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KOMPETENSI INTI
9. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan
pembelajaran.
Definisi, Tujuan dan Fungsi Remedial
1. Definisi Remedial
Remedial menurut Kamus Besar Indonesia, mempunyai arti bersifat menyembuhkan
atau berhubungan dengan perbaikan pengajaran atau pengajaran ulang bagi siswa
yang hasil belajarnya jelek. Maka dalam pembelajaran, remedial diperlukan untuk
menyebuhkan atau membuat baik materi dari pelajaran yang dikiranya sulit untuk
dipahami, maka siswa harus mengulang materi tersebut untuk membuat siswa tersebut
paham dengam materinya. Pembelajaran remedial perlu diadakan bila telah diketahui
terlebih dahulu apa dan bagaimana kesulitan belajar yang dialami peserta didik maka
dapat kita ketahui bahwa tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial adalah
membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran agar
mencapai hasil belajar yang lebih baik.
2. Tujuan Remedial
Tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial adalah membantu siswa yang
mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil
belajar yang lebih baik. Secara umum tujuan dari kegiatan remedial ini adalah untuk
membantu siswa mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan
berdasarkan kurikulum yang yang berlaku. Sedangkan secara khusus, kegiatan
remedial bertujuan untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar yang
dihadapinya dengan memperbaiki cara mengajarnya.[1] Maka dengan pengajaran
remedial siswa dapat memahami dirinya menyangkut prestasi belajar siswa, kemudian
memperbaiki cara-cara belajar yang lebih baik, dengan dorongan dan motivasi maka
siswa akan lebih baik untuk memahami materi-materi tersebut.

3. Fungsi Remedial
Fungsi remedial terdapat 6 bagian yaitu:[2]
a. Fungsi korektif
Memperbaiki cara mengajar dan cara belajar. Kegiatan remedial mempunyai fungsi
korektif bagi kegiatan pembelajaran karena melalui kegiatan remedial ini guru
memperbaiki cara mengajarnya dan siswa memperbaiki cara belajarnya.
b. Fungsi Pemahaman
Kegiatan remedial mempunyai fungsi pemahaman karena dalam kegiatan remedial
akan terjadi proses pemahaman baik pada diri guru maupun diri siswa.
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c. Fungsi penyesuaian
Kegiatan remedial memiliki fungsi penyesuaian karena pelaksanaan kegiatan remedial
disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi individu siswa. Tujuan dan materi
pelajaran disesuaikan dengan kesulitan yang dihadapi individu siswa. Maka siswa akan
termotivasi untuk belajar lebih giat sehingga dapat mencapai prestasi belajar siswa
yang lebih baik.
d. Fungsi Pengayaan
Kegiatan remedial mempunyai fungsi pengayaan bagi proses pembelajaran karena
melalui kegiatan remedial guru memanfaatkan sumber belajar, metode mengajar atau
alat bantu pembelajaran yang lebih bervariasi dari yang diterapkan guru dalam
pembelajaran biasa.
e. Fungsi Akselerasi
Kegiatan remedial memiliki fungsi akselerasi terhadap proses pembelajaran karena
melalui kegiatan remedial guru dapat mempercepat penguasaan siswa terhadap materi
pelajaran.
f. Fungsi Terapeutik
Kegiatan remedial memiliki fungsi terapeutik karena melalui kegiatan remedial guru
dapat membantu mengatasi kesulitan siswa yang berkaitan dengan aspek sosial
pribadi.
B. Definisi, Tujuan dan Faktor-Faktor Pengayaan.
1. Definisi Pengayaan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengayaan adalah proses, cara,
perbuatan mengayakan, memperkaya, memperbanyak tentang pengetahuan dsb.
Namun pengertian dalam pembelajaran pengayaan yaitu suatu kegiatan yang diberikan
kepada siswa kelompok cepat agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara
optimal dengan memanfaatkan sisa waktu yang dimilikinya.[3] Kegiatan pengayaan
dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk
memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang
sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Siswa
yang cepat menguasai kompetensi dan tugas belajarnya tentu saja memiliki kelebihan
waktu yang perlu dimanfaatkan. Kelebihan waktu yang tidak dimanfaatkan dengan baik
akan menimbulkan hal-hal negatif yang bisa mengganggu siswa lain yang sedang aktif
mengikuti pembelajaran, maka dari itu guru harus memberikan tugas pengayaan bagi
siswa yang cepat menguasai pembelajaran.
2. Tujuan Pengayaan
Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada
siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas
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belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang
optimal.
3. Faktor- Faktor Pengayaan
Terdapat 3 faktor pengayaan, yaitu:
a. Faktor siswa
Guru harus memperhatikan karakteristik siswa baik yang berkenaan dengan faktor
minat maupun dengan faktor psikologis lainnya. Selain faktor minat, faktor psikologis
lainnya juga perlu dipertimbangkan guru dalam memilih dan melaksanakan kegiatan
pengayaan.
b. Faktor Manfaat Edukatif
Sesuai dengan tujuan utama pemberian kegiatan pengayaan yaitu untuk memberikan
kesempatan pada siswa berkembang secara optimal maka kegiatan pengayaan ini
harus memberikan manfaat bagi siswa.
c. Faktor Waktu
Kegiatan pengayaan diberikan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki siswa
dengan memanfaatkan kelebihan waktu sementara siswa lain masih melakukan
kegiatan remedial. Guru harus mampu menyesuaiakan jneis kegiatan pengayaan
dengan kebutuhan siswa dan juga dengan waktu tersedia.

