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RANCANGAN PROPOSAL PENELITIAN TINDAKAN KELAS 
 
 

A. JUDUL PENELITIAN  
 

PENGGUNAAN MODUL MATEMATIKA MODEL REMIDIAL DALAM 
PEMBELAJARAN KINEMATIKA UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI 
DAN PRESTASI BELAJAR SISWA KELAS X SMA NEGERI 2 AMLAPURA. 

 
B. MATA PELAJARAN : FISIKA 

 
C.  PENDAHULUAN 

 
1. LATAR BELAKANG 
 

Fisika merupakan salah satu mata pelajaran yang masih dianggap sulit oleh 
sebagian besar siswa SMA Negeri 2 Amlapura. Ini ditunjukkan oleh nilai rata rata 
fisika yang masih rendah. Pada tahun pelajaran 2004/2005 rata rata nilai fisika 
siswa kelas X tercatat 70,22 untuk semester I dan 71,39 untuk semester II. Pada 
tahun pelajaaran 2005/2006 tercatat 71,45 untuk semester I dan 71,48 untuk 
semester II, sedangkan pada tahun pelajaran 2006/2007 adalah 71,78 untuk 
semester I dan 73,21 untuk semester II. Ini berarti masih dibawah standar 
ketuntasan minimal nasional yaitu 75. 

Dari pengalaman dilapangan ternyata sebagian besar siswa mengalami 
kesulitan dalam penyelesaian matematis soal soal fisika. Secara fisis mereka dapat 
memahami konsepnya, tetapi setelah berhadapan dengan soal soal yang 
memerlukan penyelesaian matematis, sebagian besar mereka gagal menemukan 
hasil akhirnya. Apalagi untuk ujian nasional dan SPMB sebagian besar soal soal 
fisika merupakan soal soal hitungan yang memerlukan penyelesaian matematis. 
Kelemahan konsep matematis yang mereka bawa sejak SD dan SMP perlu 
mendapat penanganan terlebih dahulu. 

Disisi lain motivasi belajar siswa untuk mata pelajaran fisika juga terlihat 
masih rendah. Banyak siswa yang masih enggan belajar fisika karena harus 
dihadapkan pada rumus rumus yang banyak yang tentunya memerlukan 
pengetahuan matematika yang memadai. Dengan demikian matematika merupakan 
pelayan utama untuk mata pelajaran fisika. 

Dengan diberlakukannya kurikulum 2004 yang kemudian diubah menjadi 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) menuntut penguasaan kompetensi 
yang telah ditetapkan. Siswa diharapkan mampu mencapai kriteria ketuntasan 
minimal ( KKM ) yang telah ditetapkan oleh guru / sekolah. Pada dasarnya semua 
siswa dapat mencapai ketuntasan yang telah ditetapkan , tetapi waktu yang mereka 
perlukan dapat berbeda. Menurut Dr. Benyamin Bloom, setiap orang dapat 
mempelajari apapun – bedanya hanyalah ada yang perlu lebih banyak waktu dari 
pada orang lain ( Colin Rose, 2003 ). Melalui modul matematika model remidial, 
diharapkan kelemahan penguasaan konsep matematika yang terkait dengan 
penyelesaian rumus rumus fisika dapat teratasi, sehingga motivasi dan prestasi 
belajar siswa lebih meningkat. 
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D. RUMUSAN MASALAH  DAN RENCANA PEMECAHANNYA 
1. Rumusan Masalah : 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah modul matematika model remidial diterapkan oleh guru 

dalam pembelajaran kinematika ? 
2. Apakah penggunaan modul matematika model remidial dapat 

meningkatkan motivasi belajar siswa ? 
3. Apakah penggunaan modul matematika model remidial dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa ? 
2. Rencana Pemecahannya : 

Berdasarkan pengamatan dan pengalaman mengajar fisika, dalam proses 
pembelajaran fisika dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :  

1. Kesiapan, motivasi dan pengetahuan awal siswa masih rendah. 
Pengelolaan pembelajaran kurang memberikan kondisi dan stimulus 
agar siswa memiliki kesiapan belajar fisika yang memadai 

2. Dalam proses pembelajaran aktivitas belajar siswa belum optimal. 
Siswa hanya cendrung menghafal rumus rumus fisika apa adanya tanpa 
didukung oleh pengetahuan dasar matematika yang memadai untuk 
menyelesaikan soal soal yang berhubungan dengan rumus rumus 
tersebut. 

3. Waktu belajar untuk mata pelajaran fisika disekolah sangat sedikit         
( untuk kelas X hanya 2 jam pelajaran per minggu ), sementara materi 
pelajaran yang harus diselesaikan cukup banyak sesuai dengan standar 
kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan dalam KTSP. 
Disamping itu beban belajar siswa kelas X berdasarkan KTSP cukup 
berat yaitu 18 mata pelajaran termasuk muatan lokal, belum lagi 
pengembangan diri yang wajib diikuti yang diberikan diluar kurikuler  
setara dengan 2 jam pelajaran.. 

4. Rata rata hasil belajar siswa dalam mata pelajaran fisika berdasarkan 
data tahun pelajaran sebelumnya masih dibawah ketuntasan nasional 
yaitu 75. 

Permasalahan diatas diyakini dapat diatasi dengan penggunaan modul 
matematika model remidial dalam pembelajaran fisika pada beberapa pokok 
bahasan yang memerlukan pengetahuan matematika . Rencana tindakan yang 
dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Tiap siswa diberikan unit unit modul matematika model remidial yang 
berkaitan dengan pokok bahasan yang akan dipelajari , minimal 
seminggu sebelumnya. Semua siswa ditugaskan untuk mengerjakan 
evaluasi yang ada dalam modul. 

2. Pada saat pembelajaran fisika untuk kegiatan pendahuluan diisi dengan 
diskusi tentang evaluasi yang ada dalam modul sebelum menginjak pada 
kegiatan inti. 

3. Permasalahan permasalahan yang dialami siswa dalam pembelajaran 
dikelas selalu didiskusikan melalui diskusi kelas. 

 
 

E. VARIABEL PENELITIAN 
a. Modul Matematika Model Remidial 
b. Motivasi Belajar Siswa 
c. Prestasi Belajar Siswa 
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F. PENJELASAN ISTILAH 

a. Modul Matematika Model Remidial adalah modul yang berisi materi 
matematika yang telah dipelajari oleh siswa sebelumnya yang terkait 
dengan rumus rumus fisika yang akan dipelajari. 

b. Motivasi belajar adalah keadaan dalam diri seseorang untuk melakukan 
aktivitas aktivitas belajar dalam mencapai tujuan yang diinginkan. 

c. Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang dicapai oleh siswa melalui 
tes hasil belajar yang dilakukan pada setiap hasil siklus. 

d. Kinematika adalah bagian fisika yang mempelajari gerak tanpa 
memperhatikan penyebabnya. 

 
G. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 
a. Memberikan gambaran / deskripsi tentang cara penerapan modul 

matematika model remidial dalam pembelajaran kinematika. 
b. Meningkatkan motivasi belajar siswa melalui penerapan modul matematika 

model remidial dalam pembelajaran kinematika. 
c. Meningkatkan prestasi belajar siswa melalui penerapan modul matematika 

model remidial dalam pembelajaran kinematika. 
 

H. MANFAAT PENELITIAN 
a. Dapat digunakan oleh guru fisika SMA sebagai acuan alternatif dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembelajaran kinematika atau topik 
lainnya. 

b. Bagi penulis, merupakan sarana untuk pengembangan profesi guru dalam 
inovasi pembelajaran. 

c. Bagi siswa dapat digunakan sebagai media peningkatan motivasi dan 
prestasi belajar. 

d. Bagi sekolah / lembaga dapat digunakan untuk mengembangkan / 
pengimbasan kepada guru guru lain dalam peningkatan mutu sekolah. 

 
I. RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 
a. Meneliti tentang pembelajaran kinematika dengan menerapkan modul 

matematika model remidial. 
b. Meneliti tentang motivasi belajar siswa 
c. Meneliti tentang prestasi belajar siswa pada topik kinematika. 

 
J. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Teori Belajar Konstruktivis. 
Karakteristik pelajaran fisika menuntut ketrampilan berpikir mulai dari 
tingkat dasar sampai kompleks. Proses berikir dasar merupakan gambaran 
dari proses berpikir rasional yang mengandung sekumpulan proses mental 
dari yang sederhana menuju yang kompleks. Aktifitas yang termasuk 
ketrampilan berpikir dasar adalah menghafal, membayangkan, 
mengelompokkan, menggeneralisasikan, membandingkan, mengevaluasi, 
menganalisis, memsintesis, mendeduksi dan menyimpulkan. Ketrampilan 
tersebut sangat diperlukan dalam pembelajaran fisika yang kaya akan          
” hand-on activity ” dan ” mind-on activity”, melalui pengamatan, 
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membandingkan, merangkum, menafsirkan, mengkomunisasikan hasil, 
merancang percobaan dan lain lain. 
Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dikembangkan perangkat pembelajaran 
yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa yang meliputi penguasaan 
konsep dan ketrampilan berpikir rasional. Salah satu alternatifnya adalah 
berdasarkan teori belajar konstruktivis. Menurut teori ini siswa harus 
menemukan sendiri dan mentransformasi informasi yang kompleks, 
mengecek informasi baru dengan aturan aturan yang diketahuinya. Bagi 
siswa agar benar benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, 
mereka  harus bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu 
untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan ide idenya ( Slavin, 
1994 ) 

 
b. Pembelajaran Dengan Modul 

Salah satu model pembelajaran yang dapat menggali pengetahuan, 
memahami konsep, bekerja sendiri, memecahkan sendiri, mengevaluasi 
sendiri adalah pembelajaran dengan modul. Modul merupakan bahan 
belajar mandiri yang bercirikan self contained yang berarti dapat dipelajari 
dengan lengkap ( penuh ) dan ada yang non self contained ( lebih 
mengangtifkan siswa ). Sebuah modul harus berisikan 3 hal pokok yaitu : 
1. Rule of ex ( aturan dan contoh ) 
2. Latihan dan kunci 
3. Evaluasi dan kunci 

 
c. Remidial 

Menurut Dr. Benjamin Bloom, setiap orang dapat mempelajari apapun – 
bedanya hanyalah ada yang perlu lebih banyak waktu dari pada orang lain   
( Colin Rose, 2003 ). Bagi yang lebih banyak waktu, diberikan pengulangan 
pengulangan  ( remidial ). Mengulang / remidial adalah usaha aktif untuk 
memasukkan informasi kedalam ingatan jangka panjang (Colin Rose, 2003) 

  
d. Motivasi Belajar. 

Suryabrata ( 1984 ) mengemukakan bahwa motivasi adalah motif yang 
sudah menjadi aktif pada saat tertentu. Motif keadaan dalam diri seseorang 
individu untuk melakukan aktivitas aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan 
yang diinginkan. Motif adalah daya penggerak didalam diri seseorang untuk 
melakukan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan . 
Motivasi belajar tinggi meliputi 8 ciri yaitu : 

a. Tertarik pada guru 
b. Tertarik pada mata pelajaran 
c. Antusias tinggi 
d. Ingin selalu bergabung dalam kelompok kelas  
e. Ingin identitas diri diakui dalam belajar 
f. Selalu mengontrol diri 
g. Selalu mengingat mata pelajaran dan mempelajari kembali 
h. Selalu terkontrol oleh lingkungan 

Jika seorang siswa memiliki ciri ciri tersebut, maka hasil belajarnya akan 
tinggi. 
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e. Prestasi Belajar 
Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai oleh siswa melalui 
suatu proses evaluasi / penilaian. Hasil belajar ini meliputi 3 ranah yaitu 
kognitif, afektif dan psikomotor. Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan, hasil belajar ini dituangkan dalam bentuk angka angka atau 
huruf yang masing masing memiliki kriteria sendiri sendiri. 

 
 

K. HIPOTESIS TINDAKAN 
Hipotesis tindakan yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 

a. Melalui penerapan modul matematika model remidial pada pembelajaran 
kinematika, motivasi belajar siswa meningkat. 

b. Melalui penerapan modul matematika model remidial pada pembelajaran 
kinematika, prestasi  belajar siswa meningkat. 

 
 

L. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 
1. Lokasi dan waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 2 Amlapura, Karangasem, Bali 
selama 3 bulan mulai bulan Oktober 2007 sampai bulan Desember 2007. 

2. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian tindakan kelas ini adalah semua siswa kelas XA dan XB 
SMA Negeri 2 Amlapura tahun pelajaran 2007/2008 

3. Objek penelitian 
Objek dalam penelitian ini adalah motivasi dan hasil belajar siswa. 

 4. Desain penelitian : 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REFLEKSI 
AWAL 

PERENCANAAN 
TINDAKAN I 

PELAKSANAAN 
TINDAKAN II 

REFLEKSI 

-  REVISI 
TINDAKAN I 

-  PERENCANAAN 
   TINDAKAN II 

PELAKSANAAN 
TINDAKAN II 

REFLEKSI 

KESIMPULAN 
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 5. Teknik pengumpulan data 
 Observasi : untuk mengetahui motivasi siswa 
 Dokumentasi : untuk mengetahui prestasi belajar siswa 

 
6. Instrumen penelitian 

 Modul Matematika Model Remidial 
 Daftar cek untuk observasi 
 Catatan lapangan / daftar nilai 

 
M. JADUAL PENELITIAN 
 
NO KEGIATAN PELAKSANAAN KETERANGAN 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Observasi awal 
Identifikasi masalah 
Perumusan tujuan 
Telaah kepustakaan 
Perumusan hipotesis 
Penyusunan instrumen 
Penyusunan instrumen pengolahan data 
Pengumpulan data 
Pengolahan dan analisis data 
Penulisan laporan penelitian 

September 2007 
Oktober 2007 
Oktober 2007 
Oktober 2007 
Oktober 2007 
Oktober 2007 
Nopember 2007 
Nopember 2007 
Desember 2007 
Desember 2007 

 

 
 

N. BIAYA PENELITIAN 
 

Perkiraan biaya dalam penelitian ini : 
a. ATK   : Rp.   200.000 
b. Foto coppy   : Rp.   150.000 
c. Buku buku   : Rp.   250.000 
d. Biaya internet  : Rp.   200.000 
e. Biaya pembuatan laporan : Rp.   300.000 
  Jumlah  : Rp1.100.000 

 
O. PERSONALIA PENELITIAN 

1. Drs. I Nengah Miyasa ...........Ketua 
2. I Nyoman Pasek.....................Anggota 
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