan belajar 

1) Tujuan 

Identifikasi kemampa berlebih peserta didik dimaksudkan untuk 

mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik. Kelebihan 

kemampuan belajar diantara lain meliputi: 

a) Belajar lebih cepat. Peserta didik yang memiliki kecepatan belajar 

tinggi ditandai dengan cepatnya penguasaan kompetensi SK / KD 

mata pelajaran tertentu 

b) Menyimpan informasi lebih mudah peserta didik yang memiliki 

kemampuan menyimpan informasi lebih mudah, akan memiliki 

                                                             
44

 Kunandar, Op.Cit, h. 333. 



 

banyak informasi yang tersimpan dalam memori/ ingatannya dan 

mudah diakses untuk digunakan. 

c) Keingin tahuan yang tinggi. Banyak bertanya dan menyelidiki 

merupakan tanda bahwa seorang peserta didik memiliki hasrat ingin 

tahu lebih tinggi. 

d) Berfikir mandiri. Peserta didik dengan kemampuan berfikir abstrak 

umumnya menyukai tugas mandiri serta memiliki kapasitas sebagai 

pemimpin. 

e) Seuperior dalam berpikir abstrak. Peserta didik yang superior dalam 

berfikir abstrak umumnya menyukai kegiatan pemecahan masalah. 

f) Memiliki banyak minat. Mudah termotivasi untuk menik mati masalah 

baru dan berpartisipasi dalam banyak kegiatan. 

2) Teknik 

Teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kemampuan 

berlebih peserta didik dapat dilakukan antara lain melalui: 

a) Tes IQ (Intelligence Quotient)  adalah tes yang digunakan untuk 

mengetahui tingkat kecerdaan peserta didik. Dari tes ini dapat 

diketahui tingkat kemampuan special, interpersoanal, musical, 

intrapersoanal, verbal, logic/matematik, kinestetik, naturalistic, dan 

lain sebagainya. 

b) Tes inventori. Tes ini digunakan untuk menemukan dan 



 

mengumpulkan data mengenai bakat, minat, hobi, kebiasan belajar, 

dan sebgainya. 

c) Wawncara. Wawancara dilakuan dengan mengadakan interaksi lisan 

dengan peserta didik untuk menggali lebih dalam mengenai program 

pengayaan yang dimiati peserta didik. 

d) Pengamatan (observasi), pengamatan dilakukan dengan jalan melihat 

secra cermat prilaku belajar peserta didik. Dari pengamatan tersebut 

diharapkan dapat diketahui jenis maupun tingkat pengayaan yang 

perlu diprogramkan untuk peserta didik. 

c. Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan 

Bentuk-bentuk pembelajaran pengayaan dapat dilakukan antara lain 

melalui: 

1) Belajar kelompok. Sekelompok peserta didik yang memilki minat 

tertentu diberikan pembelajaran bersama pada jam jam pelajaran 

sekolah biasa, sambil menunggu tema-temanya yang mengikuti 

remedial karena belum mencapai ketuntasan. 

2) Belajar mandiri. Secara mandiri peserta didik belajar mengenai 

sesuatu yang diamati. 

3) Pembelajaran berbasis tema. Memadukan kurikulum dibawah tema 

besar sehingga peserta didik dapat mempelajari hubungan antara 

berbagai disiplin ilmu. 



 

4) Pemadatan kurikulum. Pemberian pembelajaran hanya untuk 

kompetensi/ materi yang belun diketahui peserta didik. Dengan 

demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh 

kompetensi/ materi baru, atau bekerja dalam proyek secara mandiri 

sesuai dengan kapasita maupun kapabilitas masing-masing.
45

 

Sebagai bagian integral dari dari kegiatan pembelajaran, kegiatan 

pengayaan juga tidak lepas dengan penilaian. Penilaian hasil belajar kegiatan 

pengayaan tidak sama dengan kegiatan pemebelajaran biasa tetapi cukup 

dalam bentuk portofolio dan harus dihargai sebagai nilai lebih dari peserta 

didik yang lainnya.
46

 

C. Peningkatan hasil Belajar 

1. Pengertian Peningkatan Hasil Belajar 

a. Peningkatan berarti mempertinggi tingkat sesuatu atau menaikan sesuatu 

dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi.
47

 Dengan demikian yang 

dimaksud dengan peningkatan disini adalah usaha dalam rangka 

mempertinggi tingkatan sesuatu dari satu tingkat ke tingkat yang lebih 

tinggi. 

b. Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari perubaha individu dalam 

interaksi dengan lingkungan yang menyangkut kognitif, afektif, dan 
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psikomotor.
48

 Belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan dan bukan 

hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas 

dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil 

latihan melainkan pengubahan kelakuan.
49

 

c. Apakah setiap perubahan prilaku itu hasil belajar ?tentu tidak. Proses 

belajar menghasilkan perubahan tingkah laku, namuntidak setiap 

perubahan tingkahlaku merupakan hasil belajar. Hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

 

Sedangkan hasil belajar yang peneliti teliti yaitu tentang hasil belajar 

peserta didik mengenai  mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hasil belajar 

peserta didik tidak akan optimal, jika peserta didik tidak belajar dengan 

sungguh-sungguh. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh peranan guru itu 

sendiri, selain beberapa faktor yang lainnya. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hasil belajar merupakan dari suatu pembelajaran yang dijadikan sebagai tolak 

ukur keberhasilan dan ketercapaian tujuan pembelajaran. Seorang peserta 

didik dikatagorikan hasil belajar telah mengikuti pembelajaran maka tingkat 

pengetahuannya akan bertambah, kemudian sikap dan pelakunya akan lebih 

baik. 
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2. Indikator hasil belajar 

Menurut syaiful bahri djamarah mengemukakan bahwa ada beberapa 

indikator-indikator yang dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan belajar 

peserta didik, yaitu: 

a. Anak didik menguasai bahan pelajaran yang dikuasainya. 

b. Anak didik menguasai tehnik dan cara mempelajari bahan pelajaran. 

c. Waktu yang diperlukan untuk mengusai bahan pengajaran relative lebih 

singkat 

d. Tehnik dan cara belajar yang telah dikuasai dapat dipergunakan untuk 

mempelajari bahan pelajaran serupa. 

e. Anak didik dapat mempelajari bahan pelajaran lain secara sendiri. 

f. Timbul motivasi intrinsic (dorongan dari dalam diri anak sendiri) untuk 

belajar lebih lanjut. 

g. Tumbuh kebiasaan anak didik  untuk selalu mempersiapkan diri dalam 

menghadapi kegiatan sekolah. 

h. Anak didik terampil memecahkan masalah yang dihadapi. 

i. Kesediaan anak didik untuk menerima pandangan orang lain dan 

memberiakan pendapat atau komentar gagasan orang lain.
50
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3. Aspek-aspek Hasil Belajar 

Pada umumnya hasil belajar dapat dikelompokkan menjadi tiga ranah 

yaitu ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik, ketiga ranah ini tiadak 

dapat dipisahkan satu sama lainnya. Setiap mata ajar selalu mengandung 

ketiga ranah tersebut, namun penekanan selalu berbeda.Mata ajar praktk lebih 

menekankan pada ranah psikomotorik, sedangkan pemahaman konsep lebih 

menekankan pada ranah kognitif.Namaun kedua ranah tersebut mengandung 

ranah afektif.
51

 

a. Ranah Kognitif 

Ranah kognitif berkenaan dengan prilaku dan aspek berfikir 

intelektual.Ranah kognitif terdiri dari enam bagian, yaitu sebagai berikut: 

1) Ingat/ Recall, mengacu pada kemampuan mengenal atau 

mengingat materi yang sudah dipelajari dari sederhana sampai 

pada teori-teori yang sukar. 

2) Pemahaman, mengacu kepada pemahaman mater. 

3) Penerapan, mengacu kepada kemampuanmenggunakan atau 

menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru 

menyangkut penggunaan aturan dan prinsip. 

4) Analisis, mengacu kepada kemampuan menguraikan materi 

kedalam komponen-komponen atau faktor penyebabnya. Dan 
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mampu memahami hubungan diantara bagian yang satu dengan 

yang lainnya sehingga struktur atau aturannya dapat lebih 

dimengerti. 

5) Sintesis, mengacu kepada kemampuan memadukan konsep atau 

komponen-komponen sehingga membentuk suatu pola struktur 

atau bentuk baru. 

6) Evaluasi, mengacu kepada kemampuan memberikan perhitungan 

terhadap nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu.
52

 

b. Ranah Afektif 

Ranah afektif adalah siap perasaan, emosi dan karakteristik moral yang 

merupaka aspek-aspek paling penting perkembangan peserta didik.
53

 

Kartwooh, Bloom, dan masia mengembangkan ranah ini terdiri dari: 

1) Penerimaan (receiving), aspek ini mengacu pada kepekaan dan 

kesediaan menerima dan menaruh perhatian terhadap nilai tertentu, 

seperti kesediaan menerima norma-norma disiplin yang berlaku 

disekolah. 

2) Sambutan (responding), aspek ini mengacu pada kecendrungan 

memperhatikan reaksi terhadap norma tertentu. Menunjukan 

kesediaan dan kerelaan untuk merespon, misalnya mulai berbuat 

sesuai tata tertip disiplin yang telah diterimanya. 
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3) Menilai (value), aspek ini menngacu pada kecendrungan menerima 

suatu norma tertentu, senghargai suatu norma, memberikan 

penilaian terhadap sesuatu dengan memposisikan diri sesuai 

dengan penilaian itu, dan mengikat diri pada suatu norma. 

Misalnya peserta didik telah memperhatikan disiplin dari waktu ke 

waktu. 

4) Organisasi (organization), aspek ini mengacu pada proses 

pembentukan konsep tentang suatu nilai-nilai dalam dirinya. Pada 

tahap ini seseorang mulai memilih nilai-nilai yang ia sukai, 

misalnya tentang norma-norma disiplin tersebut dan menolak 

disiplin tersebut. 

5) Karekterisasi yaitu pembentukan pola hidup, aspek ini mengacu 

pada proses mewujudkan nilai-nilai pribadi sehinngga merupakan 

watak, dimana norma itu tercemin dalam pribadinya.
54

 

c. Ranah Psikomotorik 

Hasil belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu. Ada enam tingkatan ketermapilan yakni: 

1) Gerakan refleksi (keterampilan pada gerakan yang tanpa disadari) 

2) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

3) Keterampilan perceptual, termasuk didalamnya membedakan visual, 

membedakan auditif, motoris dan lain-lain. 
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4) Kemampuan dibidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan 

ketepatan. 

5) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sapai pada 

keterampilan yang kompleks. 

6) Kemampuan yang berkenaan dengan komonikasi non discursive, 

seperti geraka ekspresif dan interpretatif.
55

 

Hasil belajar yang dikemukakan diatas sebenarnya tidak berdiri 

sendiri, tetapi selalu berhubungan satu sama lain bahkan ada dalam 

kebersamaan. Seseorang yang berubah tingkat kognitifnya sebenarnya 

dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan prilakunya. Dengan 

demikian hasil belajar itu tinggi, dapat dikatakan proses belajar 

mengajar itu berhasil. 

4. Penilaian Hasil Belajar 

Untuk dapat menentukan tercapai tidaknya tujuan pendidikan dan 

pengajaran perlu dilakukan usaha atau tindakan penilaian atau evaluasi. 

1) Kualitas alat penilaian 

2) Validitas 

validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang 

dinilai sehingga benar-benar menilai apa yang seharusnya dinilai. Sebagai 

contoh menilai kemampuan peserta didik dalam matematika.Misalnya 

diberikan soal dengan kalimat yang panjang dan berbelit-belit sehingga 
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sukar ditangkap maknanya.Akhirnya siswa tidak dapat menjawab karena 

tidak dapat memahami pertanyaan. Contoh lain adalah menilai 

kemampuan berbicara, tetapi ditanyakan mengenai tata bahasa seperti 

puisi atau sajak. Penilaian tersebut tidak tepat (valid). Validitas terbagi 

menjadi tiga yaitu: 

a) Validitas isi 

Berkenaan dengan kesanggupan alat penilaian dalam megukur isi yang 

seharusnya.Artinya, tes tersebut mampu mengungkapkan isi suatu 

konsep atau variabel yang hendak diukur. 

b) Validitas bangunan pengertian (Construct validity) 

Berkenaan dengan kesanggupan alat penilaiian untuk mengukur 

pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. 

Misalnya konsep kemampuan, minat, sikap, dalam berbagai bidang 

kajian harus jelas apa yang hendak diukur. 

c. Validitas ramalan (predictive validity) 

Dalam validitas ini yang diuntungkan bukan isi tes, melainkan 

kriterianya, apakah alat penilaian tersebut dapat digunakan untuk 

meramalkan suatu cirri, prilaku tertentu, atau kriteria tertentu yang 

diinginkan. 

2) Reliabilitas 

Reliabilitas alat penilaian adalah ketetapan alat tersebut dalam menilai 



 

apa yang dinilainya. Artinya, kapanpun alat penilaian tersebut 

digunakan akan memberikan hasil yang relative sama. 

Tes hasil belajar dikatakan tetap apabila hasil pengukuran saat ini 

menunjukan kesamaan hasil pada saat berlainan waktunya terhadap 

peserta didik yang sama. Misalnya siswa kelas X pada hari ini di tes 

kemampuan Pendidikan Agama Islam. Minggu berikutnya di tes 

kembali. Hasil kedua tes relative sama. Dengan demikian, masih 

mungkin terjadi ada perbedaan hasil untuk hal-hal tertentu akibat 

faktor kebetulan, selang waktu, atau terjadinya perubahan pandangan 

siswa terhadap soal yang sama. 

Reliabilitas terbagi menjadi 4 bagian yaitu: 

a) Reliabilitas tes ulang 

b) Reliabilitas pecahan setara 

c) Reliabilitas belah dua 

d) Kesamaan rasional
56

 

3) Fungsi peneilaian hasil belajar 

Penilaian yangdilakun terhadap proses belajar mengajar sebagai 

berikut: 

a) Untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pengajaran, dalam hal 

ini adalah tujuan instruksional khusus. 
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b) Untuk mengetahui keefektifan proses belajar mengajar yang telah 

dilakukan oleh guru. 

4) Tujuan Penilaian Hasil Belajar 

Tujuan penilaian hasil belajar adalah sebagai berikut: 

a) Memberikan informasi tentang kemajuan peserta didik dalam 

upaya mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan. 

b) Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina 

kegiatan-kegiatan belajar peserta didik lanjut, baik keseluruhan 

kelas maupun masing-masing individu. 

c) Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik, menetapkan kesulitan-kesulitannya dan 

menyarankan kegiatan-kegiatan perbaikan. 

d) Memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mendorong motivasi belajar peserta didik dengan cara 

mengenalkemajuannya sendiri dan merangsangnya untuk 

melakukan upaya perbaikan.
57

 

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hasil Belajar 

Adapun hasil belajar yang dapat dicapai peserta didik dipengaruhi oleh 

dua faktor utama yaitu: 

a. Faktor dalam diri peserta didik  

Faktor yang datang dari diri peserta didik terutma kemampuan yang 
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sdimilikinya.Faktor kemampuan peserta siswa besar skali pengaruhnya 

terhadap hasil belajar yang di capai.Seperti yang dikemukakan oleh Clark 

bahwa hasil belajar siswa disekolah 70% dipengaruhi oleh kemampuan 

siswa dan 30% dipengaruhi oleh faktor lingkungan.
58

 

b. Faktor Lingkungan  

Faktor diluar diri seseorang peserta didik yang mempengaruhi hasil 

belajar yang dicapai.Salah satunya lingkungan belajar yang paling 

dominan mempengaruhi hasil belajar disekolah ialah kualitas 

pengajaran.
59

 

Kedua faktor diatas mempunyai hubungan berbanding lurus dengan hasil 

belajar peserta didik.Artinya semakin tinggi kemampuan peserta didik dan 

kualitas pengajaran, semakin tinggi pula hasil belajar peserta didik. 

Untuk mendorong kualitas dan prestasi belajar peserta didik sebaiknya 

diprhatikan dan dibiasakan hal-hal dibawah ini. 

a. Hendaknya dibentuk kelompok belajar, karena dengan belajar bersama pesera 

didik yang kurang paham dapat diberitahu oleh teman peserta didik yang telah 

paham. 

b. Biasakan agar peserta didik menghafalkan materidikit demi sedikit merupakan 

cara terbaik untuk penugasan dan kecakapan. 

c. Biasakan agar peserta didik rajin mencari sumber belajar karena akan 
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menambah wawasan.  

d. Biasakan agar peserta didik berusaha menghafal setiap hari sedikit demi 

sedikit. 

e. Senantiasa menjaga kesehatan agar dapat belajar dengan baik. 

f. Gunakan waktu rekreasi dengan sebaik-baiknya, terutama untuk 

menghilangkan kelelahan. 

g. Untuk mempersiapkan dan mengikutipelajaran yang harus 

melakukanpersiapan sebelumnya. 

 

D. Pendidikan Agama Islam 

1. Pengertian Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah suatu bidang dan asuhan yang diberikan 

kepada siswa dalam pertumbuhan jasmani dan rohani untuk mencapai 

kedewasaan sesuai dengan ajaran agama Islam sejahterah hidupnya baik 

didunia maupun diakherat. 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam 

meyakini, memahami, menghayati, dan mengamalkan, Agama Islam melalui 

bimbingan, pengajaran, atau latihan dengan memperhatika tuntutan untuk 

menghormati agama lain untuk mewujudkan persatuan nasional. 

Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan 

pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi 

muda agar kelak menjadi manusia bertaqwa kepada Allah SWT. Esensi 



 

pendidikan yaitu adanya proses transfer nilai, pengetahuan dan keterampilan 

dari generasi tua kpada generasi muda agar generasi mampu hidup. Oleh 

karena itu ketika disebut pendidikan Islam, maka akan mencakup dua hal, 

yaitu mendidika siswa untuk berprilaku sesuai dengan niali-nilai atau akhlaq 

Islam dan mendidik siswa untuk mempelajari materi ajaran Islam. 

2. Dasar-dasar Pelaksanaan PAI 

Menurut H. Ramayulis dasar Islam ialah “firman Allah dan sunnah Rosullulah 

SAW, kalau pendidikan itu ibarat bangunan maka isi Al-Quran dan Hadits 

yang menjadi fundamennya”. Sedangkan didalam Al-Qur’an surah Al-

Bagarah ayat 2 yang berbunyi: 

  ٢ى ِللُۡمَتِقيَن ٗ   َلا َريَۡبۛ ِفيِهۛ ُهدٱلِۡكَتُٰب َذِٰلَك

Artinya: Kitab (Al Quran) Ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi 

mereka yang bertaqwa. (Q.S. Al-Bagarah: 2)
60

 

 

Dasar yang dipergunakan dalam melaksanakan pendidikan agama Islam antara 

lain adalah dasar religius. Dasar relegius merupakan dasar-dasar agama Islam 

yang diambil dari Al-Qur’an dan Al-Hadits yang merupakan pegangan pokok 

serta petunjuk bagi umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya. Hal ini 

tercantum dalam Al-Quran dalam Surah Ali Imran Ayat 104 yang berbunyi: 
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Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari 

yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S. Ali 

Imran: 104)
61

 

 

3. Fungsi dan Tujuan Pendidikan Agama Islam 

a. Fungsi pendidikan agama Islam kurikulum pendidikan agama Islam untuk 

sekolah atau madrasah berfungsi untuk: 

1) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta 

didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan 

keluarga. 

2) Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan 

hidup didunia dan akherat. 

3) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya baik lingkungan fisik atau sosial yang dapat mengubah 

lingkungan sesuai dengan ajaran Islam. 

4) Perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan dan 

kelemahan peserta didik dalam meyakini, pemahaman dan 
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pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Pencegahan, yaitu menghafal hal-hal negative dari lingkungan atau 

budaya yang dapat membahayakan peserta didik dan meghambat 

perkembangan menuju manusia indonesia yang utuh 

6) Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, 

sistem dan fungsional. 

7) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 

khusus dibidang agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang 

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan 

orang lain.
62

 

b. Tujuan Pendidikan Agama Islam 

Menurut beberapa ahli pendidikan agama Islam, tujuan dari pendidikan 

Islam itu adalah sebagai berikut: menurut Imam Al-Ghzali sebagaimana 

dikutip Armai Arif, bahwa tujuan pendidikan Islam dapat diklasifikasikan 

kepada: 

1) Membentuk insan purna yang pada akhirnya dapat mendekatkan diri 

kepada Allah SWT. 

2) Membntuk insan purna untuk memperolah kebahagian hidup, baik 

didunia maupun diakhirat.
63
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Selanjutnya tujuan pendidikan  agama Islam menurut Abdul Majid dan 

Dian Andayani, adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan 

melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, 

serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam Sehingga menjadi 

muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan dan 

bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi.
64

 

Dari beberapa pendapat para tokoh pendidikan diatas maka dapat 

ditaraik ksimpulan bahwa tujuan pendidikan agama Islam disini ayaitu untuk 

mencapai kesinambungan pertumbuhan diri pribadi manusia muslim secara 

menyeluruh melalui kejiwaan, akal, pikiran, kecerdasan, dan panca indra, 

sehinga memiliki kepribadian yang terintegrasi, mulia dan utama sehingga 

terbentuklah insane yang purna yang dapat medekatkan diri kepada Allah 

SWT, tawakkal, optimis, tawadu’, ikhlas, dan berprasangka baik sehingga 

dapat merasakan kebahagian hidup baik didunia maupun diakhirat. 

4. Ruang Lingkup bahan pelajaran Pendidikan Agama Islam 

Ruang lingkup materi Pendidikan Agama Islam (kurikulum 1994) 

pada dasarnya mencakup tujuh unsure pokok yaitu al-quran, hadist, keiman, 

syari’ah, ibadah muamalah, akhlak, dan tarikh (sejarah Islam) yang 

menekankan pada perkmbangan politik pada kurikulum tahun 1999 di 

padatkan mejadi lima unsur  pokok yaitu: Al-Qur’an, keimanan, akhlak, fiqh, 
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dan bimbinngan ibadah serta tarikh. Sejarah yang lebih menekankan pada 

perkembangan ajaran agama ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
65

 

Dalam bukunya Abdul Majid dan Dian Andayani, mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam itu secara keseluruhannya dalam ruang lingkup Al-

Qur’an dan Hadits, keimanan, akhlaq, fiqh atau ibadah, dan sejarah, 

sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam 

mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan 

manusia dengan Allah, didi sendiri, sesama manusia, makluk lainya, maupun 

lingkungannya.
66
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pengertian Metode Penelitian 

Menurut Sumandi Suryabrata “Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu 

rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna 

mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-

pertayaan tertentu”.
67

 

Sedangkan menurut Sugiyono secara umum metode penelitian diartikan 

sebagai “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu”.
68

 

B. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

“Penelitian lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif, adapun yang dimaksud dengan deskriptif yaitu suatu 

penelitian sekedar untuk menggambarkan suatu variabel yang berkenaan 

dengan masalah yang diteliti tanpa mempersoalkan hubungan antara variabel. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 
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deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau prilaku 

yang diamati (Bogdan dan Tylor dalam Moelonng, 1990: 3).
69

 Untuk 

mendapatkan data yang ada, maka penulis menggunakan metode 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Populasi  

Populasi adalah “seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam 

suatu ruang lingkup dan waktu yang ditentukan.
70

  Menurut Suharsimi 

Arikunto Populasi adalah “keseluruhan objek penelitian”.
71

 Jadi yang 

dimaksud dengan populasi adalah jumlah individu yang secara keseluruhan 

memiliki ciri tertentu yang menjadi objek dari suatu penelitian baik manusia, 

nilai tes, gejala atau segala, yang ada hubungannya dengan penelitian. 

b. Tehnik Sampling 

Yang dimaksud dengan tehnik sampling adalah “tehnik yang 

digunakan untuk mengambil sempel dari suatu populasi”.
72

 

Dari pendapat diatas dapat penulis simpulakn bahwa yang dimaksud 

dengan tehnik sampling adalah suatu cara atau tehnik yang digunakan untuk 

menentukan sampel dari suatu populasi. Untuk menentukan besar kecilnya 
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sempel dari suatu populasi, penulis berpedoman kepada pendapat suharsimi 

Arikunto, “untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi selanjutnya jika subyek lebih besar dan dapat diambil antara 10 %-

15% atau lebih” 

Berdasarkan pendapat diatas, karena Subyeknya lebih dari 100, `maka 

penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini  adalah   peserta didik yang 

diberi remedial dan pengayaan pada kelas X  saja yang ada di SMA PGRI 1 

Kota Bumi Lampung Utara.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

C. Subjek dan Objek  

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik 

penentuan sampel didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai 

sangkut paut yang erat dengan populasi yang diketahui sebelumnya.
73

 Yang mana 

peneliti ini akan mengambil subyek: 

1. Guru bidang study PAI kelas X di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

2. Siswa Kelas X SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

Sedangkan objek dari penelitian ini adalah Remedial dan Pengayaan dalam 

meningkatkan hasil belajar PAI di kelas X SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung 

Utara. 
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D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh keterangan yang lebih mendalam, konkret  dan jelas maka 

penulis menggunakan beberapa macam metode / teknik pemgumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Metode interview (wawancara) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakuan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaanydan yang di wawancarai yang memeberikan jawaban atas 

pertanyaan itu.
74

 Dalam hal ini, peneliti akan mewawancarai guru mata mata 

pelajaran  PAI kelas X di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara, untuk 

mendapatkan informasi secara umum sekolah, pelaksanaan program remedial 

dan pengayaan, serta usaha yang dilakukan oleh guru dalam meningkatkan 

hasil belajar melalui kegiatan Remedial dan pengayaan.  

2. Metode observasi 

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakakan bahwa, observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses 

pengamatan dan ingatan.
75

 Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, 

yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang di peroleh melalui observasi. 
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Fungsi dari metode ini adalah untuk memperoleh gambaran dan pengetahuan 

serta pemahaman megenai diri murid, juga berfungsi untuk menunjang dan 

melengkapi bahan–bahan yang diperoleh melalui interview. Dalam hal ini, 

peneliti mengobservasi letak geografis, sarana prasarana, dan dalam penelitian 

ini penulis menggunakan observasi partisipan dimana penulis berpartisipasi 

langsung dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh individu maupun 

kelompok yang diamati. Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui 

proses belajar siswa kelas X di SMA PGRI 1 KOTA BUMI Lampung Utara. 

Dengan observasi partisipasi ini pengamat dapat lebih menghayati, merasakan 

dan mengalami sendiri seperti individu yang diamati. 

3. Metode dokumentasi 

Metode  dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan  data dengan 

mencari  data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa cacatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, dan sebagainya.
76

 Metode ini 

peneliti gunakan untuk memperoleh data dokumentatif, yang erat kaitannya 

dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini penulis menggali data tentang 

jumlah siswa yang remedial dan yang diberi pengayaan, foto–foto, letak 

geografis, sejarah berdiri dan berkembangnya sekolah, struktur organisasi, 

dan lain-lain yang dapat menyempurnakan data yang diperlukan. 

E. Analisis Data 

Analisah dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 
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berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisah 

data dalam kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada 

pernyatan keadaan, ukuran kualitas. 

Selanjutnya proses analisah data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Reduksi data  

Reduksi data merupakan identifikasi satuan unit, pada mula di 

identifikasi. Pada mulanya adanya satuan yaitu bagian terkecil yang di 

temukan dalam data yang memiliki makna bila di kaitkan dengan fokus dan 

masalh penelitian.
77

 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanga dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
78

 

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa 

mereduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan 

kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus peneltian. 

Dalam kegiatan ini peneliti menajamkan analisis, menggolongkan atau 

mengkatagorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, 
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mengarahkan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data 

sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat dilarikan ke verifikasi. 

2. Penyajian Data atau Display Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data juga bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar katagori, dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Mile Hubermen menyatakan yang paling sering di gunakan untuk 

penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif.
79

 Dalam praktiknya tidak semudah ilustrasi yang di berikan, karena 

fenomena social bersifat kompleks dan dinamis, sehingga apa yang di 

temukan pada saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung di lapangan 

akan mengalami perkembangan data. 

Yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dalam  hal 

penulis ingin menyajikan data hasil dari penelitian tentang efektifitas remedial 

dan pengayaan pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas X di SMA PGRI 1 Kota Bumi 

Lampung Utara. 

3. Verifikasi  

Langkah ke tiga dalam analisah data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti kuat 
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yang mendukung pada tahap pengumpuala data berikutnya.
80

 Kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif merupakan penetahuan baru yang belum pernah 

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah di teliti 

menjadi jelas, dapat berhubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin data menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, 

karena seperti yang telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah 

dalam penelitian kualitatifmasih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah penelitian berada di lapangan.
81

 

Setelah penulis mereduksi dan mendisplay data diatas, sehingga 

penulis dapat menyimpulkan keefektifan dari kegiatan remedial dan 

pengayaan.  
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BAB IV 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN DAN ANALISAH DATA 

 

C. GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN 

6. Sejarah Singkat Berdirinya SMA PGRI 1 Kotabumi Kabupaten 

Lampung Utara 

Berdasarkaan wawancara kepada kepala sekolah SMA PGRI 1 Kotabumi 

Lampung Utara beliau menyebutkan bahwasanya SMA PGRI 1 Kotabumi 

Lampung Utara berdiri pada tanggal 23 Mei 1994 yang beralamatkan  Jl  

Soekarno - Hatta  no. 97  kotabumi  selatan Kotabumi Lampung Utara. 

Kemajuan sekolah ini mengalami peningkatan dari tahun ketahun yang 

sangat baik dari tahun 1994 sampai sekarang.Dalam perkembangan selanjutnya 

sekolah ini melakukan berbagai terobosan terutamakaitanya dengan inivasi 

pembelajaran.karenanya guru dan kariyawan harus kreatif, kaya ide dan gagasan. 

Dari tahun ketahun, menejemen pendidikan di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung 

Utara ini selalu melakukan pembenahan untuk meningkatkan kualitas sebagai 

respon terhadap dinamika era globalisasi yang dituntut untuk membekali ilmu dan 

life skill yang memadai pada pribadi setiap peserta didik. 

Dibawah pimpinan Bapak H. Sudarmawan, S.Pd. tersebut sedang 

diupayakan untuk meningkatkan pendidikan serta pengajaran serta berupaya 



 

untuk menarik minat masyarakat pada sekolah ini, supaya da kesan positif serta 

nilai lebih dalam menempuh pendidikan di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung 

Utara. 

7. Visi dan Misi 

Visi sekolah SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

“Menciptakan Insan Berakhlaq Mulia Dan Mampu Bersaing Di Era 

Globalisasi” 

Kepala sekolah SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara, menjelaskan 

bahwa dari visi ini adalah selain mencetak peserta didik yang berilu, maka pihak 

sekolah ingin menciptakan  Insan Berakhlaq Mulia Dan Mampu Bersaing Di Era 

Globalisasi, agar nantinya mampu mencetak peserta didik yang tidak hanya 

berilmu, tetapi juga mempunyai akhlaq yang mulia serta mampu bersaing di era 

globalisasi”.
82

 

Misi SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

a. Mampu berkompetisi 

b. Demokrasi 

c. Professional  

d. Transparansi  
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8. Keadaan sarana dan prasarana  

Keadaan sarana dan prasarana tersebut dapat dijelaskan dari perincian 

gedung dan lokasi sekolah yang telah dibangun di SMA PGRI 1 Kota 

Bumi Lampung Utara 

a. Lokasi sekolah  

Lokasi SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara terletak di 

kotabumi kabupaten lampung tengah seluas 6.350 M
2
.Lokasi sekolah ini 

sangat strategis dimana sekolah ini sangat berdeketan dengan jalan raya 

dan berbatasan langsung dengan MI, MTS, dan STAIR Ibnurusyd 

Kotabumi. 

Dengan hal ini dari lokasi yang telah mencukupikebutuhan untuk 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran.Dengan lokasi yang cukup 

strategis ini membantu dan memudahkan tempat penyelenggaraan 

pendidikan dan pengajaran. 

b. Gedung sekolah 

Sesuai dengan luas tanah yang ada di SMA PGRI 1 Kota Bumi 

Lampung Utara ini yaitu 6.350 M
2
 dan mempunyai luas bangunan 3.400 

M
2
.Mempunyai gedung yang dibangun dari tahun ketahun 1994 hingga 



 

sekarang yang semakin bertambah dan baik ini yang diperlukan dalam 

rangka kegiatan pendidikan dan pengajaran. 

Adapun jumlah ruangan yang ada saat ini dapat dijelasakan dalam 

rincian table sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Keadaan sarana dan prasarana di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

Tahun pelajaran 2016/ 2017 

No  Sarana  Jumlah  Keterangan  

1 Ruang kelas  12 lokal  Baik  

2 Laboratoriun computer 1 Buah Biak 

3 Perpustakaan  1 Buah Baik 

4 Laboratorium IPA 1 Buah Biak 

5 Ruang kepala sekolah  1 Buah Biak 

6 Ruang guru 1 Buah Biak 

7 Ruang waka  1 Buah Baik 

8 Ruang staf sekolah 1 Buah Biak 

9 Ruang tu 1 Buah Biak 

10 Ruang BP/ BK 1 Buah Baik 

11 Kamar Mandi/ WC Gruru 4 Buah Biak 

12 Kamar mandi/ WC Siswa 8 Buah Baik 

13 Rumah penjaga sekolah 1 Buah Biak 

14 Musollah 1 Buah Biak 

15 Kantin sekolah  2 Buah Biak 

16 Ruang OSIS 1 Buah Biak 

17 Gudang 1 Buah Baik 

     Sumber: Dokumen SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

 Dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya keadaan sarana dan 

prasarana di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara dapat dikatakan relative baik 

dalam rangka mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.Untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara, 

telah dilakukan berbagai upaya dengan memenuhi sarana dan falisitas belajar 



 

mengajar. Demi tercapainya kelancaran dan diadakan proses belajar mengajar maka 

sarana dan prasarana merupakan faktor yang sangat penting. Adapun jumlah ruangan 

yang didapat dari hasil observasi di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara yaitu 

sebanyak 35 ruangan yang semuanya dalam keadaan baik. 

9. Keadaan guru  

Tenaga pengajar di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara ini 

mempunyai perincian sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Keadaan guru SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara  

tahun pelajaran 2016/2017 

 

No  Nama Guru Pendidikan 

Terahir  

Jabatan / guru 

mata pelajaran 

Lulusan  

1 H. Sudarmawan, S.Pd S1 Kepala sekolah UNILA 

2 Dra. Resmiati S1 Waka kesiswaan UNILA 

3 Drs. Hasan Basri S1 Waka kurikulum UNILA 

4 Dwi Handaiyani, S.Pd S1 Waka humas STKIP 

5 Hermawan, S.Pd. I S1 Bahasa arab IAIN Lampung 

6 Masdar Anka Indah, S.Pd.I S1 Agama Islam IAIN Lampung 

7 Fajriatul karimah, M.Pd.I S2 Agama Islam IAIN Lampung 

8 Luluk wulandari, S.Pd S1 Bahasa inggris UNILA 

9 Ety wijayanti, S.Pd. S1 Bahasa Inggris STKIP 

10 Ahmad Zaki, S.kom S1 Computer TENOKRAT 

11 Hari Krimanto, S. TO. S1 Penjas  STO  

12 Galih Erlangga, S. TO. S1 Penjas  STO 

13 Dra. Desmiyati S1 Bahasa indonesia UNILA 

14 Eko Purwanto, S.Pd S1 Matematika UNILA 

15 Susilawati, S.Pd S1 Matematika STKIP 

16 Dewi Mustika Angraeni, S.Pd S1 Biologi  UNILA 

17 Dinda Agustina, S.Pd S1 Kimia UNILA 

18 Vera wati, S.Pd S1 Fisika  UNIB  

19 Siti Hafsah, S.Pd S1 Sejarah  UNILA 



 

20 Muhammad Sobri, S.E S1 Ekonomi  UNILA 

21 Abu yahya SMA staf perpustakaan   

22 Azma cahya ningsih,S.Pd SI Sosioligi  UNILA 

23 Budi Utomo, S.E S1 PKN UNILA 

24 Herlita, S.Pd S1 Staf TU  DCC Kota Bumi 

25 Ida yanti SMA Staf TU  

26 Yuhani fitrijaya SMA Staf TU   

27 Anugrah Saputra, S.Pd S1 Kesenian UNILA 

28 Hery setiawan SMA Scurity  

29 Wawan setiwan SD Ofiss Boy  

Sumber: dokumen SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

 Guru merupakan salah satu unsur yang bertanggung jawab dalam lembaga 

pendidikan formal di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara dan sangat 

berpengaruh dalam mencapai tujuan pendidikan. Guru juga berperan dalam 

mengelolah situasi dan kondisi di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

tersebut.Guru yang professional tentu menghasilkan anak didik yang mempunyai 

hasil belajar yang baik. 

 Dari data diatas diperoleh sebagai guru yang mengajar di SMA PGRI 1 Kota 

Bumi Lampung Utara dapat dikatakan telah memiliki persyaratan sebagai guru yang 

profesional, yang memiliki ilmu pendidikan dan berpengetahuan dalam suatu disiplin 

ilmu yang diajarkan. Dan dari data diatas dapat penulis simpulkan bahwasanya 

jumlah seluruh tenaga pengajar dan tenaga pembantu di SMA PGRI 1 Kota Bumi 

Lampung Utara yaitu sebanyak 29 tenaga pengajar dan beberapa tenaga bantu, yang 

semua keadaanya sudah cukup dalam memenuhi syarat sebagai pendidik. 

   

 



 

10. Keadaan peserta didik 

Tabel 4.3 

Jumlah siswa di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

Tahun Pelajaran 2016 / 2017 

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 X A 13 20 33 

2 X B 11 21 32 

3 X C 15 19 34 

4 X D 13 20 33 

Jumlah 52 80 132 

5 XI IPA 1 9 31 40 

5 X1 IPS 1 18 21 39 

5 XI IPS 2 19 21 40 

Jumlah 46 73 119 

5 XII IPA 12 27 39 

5 XII IPS 1 18 19 37 

5 XII IPS 2 17 21 38 

Jumlah 47 67 114 

TOTAL JUMLAH 145 220 365 

Sumber: dokumen SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

 Dari  data diatas dapat penulis simpulkan bahwa jumlah kelesuruhan siswa 

atau siswi yang ada di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara sebanyak 365 siswa, 

yang terdiri dari 145 siwa laki-laki dan 220 siswa perempuan, dapat diketahui dari 

data diatas jumlah peserta didik perempuan lebih banyak dari pada peserta didik laki-

laki di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara. 

 

 

 



 

D. DATA PENELITIAN 

3. Penerapan atau pelaksanaan remedial dan pengayaan pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMA PGRI 1 Kotabumi Lamng Utara 

Sehubungan dengan penerapan atau pelaksanaan kgiatan remedial pada 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang berusaha mencapai hasil belajar 

yang maksimal. 

Secara esensial program remedial lebih diarahkan kepada peningkatan 

hasil belajar peserta didik yang belum tuntas dalam kegiatan 

pembelajaran.sedangkan pengayaan diarahkan kepda peserta didik yang telah 

tuntas dalam kegiatan pembelajaran dengan cepat.  

a. Pelaksanaan Remedial  

Tujuan dari pelaksanaan remedial lebih diarahkan utamanya kepada 

penyesuaiian peserta didik terutama dalam hal hasil belajar dan 

kemampuannya. Maka telah didapat hasil wawancara tentang penerapan 

remedial di SMA PGRI 1 Kota Bumi adalah sebagai berikut: 

Guru PAI SMA PGRI 1 Kota Bumi, menyatkan bahwa: pelaksanaan remedial  

sangatlah berguna bagi sekolah khususnya peserta didik, karna pada dasarnya 



 

remedial dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar 

terutama pada mata pelajaran saya yaitu Pendidikan Agama Islam.
83

 

Dilihat dari segi Penerapan atau pelaksanaannya, remedial pada mata 

pelajaran pendidikan agama Islam dilaksanakan sesudah melakukan ulangan 

tengah semester atau MID , namun remedial juga dilaksanakan setelah peserta 

didik melaksanakan ulangan akhir semester. Kemudian setelah peserta didik 

melaksanakan ulangan maka dapat dilihat peserta didik yang belum 

mencukupi standar ketuntasan dan yang telah mencapai ketuntasan.Untuk itu 

bagi peserta didik yang belum mencapai ketetapan maka peserta didik tersebut 

dikenakan remedial, hal ini dilakaukan untuk membantu peserta didik 

memahami materi-materi yang belum dikuasai sebelumnya, serta masalah-

masalah yang dihadapi peserta didik khususnya dalam pembelajaran. 

Selanjutnya agar remedial berjalan dengan baik maka guru Pendidikan 

Agama Islam disekolah ini mempunyai tujuan dari remedial yaitu sebagai 

berikut: 

 Membantu meningkatkan hasil belajar dari sebelumnya yang telah 

didapatkan  

 Membantu menyerap ilmu atau materi dengan baik yaitu dalam hal 

meningkatkan kemampuan belajar peserta didik  
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 Bagi sekolah mampu menghasilkan peserta didik yang memenuhi 

standar ketuntasan dalam pembelajaran.
84

 

Remedial dilaksanakan berdasarkan kesulitan peserta didik, dan 

melihat alternatif yang sesuai untuk peserta didik, maka dapat dilihat dari 

hasil wawancara: 

Dilihat dari kemampuan peserta didik yang mempunyai penyerapan 

pemahaman yang kurang baik. Namun jika dilihat dari proses pembelajaran 

sebagian peserta didik yang dikenakan remedial  kesulitan dalam memahami 

materi pembelajaran disamping itu ada faktor lain yang membuat peserta 

didik dikenakan remedial yaitu faktor dari dalam diri peserta didik tersebut 

yaitu malas dalam membaca materi dan malas dalam belajar. Contohnya yaitu 

pada materi tentang “iman kepada malaikat dan Demokrasi
85

 

 Dalam penerapan remedial, guru harus mampu mempersiapkan 

dengan sebaik-baiknya agar hasil yang diinginkan dapat tercapai dengan baik, 

maka sebelum remedial dilaksanakan dibutuhkan persiapan, dalam hal ini 

sebagaimana deskripsi wawancara dengan guru: 

Agar remedial mendapatkan hasil yang diinginkan, persiapan pelaksanaannya 

perlu dilakukan, namun selain memperhatikan kesulitan yang dialami peserta 

didik dalam hal ini persiapan  yang saya lakukan adalah selain menggunakan 
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RPP juga mempelajari lagi materi yang belum dapat dicapai hasilnya dengan 

baik oleh peserta didik khususnya pada materi yang belum tercapai 

ketuntasannya.
86

 

Sebagaimana dari observasi terlihat guru mempersiapkan hal-hal yang 

perlu dipersiapkan dalam kegiatan remedial, seperti soal-soal materi yang 

belum tuntas dan lain-lain.
87

 

 Selanjutnya remedial akan tersampaikan dengan baik, jika guru 

memperhatikan materi yang akan disampaikan yang disesuaikan dengan 

kesulitan masing-masing peserta didik, selain itu cara penyampaiian materi, 

seperti penggunaan metode, tempat serta alokasi waktu yang tepat sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan remedial. Sesuai dengan hasil observasi: 

Remedial dilaksanakan sama seperti belajar biasa yaitu guru membuka 

kegiatan dengan salam kemudian sedikit memotivasi peserta didik dan setelah 

itu mengajukan beberapa pertanyaan sesuai dengan materi yang belum 

dikuasai oleh peserta didik dan peserta didik memberikan jawaban sehingga 

guru dapat mengetahui letak kesulitannya dan guru menjelaskan materi yang 

belum tuntas secara singkat sembari peserta didik mengulas kembali materi 

yang belum tuntas. Kemudian menggunakan metode yang sesuai dengan 
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materi yang belum dikuasai peserta didik serta dengan kesulitan yang dialami 

peserta didik.
88

 

Berkaitan dengan hal ini, sebagaimana hasil wawancara: 

Metode yang biasa saya gunakan adalah metode ceramah, saya menjelaskan 

kembali materi yang belum tuntas secara singkat dan setelah itu saya 

memberikan tugas atau soal yang berkaitan dengan materi tersebut dan juga 

biasanya saya melakukan pengajaran individual, namun lebih dominan 

metode yang saya gunakan yaitu pemberian  tugas, dari hal ini akan diketahui 

keberhasilannya.
89

 

 Agar kegiatan dapat tercapai maka diharuskan dengan adanya 

kerjasama yang baik antara guru dan peserta didik.  

Sebagaimana hasil wawancara dengan guru, bahwasanya sebagaian besar 

peserta didik mengikuti kegiatan remedial dengan serius, walupun biasanya 

ada sedikit peserta didik yang kurang serius dalam mengikuti kegiatan 

remedial ini, akan tetapi hal tersebut tidak terlalu berpengaruh dan tidak 

mengganggu peserta didik yang lainya. Sesuai dengan hasil observasi: terlihat 

peserta didik mengikuti remedial dengan serius, peserta didik mendengarkan 

hal-hal yang di sampaikan oleh guru, dan mengerjakan soal remedial dengan 

serius pua.
90
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara: 

Sesuai dengan hal ini pelaksanaan remedial lebih banyak dilakukan dikelas, 

dan dalam hal ini peserta didik yang dikenakan remedial dikenakan waktu 

singkat untuk mengulas kembali materi yang akan diujikan atau materi yang 

belum tuntas, dan kemudian peserta didik mengerjakan soal.
91

  

Pada remedial ada saatnya guru memberikan bimbingan khusus 

kepada peserta didik, sebagaimana hasil wawancara dengan guru: 

Saya sebagai guru dalam melaksanakan remedial pada mata pelajaran 

pendidikan agama Islam melihat adanya kesulitan belajar pada peserta didik, 

seperti kesulitan dalam membaca Al-Qur’an. Bimbingan juga dilakukan pada 

proses pembelajaran yaitu setiap mengawali pembelajaran saya meminta 

peserta didik untuk membaca Al-Quran secara bergilir, dan bagi peserta didik 

yang belum bisa membaca Al-Qur’an maka ada jam-jam tertentu atau hari-

hari tertntu peserta didik tersebut diajarkan membaca Al-Qur’an.
92

 

Selanjutnya sebagaimana hasil observasi yang telah didapat: Dalam 

proses pembelajaran biasa, setiap hari jum’at peserta didik dan guru sebelum 

memulai kegiatan PBM diperintahkan untuk membaca Al-Qur’an, hal ini juga 
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merupakan kegiatan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam membaca Al-Qur’an.
93

 

Berdasarkan hasil observasi untuk mencapai hasil standar kelulusan 

dan memperbaiki hasil belajar, guru membimbing peserta didik yang 

mengikuti remedial. Remedial dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan 

hasil belajar peserta didik, tetapi juga bagaimana agar peserta didik mampu 

menyerap materi pelajaran dengan baik.
94

 

  Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diketahui 

bahwa  remedial yang dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam dalam 

hal ini, dapat membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan 

meningkatkan hasil belajar peserta didik, maka dapat diketahui remedial akan 

mencapai hasil yang diharapkan jika sebelumnya menyusun program 

perbaikan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut: 

1. Tujuan pengajaran remedial 

2. Materi pengajaran remedial 

3. Metode pengajaran remedial 

4. Alokasi waktu remedial 

5. Dan evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti kegiatan remedial.
95
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Kelima hal tersebut merupakan penunjang keberhasilan dari 

pelaksanaan pengajaran remedial, karena seperti pembelajaran biasa agar 

berhasil dan mencapai harapan dibutuhkannya sebuah perencanaan begitu 

pula dengan remedial. 

b. Pelaksanaan Pengayaan 

Pada dasarnya pengayaan diperuntunkan atau dikhususkan bagi perta 

didik yang cepat dalam menuntasakan materi pembelajaran dengan kata lain 

pengayaan di peruntunkan bagi peserta didik yang telah melampaui KKM 

yang telah ditetapkan. 

Dari hasil wawancara dengan Guru Pendidikan Agama Islam: 

 Kegiatan pengayaan diperuntunkan bagi peserta didik yang memiliki 

kecepatan dalam proses pembelajaran atau diperuntunkan bagi peserta didik 

yang telah menuntaskan materi pembelajaran dan telah melampaui ketetapan 

ketuntasan.
96

 

  Dalam penerapannya pengayaan juga hampir sama dengan 

remedial, guru mempersiapkan dengan sebaik-baiknya materi yang akan di 

berikan agar hasil yang dinginkan dapat tercapai, maka sebelum kegiatan 

dimulai dibutuhkan pesersiapan, sebagai mana hasil wawancara sebagai 

berikut: 
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 Pada dasarnya persiapan dalam kegiatan pengayaan hampir sama 

dengan kegiatan remedial akan tetapi pada pelaksanaannya sedikit berbeda, 

saya memperhatikan peserta didik yang melakukan kegiatan pengayaan dan 

mempersiapkan materi selanjutnya untuk menambah wawasan peserta didik 

serta memberikan tugas yang berupa pemecahan masalah. 

Dan peserta didik memecahkan masalah tersebut secara berkelompok 

kemudian hasil dari kegiatan tersebut dipersentasikan pada pertemuan 

selanjutnya, dan peserta didik yang lain memperhatikan persentasi tersebut, 

sehingga peserta didik mempunyai wawasan atau pengetahuan terhadap 

materi pembelajaran.
97

 

Berdasarkan hasil observasi adapun metode yang digunakan dalam 

kegiatan pengayaan adalah metode pemberian tugas, diskusi, dan hafalan 

materi.
98

 Sebagaimana hasil wawancara guru: 

Metode yang saya gunakan adalah metode  diskusi, saya membagi beberapa 

kelompok peserta didik dan memberikan sebuah masalah yaitu materi 

selanjunya kepada peserta didik, yang dimana masalah tersebut harus 

dipecahkan melalui diskusi kelompok sehingga diharapkan peserta didik dapat 

mempunyai wawasan yang baru terhadap materi yang didiskusikan tersebut 

tersebut dan saya menggnakan metode hafalan kepada peserta didik, hal ini 

saya gunakan untuk membantu daya ingat peserta didik karna nantinya peserta 
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didik yang diberi kegiatan pengayaan akan menyampaikan materi selanjutnya 

dikelas atau menjadi tutor bagi peserta didik yang lainya
99

 

Berdasarkan hasil dari observasi sebagai berikut: 

Adapun tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan pengayaan yaitu kegiatan 

pengayaan dilaksanakan didalam kelas , dan waktunya disesuaikan dengan 

kegiatan remedial dan jam pelajaran masing-masing.
100

 

Berdasarkan hasil observasi, terlihat peserta didik yang diberi kegiatan 

pengayaan berdiskusi, dan menghafal materi. Setelah itu di pelajaran 

selanjutnya terlihat peserta didik yang diberi pengayaan menyampaikan 

materi didepan kelas dan peserta didik yang lainya memperhatikan peserta 

didik yang diberi pengayaan.
101

 

Jadi dari penelitian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan 

pengayaan dilaksanakan oleh guru dalam hal ini, dapat meningkatkan hasil 

belajar yang maksimal, selain itu kegiatan tersebut diharapkan dapat 

membantu peserta didik dalam menambah wawasan yang baru dan lebih luas. 

4. Hasil Belajar Peserta Didik  

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh mengenai pelaksanaan 

kegiatan remedial dan pengayaan serta hasil dari kegiatan remedial dan 
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pengayaan peserta didik dapat dilihat dari nilai-nilai hasil peserta didik bidang 

study Pendidikan Agama Islam sebagai berikut: 

Tabel 4.4 

Nilai hasil tes ulangan Remedial  Peserta didik bidang study  

Pendidikan Agama Islam Kelas X  di SMA PGRI 1  

Kota Bumi Lampung Utara 

 

No  Nama Siswa Kelas KKM Nilai 

MID 

Tindak 

Lanjut 

Setelah di 

remedial 

1 Alpin Maulana Aji A 70 65 Remedial 70 

2 Egga Wulandari A 70 60 Remedial 70 

3 Jera Vonika A 70 62 Remedial 70 

4 Novika Lia S A 70 65 Remedial 70 

5 Tantina A 70 60 Remedial 70 

6 Clara Samanta  B 70 60 Remedial 70 

7 Dimas Novrianto B 70 50 Remedial 60 

8 Falhan Kholid B 70 65 Remedial 70 

9 Fauzan Mura B 70 60 Remedial 70 

10 Nabila Sekar B 70 62 Remedial 70 

11 Nadia Karimah B 70 50 Remedial 70        

12 Nando Saputra B 70 55 Remedial 70 

13 Bima Sakti C 70 60 Remedial 70 

14 Dany Pratama C 70 65 Remedial 70 

15 Doni Ferdiansyah C 70 68 Remedial 70 

16 Nahiman C 70 60 Remedial 70 

17 Nita Ratna Sari C 70 50 Remedial 65 

18 Zohra Wulandari C 70 55 Remedial 70 

19 Annanda Leony D 70 60 Remedial 70 

20 Angga Firmansyah D 70 62 Remedial 70 

21 Ayu Wulandari D 70 65 Remedial 70 

22 Mirnawati D 70 60 Remedial 70 

23 M.Athallah Aqil D 70 65 Remedial 70 

24 Nur Aryanti D 70 55 Remedial 70 

25 Septiawan Saputra D 70 50 Remedial 65 

26 Tinto Apriyanto D 70 55 Remedial 70 

Sumber: Buku referensi nilai hasil belajar semester genap TP 2016-2017  SMA PGRI 1 Kota 

Bumi Lampung Utara Bidang studi Pedidikan Agama Islam 

 



 

Dari data tabel diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa kegaiatan 

remedial yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam di SMA PGRI 1 

Kotabumi Lampung Utara Setelah dilakukan pengamatan terhadap pelaksanaan atau 

penerapan remedial dan pengayaan oleh guru dikelas kemudian penulis mengamati 

hasil dari kegiatan tersebut dan di dapatkan hasil yang cukup baik, dapat dilihat dari 

tabel diatas peserta didik yang sebelumnya kurang maksimal atau mendapatkan nilai 

yang kurang dari KKM dalam belajar setelah diberi remedial, nilai peserta didik 

dapat lebih meningkat lagi, walaupun ada sedikt peserta didik yang belum mencapain 

ketuntasan hal tersebut dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peserta didik 

tersebut, akan tetapi keseluruhan dari hasil tersebut peserta didik telah mengalami 

peningkatan atau perubahan dalam hasil belajar 

Tabel 4.4 

Hasil Kegiatan Pengayaan  Peserta didik bidang study 

Pendidikan Agama Islam Kelas X  di SMA PGRI 1 

Kota Bumi Lampung Utara 

No  Nama Siswa Kelas Nilai 

MID 

Tindak 

Lanjut 

Keterangan 

1 Dhea Amanda Z A 90 Pengayaan Baik 

2 Fadel Muhammad A 95 Pengayaan Sangat Baik 

3 Maharani Permata A 90 Pengayaan Baik 

4 Suhesti Maryani A 85 Pengayaan Baik 

5 Andi M Afif B 90 Pengayaan Baik 

6 Dea Rahmawati B 85 Pengayaan Baik 

7 Maidinda Ayu B 90 Pengayaan Baik 

8 Anastasya C 85 Pengayaan Baik 

9 Dicky Pratama C 90 Pengayaan Sangat Baik 

10 Andre Iansyah D 95 Pengayaan Baik 

11 Bela Salsabila D 85 Pengayaan Baik 

12 Tiara Intan Sari D 90 Pengayaan Sangat Baik 

Sumber: Buku referensi nilai hasil belajar semester genap TP 2016-2017  SMA PGRI 1 Kota 



 

Bumi Lampung Utara Bidang studi Pedidikan Agama Islam 

 

Dari data diatas dan dari hasil pengamatan, penulis mengambil 

kesmimpulan bahwa peserta didik yang melakukan kegiatan pengayaan, 

hasilnyapun cukup maksimal dan peserta didikpun mendapatkan sebuah 

pengalaman baru dalam mempelajari materi dan peserta didik juga dapat 

mengembangkan  ilmu yang mereka miliki. 

Dari hasil kegiatan remedial dan pengayaan diatas terilihat nilai dari 

peserta didik rata-rata sudah memenuhi KKM, walaupun masih ada sedikit siswa 

yang belum memenuhi ketuntasan, hal itu disebabkan karena adanya faktor IQ 

pada diri siswa tersebut, tetapi sebagian besar peserta didik yang dikenakan 

remedial sudah memenihi syarat KKM.  

Kemudian dari hasil kegiatan tersebut peserta didik yang dikenakan 

pengayaan sudah dapat dikatakan maksimal dalam belajar, karena dilihat dari 

pengamatan penulis, peserta didikpun sudah mengikuti kegiatan dengan sangat 

baik, bahkan terlihat peserta didikpun dapat menjadi tutor dalam menyampaikan 

materi selanjutya. Hal tersebut berarti peserta didikpun dapat dikatakan sudah 

mengalami perubahan atau peningkatan dalam belajar. 

 

D. ANALISAH DATA 

Setelah beberapa data yang diinginkan, baik dari hasil penelitian, observasi, 

interview, maupun dokementasi, maka peneliti akan menganasilah temuan yang ada 



 

sesuai teori yang disajikan, dan kemudian membangun teori yang baru serta 

menjelaskan tentang implikasi-implikasi dari hasil penelitian. 

Berdasarkan data keseluruhan yang telah diuraikan pada temuan penelitian, 

dapat diketahui bahwa tingkat keefektifan remedial dan pengayaan dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta serta didik bidang study pendidikan agama Islam 

sudah baik, artinya guru yang pendidikan agama Islam sudah melaksanakan kegiatan 

remedial dan pengayaan tersebut dengan semaksimal mungkin. 

Yang pertama dilihat dari perencanaa dalam kegiatan remedial dan 

pengayaan, guru sudah semaksimal mungkin dalam mempersiapkan kegiatan 

remedial dan pengayaan, contohnya seperti mempersiapkanbahan ajar, RPP, absen 

siswa, sarana dan prasarana, soal-soal yang berkaitan dengan materi, dan lain 

sebagainya. 

Kemudian pada pelaksanaan kegiatan remedial dan pengayaan biasanya 

dilaksanakan sesudah peserta didik melaksanakan ulangan tengah semester (MID) 

dan setelah UAS (ulangan akhir semester 1 dan 2), dari hasil pengamatan penulis dan 

hasil interview penulis, kegiatan remedial dan pengayaan dilaksanakan setelah guru 

mengetahui hasil dari ulangan harian peserta didik, bagi pesera didik yang nilai 

ulangannya dibawah standar ketetapan maka dikenakan remedial dan bagai peserta 

didik telah melalampaui jauh dari standar ketuntasan maka dikenakan pengayaan hal 

ini bertujuan untuk menambah wawasn peserta didik terhadap suatu materi yang telah 

disampaikan. 



 

 Pada dasarnya kegiatan remedial merupakan bentuk khusus pengajaran yang 

bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki proses pembelajaran yang 

menjadi penghambat atau yang dapat menimbulkan masalah atau kesulitan belajar 

bagi peserta didik, sedangkan kegiaan pengayaan merupakan sebagai pengalaman 

atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyatratan minimal yang di tentukan 

oleh kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya.  

 Dari hasil pengamatan penulis, peserta didik yang dikenakan remedial sudah 

maksimal dalam mempelajari materi pelajaran dan nilai hasil dari ualangan 

remedialpun sudah memenuhi standar yang telah di tetapkan, hal ini terbukti dari 

pengamatan, peserta didik yang sebelumnya mendapatkan nilai kurang baik pada saat 

ulangan MID , akan tetapi setelah dilakukan kegiatan remedial nilai peserta didikpun 

mengalami peningkatan, artinya remedial dapat diakatakan efektif dalam 

meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

 Begitu juga dengan kegiatan pengayaan, setelah penulis melakukan 

pengamatan terhadap kegiatan pengayaan, peserta didik sangat antusias dalam 

kegiatan tersebut, dengan adanya pengayaan peserta didik dapat memiliki 

pengetahuan yang lebih luas dan gurupun dapat megamati bakat dari peserta didik, 

sehingga peserta didik dapat mengembngkan bakat yang mereka miliki. Hal ini 

terbukti dari peseta didik melakukan pengayaan, peserta didikpun dapat mengetahui 

sebuah pengalaman baru dan pengetahuan-pengetahuan yang baru. Kemudian dari 

hasil pengamatan terlihat peserta didik yang diberi pengayaan menjadi tutor atau 



 

menyampaikan materi didepan kelas. Hal ini berarti kegiatan pengayaan efektif 

dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

Maka berdasarkan catatan lapangan, interview, observasi, dan dokumentasi, 

yang telah peneliti laksanakan memperoleh kesimpulan bahwa kegiatan remedial dan 

pengayaan yang dilaksanakan oleh guru pendidikan agama Islam kelas X di SMA 

PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara sudah efektif dalam meninngkatkan hasil belajar 

peserta didik pada bidang study pendidikan agama Islam kelas X di SMA PGRI 1 

Kota Bumi Lampung Utara. Namun demikian diharapkan kepada guru pendidikan 

agama Islam untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara terus-menerus sehingga 

hasil yang akan dicapai dapat memenuhi target yang diinginkan. Dan untuk peserta 

didik dapat menemukan pengalam yang baru dari kedua kegiatan tersebut. 

 

  



 

BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisah data yang penulis uraikan pada bab sebelumnya 

maka penulis dapat menyimpulkan 

Dalam kegiatan remedial dan pengayaan, guru pendidikan agama Islam sudah 

melaksanakan kegiatan tersebut dengan maksinal, adapun hasil yang dicapai dari 

kegiatan tersebut sudah efektif dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik, hal 

tersebut telah terbukti dengan hasil dari kegiatan tersebut, peserta didik yang 

sebelumnya mendapatkan nilai yang tidak mencapai KKM, akan tetapi setelah 

diadakannya kegiatan remedial nilai peserta didikpun terbukti mengalami 

peningkatan, dan sebagian besar peserta didik yang diberi kegiatan pengayaan 

mengalami peningkatan dalam hasil belajar, begitu juga dengan hasil dari kegiatan 

pengayaan peserta didik dapat menemukan sebuah pengalaman yang baru, dan dapat 

menumbuhkan bakat dari peserta didik, dan hal inipun terbukti dengan diadakannya 

kegiatan pengayaan peserta didikpun atusias dalam kegiatan tersebut.   

Oleh karena itu kesimpulan dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa 

remedial dan pengayaan  efektif dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama 

Islam kelas X A di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara. 



 

B. SARAN 

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, perlukiranya penulis 

memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran bagi semua pihak terhadap 

efektifitas remedial dan pengayaan dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan 

agama Islam peserta didik di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara, sebagai 

berikut: 

1. Kepala Sekolah 

Sebagai kepala sekolah yang ingin meningkatkan kualitas sekoalah sesuai 

dengan visi dan misi serta tujuan dari sekolah, melakukan pemantauan 

dalam kegiatan pembelajaran, meningkatkan dan menyediakan sarana-

prasaran belajar, serta menjadikan siswa-siswa yang memenuhi standar, 

dan membantu siswa dalam menemukan pengalaman yang baru dalam 

belajar. Seperti pada kegiatan remedial dan pengayaan, melakukan 

pemantauan untuk memberikan saran kepada semua guru untuk dapat 

melaksanakan kegiatan remedial dan pengayaan. 

2. Kepada Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam menghasilkan siswa yang mencapai nilai standar dan mempunyai 

integritas yang tinggi serta meningkatkan hasil belajar pesrta didik, maka 

kegiatan remedial dan pengayaan tidak hanya dilakaukan sebagai 

formalitas saja tetapi juga membantu siswa secara pemahaman, 



 

memperbaiki, memahami keadaan siswa dan diharapkan dapat 

menumbuhkan minat serta bakat peserta didik dalam belajar, sesuai 

dengan tujuan dari kegiatan remedial dan pengayaan. Kemudian gurupun 

dituntut untuk dapat meningkatkan kedisiplinan dan memotivasi kepada 

siswa untuk selalu giat dan serius lagi dalam belajar. 

3. Kepada Siswa. 

Belajar dengan sungguh-sungguh serta mengikuti dengan sungguh-

sungguh kegiatan remedial dan pengayaan yang dilakukan oleh guru 

bidang study pendidikan agama Islam dan guru bidang study yang lain 

dalam meningkatkan hasil belajar agar tercapai hasil yang maksimal 

selama  menuntut ilmu di SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara. 

C. PENUTUP 

Dengan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat 

serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan 

dan kekeliruan dalam bidang metodologi, penulisan, maupun dalam bidang materi, 

semua itu masih jauh dari kata sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan 

kemampuan yang ada pada diri penulis. 



 

Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima segala keritikan dan 

saran demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya atas bimbingan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas penulis 

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah memberikan 

rahmat serta ridho Nya, amin ya robbal alamin. 
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Lampiran 1 

 

KERANGKA OBSERVASI KEGIATAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN 

PADA MATA PELAJARAN PAI 

 

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan remedial dan pengayaan 

2. Proses pelaksanaan kegiatan remedial dan pengayaan 

3. Situasi atau keadaan peserta didik selama proses kegiatan remedial dan 

pengayaan 

4. Apa kendala-kendala yang dihadapi selama proses kegiatan remedial dan 

pengayaan berlangsung 

5. Hasil belajar peserta didik setelah guru melakukan kegiatan remedial dan 

pengayaan 

  



 

Lampiran2 

PEDOMAN WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 

 

1. Bagaimana sejarah berdirinya SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara? 

2. Apakah visi dan Misi SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara? 

3. Personalia SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara? 

a. Keadaan guru 

b. Keadaan staf 

c. Keadaan siswa SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara 

4. Bagaimana sarana dan prasarana SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara? 

a. Keadaan ruang guru dan kelas 

b. Ruang laboratorium 

c. Ruang computer 

d. Perpustakaan dan lain-lain. 

 

  



 

Lampiran 3 

PEDOMAN WAWANCARA GURU MATA PELAJARAN PAI 

 

1. Bagaimana persiapan dalam pelaksanaan kegiatan remedial dan pengayaan 

dan kapan waktu untuk melaksanaan kegiatan remedial dan pengayaan? 

2. Apa tujuan dari kegiatan remedial dan pengayaan? 

3. Bagaiman kondisi peserta didik ketika proses pelaksanaan kegiatan remedial 

dan pengayaan? 

4. Metode apa yang sering digunakan dalam kegiatan remedial dan pengayaan? 

5. Bagaimana langkah-langkah kegiatan remedial dan pengayaan? 

6. Apa saja kendala-kendala yang ada pada saat kegiatan remedial dan 

pengayaan berlangsung? 

7. Bagaimana hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama 

islam kelas X A sebelum kegiatan remedial dan setelah kegiatan remedial? 

  



 

Lampiran 4 

KISI-KISI DOKUMENTASI 

1. Data awal hasil belajar peserta didik kelas X di SMA PGRI 1 Kota Bumi 

Lampung Utara. 

2. Dokumentasi profil sekolah SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara. 

3. Dokumentasi keadaan sarana dan prasarana SMA PGRI 1 Kota Bumi 

Lampung Utara. 

4. Dokumentasi keadaan guru SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara. 

5. Dokumentasi keadaan siswa SMA PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara. 

6. Dokumentasi kegiatan belajar dankegiatan remedial danpengayaan di SMA 

PGRI 1 Kota Bumi Lampung Utara. 

  



 

Lampran 5 

SOAL ULANGAN TENGAH SEMESTER/ MID KELAS X SMA PGRI 1 

KOTABUMI LAMPUNG UTARA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN 

AGAMA ISLAM 

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi dalam islam? 

2. Tulislah ayat dan hadits yang terkait dengan demokrasi? 

3. Sebutkan 5 ciri demokrasi dalam  kehidupan sehari-hari? 

4. Sebutkan 5 manfaat musyawarah dalam  kehidupan bermasyarakat? 

5. Sebutkan adab-adab dalam bermusywarah? 

6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan  iman  kepada malaikat Allah? 

7. Sebutkan 10 malaikat yang wajib kita ketahui berta tugasnya? 

8. Sebutkan ciri-ciri orang yang beriman kepada malaikat Allah? 

9. Tulislah ayat dalil Al-Qur’an atau Hadits yang berkaitan dengan  iman kepada 

malaikat Allah? 

10. Apa manfaat 5 beriman kepada malaikat Allah? 

  



 

Lampiran 6 

DOKUMENTASI TEMPAT PENELITIAN  

DAN KEGIATAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Lampiran 7 

SOAL REMEDIAL BIDANG STUDY  PENDIDIKAN AGAMA ISLAM 

 

1. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? 

2. Tulislah Ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan demokrasi? 

3. Sebutkan 3 contoh demokrasi di lingkungan sekolah 

4. Apa yang dimaksud dengan Musyawarah? 

5. Sebutkan 3 contoh musyawarah dilingkungan sekolah? 

6. Apa yang dimaksud dengan iman kepada malaikat Allah? 

7. Tulislah 3 contoh beriman kepada malaikat-malaikat Allah? 

8. Sebutkan 10 Malaikat yang harus kita ketahui beserta tugas-tugasnya? 

  



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

 

Nama Sekolah : SMA PGRI 1 KOTA BUMI LAMPUNG UTARA 

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester :  X / 2 

Waktu : 6 x 45 menit 

Aspek : Al-Qur’an 

 

 

A. Standar Kompetensi 

7.  Memahami ayat-ayat Al-Qur’an tentang Demokrasi. 

 

B. Kompetensi Dasar 

7.1   Membaca QS Ali Imran: 159 dan QS Asy Syura: 38 

7.2   Menyebutkan arti QS Ali Imran 159: dan QS Asy Syura: 38 

7.3   Menampilkan perilaku hidup demokratis seperti terkandung dalam QS Ali 

Imran;159, dan QS Asy Syura: 38 dalam kehidupan sehari-hari 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi : 

Indikator Pencapaian Kompetensi 
Nilai Budaya Dan  

Karakter Bangsa 

 Mampu membaca Q.S. Ali Imran : 159 dan Asy-Syura : 
38 dengan baik dan benar. 

 Mampu mengidentifikasi tajwid Q.S. Ali Imran : 159 
dan Asy-Syura : 38. 

 Mampu menyebutkan arti Q.S. Ali Imran; 159 dan Asy-
Syura; 38. 

 Mampu menyimpulkan isi  kandungan  Q.S. Ali Imran; 
159 dan Asy-Syura: 38 

 Mampu mengidentifikasi ciri-ciri orang yang demokratis 
sesuai dengan QS Ali Imran: 159 dan Asy - Syura: 38. 

 Mampu menunjukkan perilaku yang demokratis seperti 
yang terkandung dalam QS Ali Imran;159. 

 Mampu menunjukkan perilaku yang demokratis seperti 

Religius, jujur, santun, disiplin, 

tanggung jawab, cinta ilmu, 

ingin tahu, percaya diri, 

menghargai keberagaman, 

patuh pada aturan, sosial, 

bergaya hidup sehat, sadar 

akan hak dan kewajiban, kerja 

keras, dan adil. 



 

yang terkandung dalam Q.S. Asyura; 38. 

 Mampu menunjukkan manfaat perilaku demokratis 
dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif : 

 Patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. 

 Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain 

 Percaya diri (keteguhan hati, optimis).  

 Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik).  

 Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin)  

 Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan) 

 

D. Materi Ajar (Materi Pokok) 

 QS Ali Imran : 159 

 QS Asy-Syura : 38 

 

E. Metode Pembelajaran:  

 Ceramah , tanya jawab dan Praktek 

 

F. Tujuan Pembelajaran 

Siswa diharapkan mampu untuk : 

 Mampu membaca Q.S. Ali Imran : 159 dan Asy-Syura : 38 dengan baik dan 
benar. 

 Mampu mengidentifikasi tajwid Q.S. Ali Imran : 159 dan Asy-Syura : 38. 

 Mampu menyebutkan arti Q.S. Ali Imran; 159 dan Asy-Syura; 38. 

 Mampu menyimpulkan isi  kandungan  Q.S. Ali Imran; 159 dan Asy-Syura: 38 

 Mampu mengidentifikasi ciri-ciri orang yang demokratis sesuai dengan QS Ali 
Imran: 159 dan Asy - Syura: 38. 

 Mampu menunjukkan perilaku yang demokratis seperti yang terkandung 
dalam QS Ali Imran;159. 

 Mampu menunjukkan perilaku yang demokratis seperti yang terkandung 
dalam Q.S. Asyura; 38. 

 Mampu menunjukkan manfaat perilaku demokratis dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

 

G. Strategi Pembelajaran 



 

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

 Membaca dengan fasih 
Q.S. Ali Imran: 159 dan 
Asy-Syura:38 

 Siswa mengamati Q.S. 
Ali Imran: 159 dan Asy-
Syura: 38  

 Menyebutkan arti per-kata 
Q.S. Ali Imran : 159 dan Asy 
Syura: 38. 

 Menyebutkan per-ayat Q.S. Ali 
Imran : 159 dan Asy Syura: 
38. 

 Siswa membiasakan 
perilaku demokra-tis 
yang terdapat dalam Q.S. 
Ali Imran: 159 dan Asy-
Syura: 38 

 Mempraktikkan perilaku 
demokra-tis yang 
terdapat dalam Q.S. Ali 
Imran: 159 dan Asy-
Syura: 38 

 Menunjukkan perilaku 
demokra-tis yang 
terdapat dalam Q.S. Ali 
Imran: 159 dan Asy-
Syura: 38 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal 

- Guru-Siswa memberi salam dan memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah dan kemudian berdoá bersama sebelum 

memulai pelajaran.  

- Siswa menyiapkan kitab suci Al Qurán  

- Secara bersama membaca Al Qurán selama 5 – 10 menit 

- Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

 

b. Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut: 

Elaborasi 

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi 

pembelajaran QS Ali Imran: 159 dan Asy - Syura: 38. 

- guru mengawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan, contohnya: 

- Pernahkah kalian mendengar orang lain membaca surat tersebut diatas 
? 

- Pernahkah kalian membaca surat tersebut diatas ? 



 

- Siapakah diantara kalian yang sudah hafal QS Ali Imran: 159 dan Asy - 
Syura: 38? 

- Guru menunjuk seorang siswa yang sudah fasih membaca QS Ali 
Imran: 159 dan Asy - Syura: 38, untuk memimpin teman-temannya 
membaca bersama-sama di bawah bimbingan guru 2 sampai dengan 3 
kali. 

- Setelah para siswa selesai membaca secara klasikal, guru menunjuk 
beberapa siswa untuk membaca QS Ali Imran: 159 , yaitu sebagai 
berikut. 

 

                       

                        

              

- Setelah para siswa selesai membaca secara klasikal, guru menunjuk 
beberapa siswa untuk membaca QS Asy - Syura: 38, yaitu sebagai 
berikut. 

              

                                           

- Guru meminta beberapa siswa untuk menjelaskan hukum bacaan yang 
terdapat dalam QS Ali Imran: 159 dan Asy - Syura: 38. 

 

Eksplorasi 

- Selanjutnya siswa membaca arti QS Ali Imran: 159 dan Asy - Syura: 38 
dengan berpedoman kepada Al Qur’an dan terjemahannya atau 
sumber bacaan lainnya dengan pengamatan dari guru.   

- Selanjutnya, guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang arti QS Ali 
Imran: 159 dan Asy - Syura: 38  kepada siswa. 

- Setelah mengartikan ayat demi ayat, guru meminta siswa agar 
menyalin QS Ali Imran: 159 dan Asy - Syura: 38  berikut artinya dengan 
benar. 

 



 

QS Ali Imran: 159 

                      

                         

                  

 “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut 

terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu 

maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal 

kepada-Nya”. 

 

 

Asy - Syura: 38 

               

 

“Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari 

yang maklum,” 

- Guru menjelaskan kepada siswa akan hikmah yang terkandung dalam 
QS Ali Imran: 159 dan Asy - Syura: 38. 

- Guru menugaskan kepada siswa untuk mendiskusikan tentang perilaku 
yang demokratis sebagaimana yang terkandung dalam isi QS Ali Imran: 
159 dan Asy - Syura: 38 secara berkelompok. 

- Siswa diminta untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

 

Konfirmasi 

- Dalam QS Ali Imran: 159 dan Asy - Syura: 38  banyak mengandung 
nilai-nilai sikap dan perilaku yang utama, seperti perilaku demokratis 
yang selalu mengutamakan kepentingan umum dibanding dengan 
kepentingan pribadi dan selalu mengambil keputusan secara bersama 



 

dan  tidak diktator dalam hal mengambil keputusan . Jika direnungkan, 
betapa tingginya nilai demokratis yang selalu dilakukan dengan 
kebersamaan. 

 

c. Kegiatan Akhir (Penutup) 

- Guru meminta agar para siswa sekali lagi membaca QS Ali Imran: 159 
dan Asy - Syura: 38 sebagai penutup materi pembelajaran. 

- Guru meminta agar para siswa rajin mempelajari arti dan hikmah isi 
kandungan QS Ali Imran: 159 dan Asy - Syura: 38. 

- Guru menutup / mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca 
hamdalah/doá. 

- Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas 
dan siswa menjawab salam. 

 

H. Penilaian 

 Tes perbuatan (Performance Individu) 

 Tes tertulis 

 

I. Bahan/Sumber Belajar 

 Al Quran dan terjemahan Departemen Agama RI  

 Buku pelajaran PAI SMA kelas I 

 

 

J. Lembar Penilaian 

I. Tes Tertulis 

No. Butir – butir Soal Kunci Jawaban 

1. Bacalah penggalan ayat yang 

mengandung arti dan 

bermusyawarahlah dengan 

mereka dalam urusan itu. 

 َوَشاِوْرُهْم ِفي األْمِر 

 Arti penggalan ayat َفُجِمَع السََّحَرُة .2
tersebut adalah........ 

 

Lalu dikumpulkanlah ahli-
ahli sihir 

3. Hukum bacaan “nun mati” 
bertemu dengan “lam” 
adalah……. 

 

Idgham Bilaghunnah 



 

 

II. Tes Perbuatan 

No. Nama Siswa Kemampuan Membaca 

1 2 3 4 5 

1. 1 Masdar      

2. 2 Haykal      

3. 3 Sugi      

Dst Dst..........................      

 

Keterangan :      Skor Tes Perbuatan :  

1. = Membaca lancar dan baik             = 80 – 90 = A 

2. = Membaca lancar kurang baik          = 70 – 79 = B 

3. = Membaca Terbata-bata          = 60 – 69 = C 

4. = Membaca Terbata-bata dengan bantuan guru  = 50 – 59 = D 

5. = Tidak dapat membaca              = kurang dari 50 = E 

III. Tes Sikap 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1.  Kepentingan golongan adalah diatas 
kepentingan pribadi 

    

2. Falsafah demokrasi adalah dari kita 

untuk kita dan kembali kekita  

    

3. Sebelum dunia mengenal demokrasi, 
Islamlah pertama kali mengajarkan 
demokrasi 

  

    

dst …………………………………………
……. 

    

Keterangan :                          Skor Tes Sikap: 

SS = Sangat Setuju   = 50 

S  = Setuju    = 40 

TS = Tidak Setuju   = 10 

STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 



 

 

IV. Portofolio 

Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio dimana guru 

mencatat pengalaman agama berdasarkan antara lain: 

- apa yang dilihat; 

- laporan rekan guru dan pegawai lainnya; dan 

- laporan dari orangtua murid atau siswa. 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

H. Sudarmawan, S.Pd 

 

 Kotabumi, ............................... 

Guru Bidang Studi 

 

 

 

Masdar Anka Indah, S.Pd.I 

 

 

Salinlah QS Ali Imran: 159 dan Asy - Syura: 38 dengan baik dan benar, 

kemudian artikan dan carilah kalimat/ayat yang berhubungan dengan 

tajwid: ikhfa, idgham, dan izhar. 

 

LEMBAR TUGAS 



 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

( R P P ) 

 

Nama Sekolah : SMA PGRI 1 KOTA BUMI LAMPUNG UTARA 

Mata Pelajaran  :  Pendidikan Agama Islam 

Kelas/Semester :  X / 2 

Waktu :  6 x 45 menit 

Aspek :  Aqidah 

 

A. Standar Kompetensi 

8.  Meningkatkan keimanan kepada Malaikat. 

 

B. Kompetensi Dasar 

8.1  Menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Malaikat 

8.2 Menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada Malaikat 

8.3 Menampilkan perilaku sebagai cerminan beriman kepada Malaikat dalam 

kehidupan sehari-hari 

 

C. Indikator Pencapaian Kompetensi : 

Indikator Pencapaian Kompetensi 
Nilai Budaya Dan  

Karakter Bangsa 

 Mampu menjelaskan pengertian beriman kepada 
Malaikat. 

 Mampu menjelaskan tanda-tanda beriman kepada 
Malaikat. 

 Menjelaskan contoh-contoh perilaku  beriman kepada 
Malaikat. 

 Mampu menampilkan contoh-contoh perilaku beriman 
kepada malaikat. 

 Mampu menampilkan perilaku mulia sebagai cerminan 
iman kepada malaikat. 

 Membedakan orang yang beriman dan tidak beriman 
kepada Malaikat  

  

Religius, jujur, santun, disiplin, 

tanggung jawab, cinta ilmu, 

ingin tahu, percaya diri, 

menghargai keberagaman, 

patuh pada aturan, sosial, 

bergaya hidup sehat, sadar 

akan hak dan kewajiban, kerja 

keras, dan adil. 

 



 

Kewirausahaan/ Ekonomi Kreatif : 

 Patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. 

 Toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain 

 Percaya diri (keteguhan hati, optimis).  

 Berorientasi pada tugas (bermotivasi, tekun/tabah, bertekad, enerjik).  

 Pengambil resiko (suka tantangan, mampu memimpin)  

 Orientasi ke masa depan (punya perspektif untuk masa depan) 

 

D. Materi Ajar (Materi Pokok) 

Beriman kepada Malaikat : 

 Tanda-tanda beriman kepada Malaikat. 

Beriman kepada Malaikat : 

 Contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat 

Beriman kepada Malaikat : 

 Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat 

 

E. Metode Pembelajaran:  

 Ceramah , tanya jawab dan Praktek 

 

F. Tujuan Pembelajaran 

Siswa diharapkan mampu untuk : 

 Mampu menjelaskan pengertian beriman kepada Malaikat. 

 Mampu menjelaskan tanda-tanda beriman kepada Malaikat. 

 Menjelaskan contoh-contoh perilaku  beriman kepada Malaikat. 

 Mampu menampilkan contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat. 

 Mampu menampilkan perilaku mulia sebagai cerminan iman kepada 
malaikat. 

 Membedakan orang yang beriman dan tidak beriman kepada Malaikat  

 

G. Strategi Pembelajaran 

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

 Bertanya jawab tentang 
pengertian beriman 
kepada Malaikat 

 Bertanya jawab tentang 
tanda-tanda beriman 

 Siswa menyebutkan 
contoh-contoh perilaku 
beriman kepada Malaikat 

 Siswa menyebutkan ciri-
ciri orang beriman kepada 

 Siswa membiasakan 
perilaku yang merupakan 
cerminan beriman 
kepada malaikat 



 

kepada Malaikat Malaikat 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal 

- Guru-Siswa memberi salam dan memulai pelajaran dengan 
mengucapkan basmalah dan kemudian berdoá bersama sebelum 

memulai pelajaran.  

- Siswa menyiapkan kitab suci Al Qurán  

- Secara bersama membaca Al Qurán selama 5 – 10 menit 

- Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan 
kompetensi dasar yang akan dicapai. 

 

b. Kegiatan Inti 

Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan 

sebagai berikut: 

Elaborasi 

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi 

pembelajaran beriman kepada Malaikat 

- Guru mengawali dengan mengajukan beberapa pertanyaan, 
contohnya: 

 Pernahkah kalian mendengar orang lain membaca tentang beriman 
kepada malaikat ? 

 Pernahkah kalian membaca tentang beriman kepada malaikat ? 

 Siapakah diantara kalian yang mengetahui contoh-contoh perilaku  
beriman kepada Malaikat? 

- Guru menunjuk seorang siswa yang sudah mengetahui contoh-contoh 
perilaku  beriman kepada Malaikat.  

- Setelah para siswa selesai membaca tentang beriman kepada malaikat 
secara klasikal, guru menunjuk beberapa siswa untuk membaca 
kembali. 

 

Eksplorasi 

- Selanjutnya siswa menampilkan contoh-contoh perilaku beriman 
kepada malaikat dengan pengamatan dari guru.   

- Selanjutnya, guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang perilaku 
beriman kepada malaikat  kepada siswa. 



 

- Guru meminta siswa agar dapat membedakan orang yang beriman dan 
tidak beriman kepada Malaikat. 

- Selanjutnya guru menugaskan kepada siswa untuk berdiskusi tentang 
perbedaan antara orang yang beriman dan tidak beriman kepada 
Malaikat secara berkelompok. 

- Siswa diminta untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok. 

 

Konfirmasi 

- Dalam pelajaran ini banyak mengandung nilai-nilai sikap dan perilaku 
yang utama, seperti segala tindak tanduk kita dalam kehidupan tak 
lepas dari pandangan Allah melalui para malaikat-Nya yang selalu 
mengawasi kita. Jika direnungkan, selalu berbuat baiklah karena Allah 
pasti melihat diri kita. 

 

c. Kegiatan Akhir (Penutup) 

- Guru meminta agar para siswa sekali lagi membaca buku tentang 
beriman kepada Malaikat sebagai penutup materi pembelajaran. 

- Guru meminta agar para siswa rajin mempelajari arti dan hikmah isi 
kandungan beriman kepada Malaikat. 

- Guru menutup / mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca 
hamdalah/doá. 

- Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas 
dan siswa menjawab salam. 

 

H. Penilaian 

 Tes perbuatan (Performance Individu) 

 Tes tertulis 

 

I. Bahan/Sumber Belajar 

 Al Quran dan terjemahan Departemen Agama RI  

 Buku pelajaran PAI SMA kelas I 

 

J. Lembar Penilaian 

I. Tes Tertulis 

No. Butir – butir Soal Kunci Jawaban 

1. Makhluk Allah yang diciptakan Malaikat  



 

tanpa nafsu adalah.......... 

2. Malaikat pencatat amal baik 
dan buruk adalah  

 

Rokib dan Atid 

3. Beriman Kepada Malaikat Allah 
merupakan manisfestasi dari 
rukun iman yang………. 

 

Ke-dua 

 

II. Tes Perbuatan 

No. Nama Siswa Kemampuan Membaca 

1 2 3 4 5 

4. 1 Refa      

5. 2 Nesya      

6. 3 Arra      

Dst Dst..........................      

 

Keterangan :      Skor Tes Perbuatan :  

6. = Membaca lancar dan baik             = 80 – 90 = A 

7. = Membaca lancar kurang baik          = 70 – 79 = B 

8. = Membaca Terbata-bata          = 60 – 69 = C 

9. = Membaca Terbata-bata dengan bantuan guru  = 50 – 59 = D 

10. = Tidak dapat membaca              = kurang dari 50 = E 

III. Tes Sikap 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1.  Malaikat adalah makhluk Allah      

2. Beriman Kepada Malaikat Allah 

merupakan rukun iman yang ke-dua . 

    

3. Selalu merasa diawasi oleh Allah 
merupakan perilaku cerminan iman 
kepada Malaikat 

  

    



 

dst …………………………………………
……. 

    

Keterangan :                          Skor Tes Sikap: 

SS = Sangat Setuju   = 50 

S  = Setuju    = 40 

TS = Tidak Setuju   = 10 

STS = Sangat Tidak Setuju  = 0 

 

IV. Portofolio 

Tes pengalaman dilakukan dengan menggunakan portofolio dimana guru 

mencatat pengalaman agama berdasarkan antara lain: 

- apa yang dilihat; 

- laporan rekan guru dan pegawai lainnya; dan 

- laporan dari orangtua murid atau siswa. 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

 

 

H. Sudarmawan, S.Pd 

 

 Kotabumi, ............................... 

Guru Bidang Studi 

 

 

 

Masdar Anka Indah, S.Pd.I 

 

 

 

Tulislah 10 nama Malaikat Allah dan tugas-tugasnya serta 

sebutkan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan iman 

kepada Malaikat. 

 

LEMBAR TUGAS 


