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DIAGNOSIS KESULITAN BELAJAR
DAN PENGAJARAN REMEDIAL

Pengertian Diagnosis
1. Proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak beres 

atau bermasalah
2. Kegiatan untuk menentukan jenis penyakit dengan 

meneliti gejala-gejalanyameneliti gejala gejalanya
3. Proses menentukan hakekat kelainan atau

ketidakmampuan melalui penelitian terhadap fakta yang 
dijumpai, selanjutnya untuk menentukan permasalahan 
yang dihadapi

4. Diagnosis adl penentuan jenis masalah, kelainan atau
ketidakmampuan dengan meneliti latar belakang 
penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala 
yang tampak

B. Kesulitan Belajar
1. Gejala yang tampak pada peserta didik yang ditandai dengan 

prestasi belajar yang rendah atau dibawah kriteria yang telah 
ditetapkan atau kriteria minimal.  Prestasi belajarnya lebih 
rendah dibandingkan prestasi teman-temannya,  atau lebih 
rendah dibandingkan prestasi belajar sebelumnya.

2. Menunjukkan adanya jarak antara prestasi belajar yang
diharapkan dengan presiasi yang dicapai

3. Prestasi belajar yang dicapai tidak sesuai dengan kapasitas j y g p g p
inteligensinya.  Kesulitan belajar peserta didik tidak selalu 
disebabkan oleh inteligensinya yang rendah

C. Kesimpulan
Diagnosis Kesulitan Belajar adalah proses menentukan 
masalah atau ketidakmampuan peserta didik dalam belajar 
dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan ataiu 
dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau  
hambatan belajar yang tampak   

C. PERMASALAHAN BELAJAR PESERTA DIDIK

Menurut Warkitri dkk.
1. Kekacauan belajar (Learning disorder) : Belajar anak 

terganggu karena adanya respon yang bertentangan 
sehingga anak bingung untuk memahami bahan belajar

2. Ketidakmampuan belajar (Learning disability)  Atau anak 
tidak mampu belajar atau menghindari kegiatan belajar dg 
berbagai sebab atau alasanberbagai sebab atau alasan

3. Learning disfunctions: proses belajar anak tidak berfungsi 
dengan  baik meskipun anak normal

4. Under achiever: prestesi belajar anak rerndah tetapi potensi 
intelektualnya diatas normal

5. Lambat belajar (Slow learner): anak lambat dalam proses 
belajarnya sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama

Menurut  Sumadi Suryobrata
1. Grade level: anak tidak naik kelas sampai dua kali
2. Age level:  umur anak tidak sesuai dengan kelasnya
3. Inteligence level :  anak mengalami under achiever
4. General level:  anak mengalami gangguan dalam  

beberapa  mata pelajaran

Kesimpulan Ciri anak yang mengalami kesulitan belajarKesimpulan Ciri anak yang mengalami kesulitan  belajar
1. Prestasi belajarnya rendah
2. Usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan hasilnya
3. Lamban mengerjakan tugas
4. Sikap ach dalam mengkiuti pelajaran
5. Menunjukkan perilaku menyimpang
6. Emosional (mudah marah, tersinggung, rendah diri dll




