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D. CARA MENGENAL ANAK BERKESULITAN BELAJAR

1. Teknik non-tes
a.  Wawancara
b.  Observasi
c.  Angket

2. Teknik tes
a.  Psikotes
b.  Achievement  tes

d.  Sosiometri 
e.  Biografi
f.   Pemeriksaan 

kesehatan
g.  Dokumentasi

E.  PELAKSANAAN DIAGNOSIS KESULITAN BELAJAR

1. Mengidentifikasi anak yang mengalami kesulitan 

belajar

2. Mengumpulkan data dan analisis data

3. Menentukan masalah belajar yang dirasakan / dialami 

(diagniosis)

4. Saran pemberian bantuan (prognosis)

5. Penanganan / mengatasi kesulitan belajar

6. Evaluasi dan Tindak lanjut 

F.  PENGAJARAN REMEDIAL

1.   Pengertian Pengajaran Remedial
a.  Pengajaran remedial bersifat kuratif atau korektif
b.  Pengajaran khusus yang bertujuan untuk 

menyembuhkan atau memperbaiki proses 
pembelajaran yang jadi penghambat atau yang dapat 
menimbulkan masalah atau kesulitan belajar anakj

c.  Pengajaran individual yang diberikan kepada anak 
yang mengalami kesulitab belajar, agar anak mampu 
mengikuti pembelajaran secara klasikal  sedhingga 
hasil belajarnya optimal 

d.  Pelaksanaan pengajaran remedial harus disesuaikan 
dengan karakteristik kesulitan belajar yang dialami 
anak

2. Pentingnya  Pengajaran Remedial
a. Dalam proses pembelajaran tidak semua anak didik

mencapai hasil belajar sesuai dengan kemampuan-
nya. Jadi dalam setiap pembelajaran pasti ada anak
yang mengalami kesulitan belajar

b. Adanya kresulitan belajar anak berarti belum tercapai
perubahan tingkahlaku sebagai hasil belajar

c. Untuk mengatasi kesulitan belajar diperlukan teknikc. Untuk mengatasi kesulitan belajar diperlukan teknik
bimbingan balajar salah satu diantaranya pengajaran
remedial

3. Tujuan Pengajaran Remedial
Membantu anak mencapai hasil belajar sesuai dengan
tujuan pengajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum.
Secara khusus tujuan pengajaran remedial membantu anak
yang mengalami kesulitan belajar agar mencapai prestasi
belajar yang diharapkan melalui penyembuhan atau
perbaikkan dalam aspek kepribadian atau dalam proses
belajar mengajar

4 F i P j R di l4. Fungsi Pengajaran Remedial
a.  Fungsi Korektif
b.  Fungsi Pemahaman 
c.  Fungsi Penyesuaian 
d.  Fungsi Pengayaan
e.  Fungsi Akselerasi
f.   Fungsi Terapeutik

5. Pendekatan Pengajaran Remedial
a.  Pendekatan Kuratif

1)  Pengulangan
2)  Pengayaan dan Penguatan
3) Percepatan

b. Pendekatan Preventif
1) Kelompok belajar homogen
2) Layanan Individual
3) Pengajaran Kelas Khusus
4) Pendekatan pengembangan      




