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PERANCANGAN 
PEMBELAJARAN REMIDI 

DAN PENGAYAAN

� Mengapa harus remidi dan 
pengayaan? 

� Bentuk layanan kepada siswa.

� Alur penetapan Remidi dan 
Pengayaan.
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Mengapa?
Karena Belajar Tuntas

� Mengakui dan melayani perbedaan-
perbedaan perorangan siswa 

� Strategi pembelajaran yang berazaskan 
maju berkelanjutan (continuous progress). 

� Pembelajaran dipecah-pecah menjadi 
satuan-satuan (cremental units),

� Seorang siswa yang mempelajari unit 
satuan pelajaran tertentu dapat berpindah 
ke unit satuan pelajaran berikutnya jika 
siswa  yang bersangkutan telah menguasai 
sekurang-kurangnya 75 %
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Pembelajaran Konvensional

� Pembelajaran dalam konteks 
klasikal yang sudah terbiasa 
dilakukan 

� Pendekatan berpusat pada 
guru/lembaga (the teacher 
/institution-centred approach).

� Metode yang banyak digunakan 
adalah metode ceramah dengan 
tatap muka (face to face)

� Kurang memperhatikan 
keseluruhan situasi belajar 
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Pembelajaran Konvensional

normal normal
--------------------------------- ------------------------------------

bakat prestasi

Pembelajaran Tuntas

normal condong
----------------------------------- ---------------------------------

bakat prestasi

PERBEDAAN ANTARA PEMBELAJARAN 
KONVENSIONAL DG. PEMBELAJARAN TUNTAS
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PROGRAM LAYANAN

A.  Program Remidi
� Berdasarkan tes diagnostik 

� Tidak tuntas 1 atau lebih KD 

� Perlakuan dalam TM, TMT, atau TMTT

� Materi sama, bahan lebih sederhana.

B. Program Pengayaan
� Berdasarkan tes kecakapan 

� Sudah tuntas

� Perlakuan dalam TMT atau TMTT

� Materi sama, bahan lebih kompleks.
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Alur Pemberian Layanan kepada Siswa: 
(Remedi dan Pengayaan)

KD1 Tes KD1

Mencapai 
Ketuntasan

Belum 
Mencapai 
Ketuntasan
( <75 )

75-89 Pengayaan

≥90

Remedi

KD2 KD3

Mencapai 
Ketuntasan

Dst
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Pelaksanaan Program Remedi

Ada Ada Ada Ada 2 2 2 2 cara yang dapat ditempuh:cara yang dapat ditempuh:cara yang dapat ditempuh:cara yang dapat ditempuh:
1. Pemberian bimbingan secara khusus dan perorangan 

bagi siswa yang belum atau mengalami kesulitan. 
2. Pemberian tugas-tugas atau perlakuan (treatment) 

secara khusus, yang sifatnya penyederhanaan dari 
pelaksanaan pembelajaran regular.

Bentuk penyedernahaan dapat dilakukan a.l. melalui:Bentuk penyedernahaan dapat dilakukan a.l. melalui:Bentuk penyedernahaan dapat dilakukan a.l. melalui:Bentuk penyedernahaan dapat dilakukan a.l. melalui:
1). Penyederhanaan isi/materi pembelajaran
2). Penyederhanaan cara penyajian (misalnya: banyak 

penggunakan gambar, model, skema,grafik, memberikan 
rangkuman yang sederhana, dll.)

3). Penyederhanaan soal/pertanyaan.



9

MATERI DAN WAKTU 

PELAKSANAAN PROGRAM REMIDI

1111.   Program remedial diberikan hanya pada KD.   Program remedial diberikan hanya pada KD.   Program remedial diberikan hanya pada KD.   Program remedial diberikan hanya pada KD----KD KD KD KD 
yang belum dikuasaiyang belum dikuasaiyang belum dikuasaiyang belum dikuasai

2222.   Pelaksanaan Program remedial dapat dilakukan:.   Pelaksanaan Program remedial dapat dilakukan:.   Pelaksanaan Program remedial dapat dilakukan:.   Pelaksanaan Program remedial dapat dilakukan:
a.a.a.a. Setelah mengikuti tes/ujian KD tertentuSetelah mengikuti tes/ujian KD tertentuSetelah mengikuti tes/ujian KD tertentuSetelah mengikuti tes/ujian KD tertentu

b.b.b.b. Setelah mengikuti tes/ujian Blok atau kesatuan KD tertentuSetelah mengikuti tes/ujian Blok atau kesatuan KD tertentuSetelah mengikuti tes/ujian Blok atau kesatuan KD tertentuSetelah mengikuti tes/ujian Blok atau kesatuan KD tertentu

c.c.c.c. Setelah mengikuti tes/ujian semester. Khusus untuk remedi Setelah mengikuti tes/ujian semester. Khusus untuk remedi Setelah mengikuti tes/ujian semester. Khusus untuk remedi Setelah mengikuti tes/ujian semester. Khusus untuk remedi 

akhir semester hanya diberlakukan untuk blok terakhir dari akhir semester hanya diberlakukan untuk blok terakhir dari akhir semester hanya diberlakukan untuk blok terakhir dari akhir semester hanya diberlakukan untuk blok terakhir dari 

blokblokblokblok----blok yang ada pada semester tertentu.blok yang ada pada semester tertentu.blok yang ada pada semester tertentu.blok yang ada pada semester tertentu.



10

PELAKSANAAN
PROGRAM PENGAYAAN

CaraCaraCaraCara yangyangyangyang ditempuhditempuhditempuhditempuh::::
– Pemberian bacaan tambahan atau berdiskusi 

yang bertujuan memperluas wawasan bagi KD 
tertentu

– Pemberian tugas untuk melakukan analisis 
gambar, model, grafik, bacaan/paragraph, dll.

– Memberikan soal-soal latihan tambahan yang 
bersifat pengayaan

– Membantu guru membimbing teman-temannya 
yang belum mencapai ketuntasan.
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MATERI DAN WAKTU PELAKSANAAN 
PROGRAM PENGAYAAN

1.   Program pengayaan diberikan sesuai 
dengan KD-KD yang dipelajari

2.   Program pengayaan dapat dilaksanakan

a.    Setelah mengikuti tes/ujian KD tertentu.a.    Setelah mengikuti tes/ujian KD tertentu.a.    Setelah mengikuti tes/ujian KD tertentu.a.    Setelah mengikuti tes/ujian KD tertentu.

b.    Setelah mengikuti tes/ujian b.    Setelah mengikuti tes/ujian b.    Setelah mengikuti tes/ujian b.    Setelah mengikuti tes/ujian BlokBlokBlokBlok atau kesatuan atau kesatuan atau kesatuan atau kesatuan 
KD tertentu.KD tertentu.KD tertentu.KD tertentu.

c.    Setelah mengikuti tes/ujian Semester. Khusus c.    Setelah mengikuti tes/ujian Semester. Khusus c.    Setelah mengikuti tes/ujian Semester. Khusus c.    Setelah mengikuti tes/ujian Semester. Khusus 
untuk program pengayaan akhir semester ini hanya untuk program pengayaan akhir semester ini hanya untuk program pengayaan akhir semester ini hanya untuk program pengayaan akhir semester ini hanya 
untuk KDuntuk KDuntuk KDuntuk KD----KD blok terakhir.KD blok terakhir.KD blok terakhir.KD blok terakhir.
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MERANCANG PROGRAM 
REMIDI/PENGAYAAN

Latar Belakang

• Setiap siswa harus tuntas KD
• Siswa yang belum tuntas berhak 

dapat remidi.
• Siswa yang telah tuntas berhak 

mendapatkan pengayaan.
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Prosedur Pelaksanaan 
Program Remidi

• Siswa yang tidak tuntas berdasarkan 
nilai formatif, diikutkan tes 
diagnostik.

• Dari tes diagnostik, ditemukan 
sumber kesulitan belajar siswa.

• Berdasarkan temuan tersebut, guru 
merencanakan program remidi
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Contoh Remidi dan Pengayaan 
dalam PAI

• KD: Menerapkan hukum bacaan nun 
mati/tanwin dan mim mati dalam 
bacaan surat-surat Al-Qur’an dengan 
benar

• Sumber kesulitan: memraktikkan 
hukum bacaan nun mati/tanwin dan 
mim mati dalam bacaan surat-surat 
Al-Qur’an dengan benar
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Program Remedi dalam PAI

Contoh:

• Siswa diminta untuk mencari salah satu surat 
pendek dalam Al-Qur’an yang memuat hukum 
bacaan nun mati/tanwin dan mim mati.

• Siswa ditugasi untuk belajar membaca ayat-
ayat di atas di bawah bimbingan seorang tutor 
atau guru.

• Jika siswa  sudah merasa dapat membaca ayat-
ayat di atas dengan benar, siswa diminta 
memraktikkannya di hadapan guru.

• Jika siswa sudah dapat membaca ayat-ayat di 
atas dengan benar, maka ia sudah dinilai tuntas 
dalam pencapaian KD yang bersangkutan.
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Program Pengayaan dlm PAI

Contoh:

• KD: Menerapkan hukum bacaan nun mati/tanwin 
dan mim mati dalam bacaan surat-surat Al-
Qur’an dengan benar.

• Siswa diminta untuk mencari surat-surat pendek 
atau ayat-ayat yang lain dalam Al-Qur’an yang 
memuat hukum bacaan nun mati/tanwin dan 
mim mati.

• Siswa selanjutnya melakukan praktik membaca 
ayat-ayat di atas secara mandiri atau di bawah 
bimbingan tutor.

• Atau siswa bisa dimotivasi untuk memraktikkan 
bacaan ayat-ayat Al-Qur’an yang mengandung 
hukum bacaan tersebut dengan lagu yang baik. 
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SEKIAN 

DAN 

TERIMA KASIH


