
A. Pengertian Pengajaran Perbaikan
Untuk mencapai hasil belajar yang optimal bagi peserta didik yang

membutuhkan program perbaikan memerlukan pendekatan yang sistematik

dan terpadu yang melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam proses

pembelajaran. Unsur-unsur  tersebut seperti guru bidang studi, wali kelas,

guru pembimbing maupun orang tua serta pihak lain seperti dokter, psikiater,

neorolog dan sebagainya. Pemecahan kesulitan belajar hendaknya dilakukan

secara multi dimensi mencakup seluruh unsur-unsur seperti yang telah

disebutkan di atas. Timbulnya masalah kesulitan belajar baik secara individual

maupun kelompok dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan baik ditinjau

dari diri peserta didik maupun dari luar dirinya. Untuk perbaikan perlu sekali

pertimbangan yang profesional dalam pengidentifikasian, dan pendiagnosaan

sehingga proses perbaikan tersebut mencapai hasil yang efektif. Dalam hal

ini tentu saja segala data yang diperlukan dapat dikumpul melalui cara-cara

tertentu dalam penelitian, diolah dan ditafsirkan untuk memperoleh kesimpulan.

Jika ternyata anak mengalami kesulitan belajar itu diakibatkan oleh faktor IQ

maka penanganannya adalah dengan sistem pengajaran yang cocok dengan

tingkat kemampuannya dalam belajar. Namun kesulitan belajar itu disebabkan

oleh faktor lemahnya kemampuan menguasai pengetahuan dan ketrampilan

tertentu dalam pelajaran maka cara-cara penyembuhannya dilakukan melalui

latihan atau treatmen di bidang materi pelajaran tertentu yang dianggap sulit

dikuasainya (Cece Wijaya, 1996:53).

Pengajaran perbaikan adalah suatu bentuk khusus pengajaran yang

ditujukan untuk menyembuhkan atau memperbaiki sebagian atau seluruh

kesulitan belajar peserta didik agar tercapai hasil belajar yang optimal sesuai

dengan kemampuan masing-masing peserta didik.

BAB  V
PENGAJARAN PERBAIKAN

(REMEDIAL)
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Adapun perbaikan itu ditujukan pada seluruh proses pembelajaran yang

meliputi cara belajar, metode mengajar, cara melayani peserta didik, materi

pembelajaran, fasilitas belajar dan lingkungan yang turut serta mempengaruhi

proses pembelajaran tersebut.

Kesulitan belajar mungkin untuk semua bidang studi, mungkin hanya

untuk beberapa bidang studi atau satu bidang studi, atau mungkin hanya

untuk sebagian/satu kemampuan khusus dari bidang studi tetentu. Begitu

juga penyembuhan kepribadian, mungkin hanya sebagian atau beberapa

aspek kepribadian saja.

Selanjutnya jika ditinjau dari jangka waktu, maka jumlah waktu

penyembuhan sangat tergantung pada tingkat jenis kesulitan belajar, ada

yang membutuhkan waktu lama, sedang atau sebentar.Ada beberapa

kesalahan yang dilakukan guru dalam menerapkan konsep remedial. Mereka

menambah waktu untuk membahas materi baru secara klasikal yang mereka

katakan sebagai remedial. Pada hal yang benar yang dibahas dalam proses

remedial adalah materi yang telah  diajarkan guru namun belum dikuasai

oleh sebagian peserta didik, maka dengan strategi ataupun teknik yang

berbeda materi tersebut diulang kembali.

B. Landasan Perlunya Pengajaran Remedial
Tantangan, krisis dan kesenjangan belajar berpengaruh terhadap

pertumbuhan jumlah peserta didik yang mengalami kesulitan belajar di

sekolah, terutama bagi peserta lamban belajar dan berprestasi rendah. Adanya

peserta yang tinggal kelas bahkan ada yang sampai drop out,setelah diketahui

salah satu faktor penyebabnya adalah peserta didik mengalami prestasi belajar

rendah disebabkan mengalami kesulitan dalam belajar. Bila hal ini tidak diatasi

, masalah ini akan membawa dampak besar terhadap peningkatan taraf hidup

manusia di bidangsosial, ekonomi, budaya, dan pengetahuan. Dampak ini

merupakan awal manusia jatuh ke jurang kemiskinan, kebodohan dan

kehancuran, dan kekufuran, baik secara pribadi apalagi secara nasional. Alasan

terjadinya kesulitan belajar oleh peserta didik seperti yang dikemukakan oleh

Cece Wijaya (1996) adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menguasai

pengetahuan yang disampaikan guru di kelas, terutama pengetahuan

yang dipelajari melalui cara-cara belajar tertentu sesuai dengan tuntutan
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kurikulum sekolah.

2. Kebiasaan mempelajari pengetahuan melalui cara-cara lama

(konvensional) yang sangat sulit diubah ke dalam cara-cara yang sesuai

dengan tuntutan kurikulum sekolah.

3. Kebiasaan tidak gemar membaca dan menulis akibat budaya yang

diturunkan leluhurnya dari generasi ke generasi, serta akibat besarnya

perhatian kepada alat-alat teknologi dan lingkungan yang eksentrik, di

samping faktor kelelahan.

4. Tersebarnya obat-obat terlarang yang digunakan secara tidak profesional

oleh sebagian peserta didik di sekolah, sehingga menimbulkan

kemalasan yang tak terhingga dalam melakukan aktivitas belajar.

5. Kurangnya perhatian orang tua di rumah dalam membimbing pendidikan

anak-anaknya sehubungan dengan faktor kesibukan dan kelalaian. Di

kalangan mereka terdapat orang tua yang mencari nafkah jauh dari

tempat tinggal tidak dapat membimbing anaknya dengan baik bahkan

bertemupun dengan anak-anaknya seminggu atau dua minggu sekali

bahkan berbulan-bulan.

6. Kesulitan pengajaran guru kurang memadai karena faktor intern dan

ekstern yang tidak dikuasainya, antara lain pengetahuan, sikap,

ketrampilan,upah, suplai media sumber-sumber belajar, dan

pengharagaan yang dapat menimbulkan peserta didik kurang termotivasi

melakukanproses belajar yang optimal.

7. Dapat juga ditambahkan, kemajuan teknologi berdampak positif terhadap

proses pembelajaran. Namun demikian bagi mereka yang tidak pandai

mengendalikan diri kemajuan teknologi tersebut dapat berdampak

negatif. Peserta didik sering menghabiskan waktunya dengan bermain

games, face book, BBM dan lain-lain dari pada belajar.

Tantangan ,krisis, dan kesenjangan-kesenjangan belajar itu menjadi di-

lemma pendidikan, terutama bagi pendidikan peserta didik yang lamban belajar

dan berpretasi rendah. Karena itu , tanggungjawab pendiikan menjadi tugas

bersama antara orang tua, sekolah, dan pemerintah.
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C. Perbedaan Pengajaran Biasa (Reguler) dengan Pengajaran
Remedial.
Untuk memperjelas pengertian tentang pengajaran perbaikan itu, berikut

ini akan digambarkan perbandingan antara pengajaran perbaikan dengan

pengajaranreguler. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengajaran reguler merupakan kegiatan pengajaran biasa sebagai

program pembelajaran untuk semua peserta didik. Sedangkan

pengajaran perbaikan dilakukan setelah diketahui kesulitan belajar dan

kemudian diberikan pelayanan khusus sesuai dengan jenis, sifat dan

latarbelakang kesulitannya.

2. Dari segi tujuannya, kalau pengajaran reguler dilaksanakan untuk

mencapai tujuan instruksional yang telah ditetapkan sesuai dengan

kurikulum yang berlaku dan bersifat sama untuk semua pewserta didik.

Tetapi dalam pengajaran perbaikan tujuan instruksional disesuaikan

dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Pada dasarnya,

pengajaran reguler dan pengajaran perbaikan mempunyai tujuan yang

sama yaitu pencapaian hasil belajar, hanya penekanannya yang berbeda.

3. Metode yang digunakan pada pengajaran irri bersifat sama untuk semua

siswa, sedangkan dalam pengajaran perbaikan bersifat diferensial, artinya

disesuaikan dengan sifat, jenis dan latar belakang kesulitan belajarnya.

4. Pengajaran reguler dilaksanakan oleh guru bidang studi dan dalam

pengajaran perbaikan dilaksanakan oleh guru dengan kerjasama dengan

pihak lain seperti tester, guru pembimbing (konselor), ahli khusus dan

sebagainya.

5. Alat-alat yang digunakan dalam pengajaran remedial lebih bervariasi

dibanding  dengan pengajaran reguler. Dalam pengajaran remedial peserta

didik tertentu memerlukan alat khusus tertentu yang dalam pengajaran

reguler tidak diperlukan. Misalnya penggunaan tes diagnostik, sosiometri,

alat-alat laboratorium dan sebagainya.

6. Pengajaran perbaikan menuntut pendekatan dan teknik yang lebih

diferensial, artinya lebih disesuaikan dengan keadaan masing-masing

pribadi peserta didik yang akan dibantu. Misalnya pendekatan individual

melalui konseling lebih banyak digunakan dalam pengajaran perbaikan

tersebut dan ini biasanya lebih berhasil.
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7. Dalam evaluasi, pengajaran reguler lebih banyak menggunakan alat

evaluasi yang bersifat seragam dan kelompok, sedangkan dalam

pengajaran perbaikan, alat evaluasi yang dipergunakan disesuaikan

dengan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik.

D. Tujuan Pengajaran Perbaikan
Secara umum tujuan pengajaran perbaikan tidak berbeda dengan tujuan

pengajaranreguler, yaitu agar peserta didik mencapai prestasi belajar seperti

yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Namun secara khusus, pengajaran

perbaikan bertujuan agar peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat

mencapai prestasi belajar seperti yang diharapkan setelah dilaksanakan

proses perbaikan, baik perbaikan itu berupa pestasi belajar, proses

pembelajaran, maupun perubahan kepribadian. Secara terperinci tujuan

pengajaran perbaikan tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Diharapkan peserta didik dapat memahami dirinya, khususnya yang

menyangkut prestasi belajar, baik yang meliputi segi kekuatannya, segi

kelemahannya, maupun jenis dan sifat kesulitannya.

2. Diharapkan peserta didik dapat mengubah atau memperbaiki cara-cara

belajar yang selama ini dia lakukan ke arah yang lebih baik sesuai

dengan kesulitan belajar yang dihadapinya.

3. Diharapkan siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar yang tepat

yang dapat menunjang keberhasilannya.

4. Diharapkan peserta didik dapat mengatasi hambatan-hambatan belajar

yang menjadi latar belakang kesulitan belajarnya.

5. Diharapkan peserta didik dapat mengembangakan sikap-sikap dan

kebiasaan-kebiasaan yang dapat menunjang tercapainya hasil belajar

yang lebih baik.

6. Diharapkan peserta didik dapat melaksanakan tugas-tugas pembelajaran

yang diberikan oleh guru.

7. Dan akhirnya diharapkan peserta didik dapat menguasai materi

pembelajaran yang dimaksud
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E. Fungsi Pengajaran Perbaikan
Pengajaran perbaikan memiliki fungsi-fungsi, fungsi tersebut ditujukan

pada guru untuk evaluasi diri maupun peserta didik. Adapun fungsi-fungsi

tersebut adalah  sebagai berikut :

1. Fungsi korektif

Fungsi korektif artinya melalui pengajaran perbaikan peserta didik dapat

mengoreksi atau memperbaiki hal-hal yang selama ini dia lakukan yang belum

menunjang keberhasilan yang diharapkan. Hal-hal yang diperbaiki itu antara

lain : tujuan pembelajaran, cara belajar, metoda belajar/mengajar, evaluasi

maupun perubahan-perubahan sikap-kebiasaan ataupun kepribadiannya.

Dengan memperbaiki hal-hal tersebut maka prestasi belajar beserta faktor-

faktor yang mempengaruhinya dapat diperbaiki sehingga peserta didik terbebas

dari kesulitan belajarnya.

2. Fungsi penyesuaian

Fungsi penyesuaian artinya melalui pengajaran perbaikan peserta didik

dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan baru yang menunjang

keberhasilan belajarnya. Contoh : selama ini peserta didik belajar hanya waktu

mau ujian saja, maka kebiasaan ini harus dirobah dan disesuaikan dengan

kebiasaan yang lebih menunjang keberhasilannya yaitu belajar harus tiap

hari diansur-diansur dan tidak diborong sekali gus  waktu mau ujian saja.

3. Fungsi pemahaman

Fungsi pemahaman artinya melalui pengajaran perbaikan peserta didik

dapat memahami kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki selama ini,

baik yang menyangkut pembelajaran maupun kepribadiannya. Di samping

itu guru hendaknya memahami tentang dirinya maupun diri peserta didiknya.

Dengan adanya pemahamn diri, baik peserta didik maupun guru dapat

melakukan sesuatu yang terbaik sehingga peserta didik terlepas dari kesulitan

belajarnya.

4. Fungsi pengayaan

Fungsi pengayaan dalam pengajaran perbaikan artinya bahwa

denganmelakukan pengajaran perbaikan dapat memperkaya proses

76



pembelajaran. Bisa jadi materi, metoda, fasilitas dan lain sebagainya yang

tidak diberikan dalam pengajaran biasa, dapat diperoleh melalui pengajaran

perbaikan. Dengan demikian hasil yang diperoleh peserta didik lebih banyak,

lebih luas, lebih dalam sehingga prestasi yang diperoleh mereka lebih kaya.

5. Fungsi akselerasi

Fungsi akselerasi dalam pengajaran perbaikan artinya bahwa dengan

melakukan pengajaran perbaikan dapat mempercepat proses pembelajaran

baik ditinjau dari segi waktu maupun materi. Hal ini dapat dijelaskan dengan

contoh : peserta didik yang mengalami kesulitan belajar namun tidak diberikan

perbaikan mereka tersebut tentu akan terus mengalami kesulitan entah dalam

beberapa waktu yang lama. Namun jika mereka diberikan perbaikan, waktu

yang lama tersebut dapat dipersingkat dalam memperoleh pemahaman materi.

Jadi melaksanakan perbaikan pengajaran ada nilai positif dalam pencepatan

baik dari segi waktu maupun penguasaan materi.

6. Fungsi terapeutik

Fungsi terapeutik dalam pengajaran perbaikan artinya bahwa dengan

melaksanakan pengajaran perbaikan dapat menyembuhkan atau memperbaiki

kondisi-kondisi kepribadian peserta didik yang diperkirakan mengalami

penyimpangan. Hal ini dapat dijelaskan lagi dengan contoh berikut : peserta

didik yang mengalami kesulitan belajar bisa jadi berpengaruh terhadap

kepercayaan diri, merasa rendah diri dan sebagainya. Dengan melaksanakan

pengajaran perbaikan kondisi psikologis tersebut setahap demi setahap dapat

dipulihkan atau disembuhkan.

F. Metode Pengajaran Perbaikan
Untuk melaksanakan pengajaran perbaikan ada beberapa metode yang

dapat digunakan. Pemilihan metoda tentu harus mempertimbangkan tujuan

yang ingin dicapai, tingkat kesulitan yang dialami peserta didik,fasilitas yang

dimiliki, karakteristik peserta didik, karakteristik guru serta kesempatan yang

dimiliki oleh guru dan peserta didik. Adapun metode-metode tersebut adalah

sebagai berikut :
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1. Metoda pemberian tugas.

Melalui metode ini peserta didik yang mengalami kesulitan belajar

dibantu melalui kegiatan-kegiatan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam

menetapkan jenis dan sifat tugas yang akan diberikan, haruslah disesuaikan

dengan jenis, sifat dan latar belakang kesulitan belajar yang dihadapinya.

Tugas tersebut dapat diberikan secara individual maupun secara kelompok.

namun sebelum melaksanakan tugas tersebut guru harus menjelaskan cara-

cara yang benar untuk melakukannya. Tanpa penjelasan tersebut adalah hal

yang sia-sia dan tidak mungkin peserta didik dapat membuatnya secara

benar.Dalam hal ini ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh guru yang

menyuruhkan peserta didik untuk melaksanakan tugas-tugas remedial tanpa

penjelasan terlebih dahulu. Dapat dikatakan berpuluh-puluh tugaspun

dilaksanakan, tugas tersebut akan tetap salah kalau pada awalnya tidak

diberikan penjelasan bagaimana cara yang benar untuk

melakukannya.Umpamanya dari hasil analisis, guru telah diketahui bahwa

kasus mengalami kesulitan dalam perkalian ke bawah yang terdiri angka

puluhan. Setiap membuat perkalian kasus melakukan kesalahan dalam

menempatkan angka puluhan. Contoh :

 2 5

                 2 5

       ————— x

1 0  2  5

5   0

—————— +

6  0  2  5

Sesuai dengan kesulitan ini, tentu tugas yang diberikan harus cocok

dengan materi yang menjadi keseulitan peserta didik.

Untuk melaksanakan metode pemberian tugas tersebut maka ada

beberapa langkah yang perlu diperhatikan :

a. Tetapkan jenis tugas yang akan diberikan, sesuaikan tugas tersebut

dengan kesulitan yang dihadapi peserta didik

b. Tetapkan sifat tugas yang akan diberikan tersebut, apakah dikerjakan

secara individu atau secara secara kelompok.
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c. Hendaklah dibuat petunjuk yang jelas tentang cara mengerjakan tugas

tersebut secara benar.

d. Selama tugas dikerjakan adakan pengamatan, sambil mengoreksi

langkah-langkah yang salah yang dilakukan peserta didik.

e. Buat patokan-patokan penilaian yang jelas (penilaian acuan patokan)

f. Adakan penilaian secara cermat setelah tugas selesai dikerjakan.

Menggunakan metode pemberian tugas dalam pengajaran perbaikan

akan diperoleh beberapa keuntungan, antara lain :

a. Peserta didik  dapat lebih memahami dirinya baik ditinjau dari segi

kekuatan maupun kelemahannya.

b. Peserta didik dapat memperdalam dan memperluas materi yang

dipelajarinya

c. Peserta didik  dapat memperbaikan cara-cara belajar yang dialami selama

ini

d. Peserta didik dapat memperoleh kemajuan belajar

2. Metode diskusi

Metode diskusi merupakan suatu metode yang digunakan agar terjadi

interaksi antar peserta didik untuk membahas suatu permasalahan. Dalam

interaksi ini masing-masing peserta diskusi dapat turut serta menyumbangkan

saran-saran (ide-ide) dalam usaha menemukan pemecahan suatu masalah

ditinjau dari titik pandang mereka masing-masing. Walaupun titik pandang

mereka berbeda-beda, namun berkat bimbingan pendidik akhirnya ditemukan

kesepakatan yang mengacu kepada kebenaran. Adapun tujuan metode diskusi

dapat dikemukakan sebagai berikut :

a. Melatih peserta didik mengembangkan ketrampilan bertanya,

berkomunikasi, menampilkan dan menyimpulkan.

b. Melatih dan membentuk kestabilan sosio-emosional.

c. Mengembangkan kemampuan berpikir sendiri dalam memecahkan

masalah sehingga tumbuh konsep diri yang lebih positif.

d. Mengembangkan keberhasilan peserta didik dalam menemukan

pendapat.

e. Mengembangkan sikap terhadap isu-isu controversial.

f. Melatih peserta didik berani berpendapat tentang sesuatu masalah.
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Ada beberapa keuntungan melaksanakan metode diskusi dalam

pengajaran perbaikan. Keuntungan tersebut antara lain :

a. Dalam diskusi masing-masing individu dapat lebih mengenal dirinya dan

kesulitan yang dihadapi serta menemukan jalan pemecahannya.

b. Interaksi dalam kelompok dapat menumbuhkan sikap saling

mempercayai antara satu dengan yang lain.

c. Dapat saling membantu antar individu dan mengembangkan kerjasama

antar pribadi

d. Pengenalan dan kepercayaan diri secara lebih mendalam dapat lebih

mengarahkannya secara lebih baik kepada suatu tujuan yang

dikehendaki

e. Menumbuhkan rasa tanggungjawab baik terhadap dirinya maupun

terhadap orang lain

f. Dibandingkan dengan bekerja secara individual, diskusi dapat lebih efektif

dan efisiendalam prosesnya.

Agar metode diskusi betul-betul dapat bermanfaat dalam usaha

pengajaran perbaikan, hendaknya diskusi dilaksanakan dengan langkah-

langkah yang cermat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan

diskusi, antara lain :

a. Tetapkan dengan pasti bahwa metode diskusi dapat digunakan sebagai

salahsatu metode pengajaran perbaikan.

b. Tetapkan materi yang akan didiskusikan serta langkah-langkah yang

akan ditempuh.

c. Tetapkan tujuan yang akan dicapai melalui diskusi tersebut.

d. Tetapkan siapa yang akan dibantu melalui diskusi, apakah seorang

peserta didik dengan kesulitan tertentu atau sekelompok peserta didik.

e. Bentuklah kelompok diskusi, dan jelaskan kepada mereka tentang

langkah-langkah dan hasil yang akan dicapai dalam diskusi

f. Tetapkan alat-alat atau fasilitas belajar sekiranya diperlukan untuk

kelancaran diskusi.

g. Berikan pengarahan pada awal diskusi dan dorongan selama diskusi

berlangsung

h. Buatlah pedoman observasi untuk menilai jalannya diskusi

i. Lakukan penilaian pada akhir diskusi untuk memperoleh gambaran

keberhasilan diskusi
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j. Tetapkan kegiatan-kegiatan sebagai tindak lanjut

3. Metode Tanya jawab.

Metode Tanya jawab dapat dilaksanakan dalam pengajaran perbaikan

dalam bentuk dialog antara guru dengan peserta didik yang mengalami

kesulitan belajar. Dari hasil dialog tersebut diharapkan merekja akan

memperoleh perbaikan terhadap kesulitan belajarnya. Berdasarkan jenis sifat

kesulitannya guru mencoba mengajukan beberapa pertanyaan dan peserta

didik berusaha untuk menjawabnya. Adapun tujuan metode tanya jawab seperti

dikemukakan Abdul Majid (2008) adalah sebagai berikut :

a. Mengecek dan mengetahui sampai sejauh mana kemampuan peserta

didik terhadap pelajaran yang dikuasainya.

b. Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengajukan

pertanyaan kepada guru tentang suatu masalah yang belum

dipahaminya.

c. Memotivasi dan menimbulkan kompetisi belajar.

d. Melatih peserta didik untuk berpikir dan berbicara secara sistematis

berdasarkan pemikiran yang orisinil.

Dengan melaksanakan dialog antara guru dengan peserta didik, guru

mencoba membantu mereka untuk :

a. Mengenal dirinya secara mendalam baik ditinjau dari segi kelebihan-

kelebihannya maupun kekurangan-kekurangannya.

b. Melatih dirinya untuk berani mengeluarkan pendapat

c. Memperbaiki cara-cara belajarnya.

Tanya jawab dapat dilakukan secara individual dan secara kelompok.

Secara individual maksudnya ialah guru berdialog dengan seorang peserta

didik yang mengalami kesulitan belajar, sedangkan secara kelompok guru

berdialog dengan sekelompok peserta didik yang mengalami kesulitan belajar

atau diselingi dengan teman yang lain yang tidak mengalami kesulitan.

Maksudnya agar mereka yang mengalami kesulitan dapat merasakan

bagaimana pula dibantu oleh teman sendiri.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dalam menggunakan

metode Tanya jawab dalam pengajaran perbaikan, yaitu:
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a. Memungkinkan terbinanya hubungan yang lebih dekat antara guru

dengan peserta didik

b. Dapat meningkatkan saling pemahaman antara guru dengan peserta

didik

c. Dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik

d. Dapat lebih meningkatkan pemahaman diri pada peserta didik.

e. Merupakan kondisi yang menunjang pelaksanaan konseling

f. Dapat menimbulkan rasa harga diri pada peserta didik.

Agar proses pelaksanaan metode Tanya jawab berlangsung dengan baik,

maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Tetapkan metode Tanya jawab sebagai metode yang tepat

b. Kuasai teknik-teknik bertanya sebagai cara bertanya yang bersifat

terapeutik (menyembuhkan).

c. Ciptakan suasana yang terbuka, menyenangkan dan hubungan yang

penuh penerimaan dan pemahaman.

d. Tetapkan tujuan sebagai patokan keberhasilan metode ini.

e. Lakukan penilaian selama dan pada akhir proses Tanya jawab.

f. Buat kegiatan sebagai tindaklanjut Tanya jawab.

4. Metode kerja kelompok

Metode kerja kelompok adalah merupakan salah satu strategi dalam

melaksanakan proses pembelajaran. Dalam metode ini beberapa peserta

didik (sebaiknya jumlahnya ganjil dan tidak terlalu ramai) secara bersama-

sama ditugaskan untuk mengerjakan suatu tugas tertentu (tugas tersebut

meliputi materi yang belum dikuasai mereka). Kelompok dapat terdiri dari

beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang sama atau beberapa

orang saja yang mengalami kesulitan (diselingi dengan peserta didik yang

tidak mengalami kesulitan belajar). Dalam kerja kelompok yang terpenting

adalah interaksi antar anggota kelompok, dari interaksi inilah diharapkan akan

terjadi perbaikan pada diri mereka yang mengalami kesulitan belajar tersebut.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh melalui kerja kelompok ini,

antara lain :

a. Adanya pengaruh anggota kelompok yang dianggap cakap dan

berpengalaman terhadap anggota yang mengalami kesulitan. Sehingga
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pengaruh itu diharapkan dapat dimanfaatkan oleh peserta didik yang

mengalami kesulitan belajar.

b. Dinamika kelompok dapat meningkatkan minat belajar.

c. Dalam kelompok dapat dicapai pemahaman diri dan saling memahami

antar anggota kelompok.

d. Kehidupan dan kerja kelompok dapat memupuk berkembangnya rasa

tanggungjawab pada diri masing-masing anggota kelompok.

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam kegiatan kelompok

sehubungan dengan pengajaran perbaikan adalah sebagai berikut :

a. Tetapkan peserta didik atau sekelompok peserta didik yang mengalami

kesulitan belajar, dalam hal apa kesulitan terjadi dan apa

latarbelakangnya.

b. Tetapkan karakteristik hubungan sosial mereka yang mengalami

kesulitan belajar. Misalnya dengan siapa ia senang bergaul, kegiatan

apa yang paling disenangi dan sebagainya.

c. Tetapkan jenis kegiatan  kelompok yang akan dilakukan, misalnya

memecahkan suatu soal, mengerjakan suatu laporan, merencanakan

suatu kegiatan dan sebagainya.

d. Membentuk kelompok dengan memperhatikan :

1) Besar kelompok

2) Ciri-ciri anggota kelompok

3) Pemimpin kelompok

e. Penjelasan tentang tatakerja kegiatan kelompok.

f. Pelaksaanaan kegiatan kelompok

g. Evaluasi kegiatan kelompok.

h. Tindak lanjut kegiatan kelompok

5. Metode tutor teman sebaya.

Tutoring pada dasarnya adalah pelatihan kognitif antara pakar dengan

pemula. Tutoring bisa terjadi antara orang dewasa dan anak-anak, atau antara

anak yang lebih pandai dengan anak yang kurang pandai. Tutoring individual

adalah strategi yang efektif yang menguntungkan banyak peserta didik,

terutama mereka yang kurang pandai dalam suatu mata pelajaran. Dalam

pengajaran perbaikan dapat juga dilakukan tutoring seperti tutor teman
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sebaya.Maksudnya ialah seorang atau beberapa peserta didik yang memiliki

kemampuan belajar yang tergolong baik, kemampuan membantu, mempunyai

hubungan sosial yang baik dengan teman-temannya terutama sekali dengan

teman yang mengalami kesulitan belajar  tersebut, ditunjuk oleh guru  untuk

membantu temannya yang mengalami kesulitan belajar itu. Pada umumnya

bantuan yang diberikan itu dapat menghasilkan cukup baik. Hal ini mungkin

disebabkan hubungan antara peserta didik dengan teman-temannya kadang-

kadang lebih baik dibandingkan dengan gurunya. Ada hal yang perlu

dipertimbangkan dalam memilih tutor, sebaiknya usia tutor lebih tua dari teman

yang diberikan tutoring. Tutoring teman lintas usia (usia lebih tinggi) biasanya

akan lebih baik ketimbang tutoring teman seusia. Teman yang lebih tua

biasanya lebih pandai ketimbang teman sebaya, dan diajari oleh teman

sekelas biasanya akam membuat siswa yang diajari merasa malu dan

menyebabkan perbandingan sosial yang negatif (Santrock, 2004)

Ada bebrapa saran cara menggunakan tutoring teman sebaya (Santrock,

2004). Saran tersebut adalah :

a. Gunakan tutoring lintas usia ketimbang tutoring seusia jika dimungkinkan.

Sediakan waktu untuk tutoring dan komunikasikan tugas pembelajaran

secara jelas dan tepat kepada tutor.

b. Biarkan peserta didik berpartisipasi, baik sebagai pengajar maupun yang

diajari. Ini akan membantu mereka belajar bahwa mereka bisa membantu

dan dibantu. Memasangkan kawan akrab biasanya bukan strategi yang

baik karena mereka nantinya akan kesulitan fokus pada tugas

pembelajaran.

c. Jangan izinkan tutor memberi tes kepada yang diajari. Ini bisa

melemahkan kerja sama di antara mereka

d. Sisihkan waktu untuk melatih tutor. Agar tutoring teman bisa sukses,

guru harus memberi latihan kepada tutor. Agar tutor teman sebaya

berjalan dengan benar, diskusikan strategi tutoring teman sebaya yang

kompeten. Tentukan cara kerja scaffolding (mengurangi bantuan

bimbingan setelah kompetensi mereka meningkat) berikan penjelasan

yang jelas dan teratur kepada tutor, dan persilakan mereka bertanya

tentang tugas mereka

e. Jangan terlalu banyak menggunakan tutoring teman sebaya. Biasanya

kita terlalu sering menggunakan peserta didik berprestasi tinggi sebagai
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tutor. Pastikan bahwa mereka ini mendapatkan kesempatan yang cukup

banyak untuk berpartisipasi dalam tugas intelektual yang menantang.

f. Beritahu orang tua bahwa anak mereka akan dilibatkan dalam tutoring

teman sebaya. Jelaskan kepadamereka keuntungan dari strategi belajar

ini dan undang mereka mengunjungi kelas untuk melihat cara kerja tutor

teman sebaya.

Melalui tutor teman sebaya dapat diperoleh beberapa keuntungan, antara

lain ialah :

a. Adanya suasana hubungan yang lebih dekat dan akrab antara peserta

didik yang dibantu dengan peserta didik yang membantu sehingga ada

dorongan yang lebih besar untuk belajar.

b. Bagi tutor sendiri, kegiatan ini merupakan kesempatan untuk pengayaan

dalam belajar dan juga dapat meningkatkan motivasi belajar

c. Bersifat efisien, artinya lebih banyak yang dapat dibantu.

d. Dapat lebih meningkatkan rasa tangungjawab dan kepercayaan baik

bagi mereka yang dibantu maupun bagi yang membantu

6. Pengajaran individual

Pengajaran individual dapat merupakan salah satu strategi yang

digunakan untuk memberikan bantuan kepada peserta didik yang mengalami

kesulitan belajar secara individual. Artinya dalam bentuk interaksi antara guru

dengan seorang peserta didik secara perorangan. Dengan menggunakan

metode ini guru dapat mengajar secara lebih intensif karena dapat disesuaikan

dengan keadaan kesulitan dan kemampuan individual dalam usaha

memperbaiki kesulitan belajar mereka. Materi yang diberikan mungkin

pengulangan dari yang sudah diajarkan atau pengayaan dari yang sudah

dimiliki peserta didik, semuanya tergantung keadaan kesulitannya. Pendekatan

dan metode yang digunakan tentu akan bersifat individual, artinya disesuaikan

dengan sifat, jenis dan latar belakang kesulitan tersebut.

Dengan demikian pelaksanaan pengajaran individual akan berbeda antara

peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Pengajaran individual dalam

pengajaran perbaikan akan lebih bersifat terapeutik atau penyembuhan cara-

cara belajar yang dilakukan mereka sebelumnya yang ternyata tidak tepat.

Banyak keuntungan yang diperoleh melalui pengajaran individual karena dalam
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pelaksanaannya terjadi interaksi yang lebih dekat antar guru dengan peserta

didik dibandingkan dengan proses pengajaran reguler/biasa. Dengan adanya

interaksi yang lebih dekat maka terjadi saling pengertian antara keduanya.

Untuk dapat melaksanakan pengajaran perbaikan yang bersifat individual,

para guru dituntut memiliki kemampuan-kemampuan sebagai pembimbing.

Ia harus memiliki sikap yang baik seperti : ulet, sabar, rela, bertanggungjawab,

menerima, memahami, disenangi, di samping memiliki kemampuan dalam

bidang penguasan materi pembelajaran. Dia juga diharapkan mampu

menciptakan suasana hubungan yang sedemikaan rupa sehingga dalam

proses pembelajaran terjadi interaksi yang lebih bersifat membantu sehingga

peserta didik terbebas dari kesulitan belajar yang dialaminya.
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