
A. Pengertian Pengajaran Pengayaan

Pengertian pengayaan berarti penyediaan suatu program belajar bagi

peserta didik yang telah mencapai tingkatan penguasaan dalam belajar sesuai

dengan kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Berbeda dengan

pengajaran perbaikan maka program pengayaan adalah suatu program

pengajaran yang disiapkan untuk peserta didik yang cepat belajar, yaitu

mereka yang cepat sekali menemui, memahami dan menguasai pelajaran

yang diberikan kepadanya dengan prestasi baik sekali (excellent). Prestasi

belajar yang baik itu tidak saja pada mata pelajaran tertentu, tetapi juga

meliputi semua mata pelajaran, sehingga prestasi rata-rata belajar diperolehnya

juga baik sekali. Umumnya peserta didik yang cepat belajar tersebut memiliki

intelegensi yang tinggi, meskipun demikian tidak selalu mereka yang memiliki

intelegensi tinggi selalu memperlihatkan prestasi belajar yang tinggi. Untuk

peserta didik yang memiliki intelegensi tinggi namun memperlihatkan prestasi

belajar rendah disebut dengan istilah underachiever. Kemungkinan prestasi

belajar rendah bisa jadi disebabkan kurang memiliki motivasi berprestasi,

kurang memiliki kesempatan untuk belajar atau suka menunda-nunda

pekerjaan (prokrastinasi), sikap kebiasaan belajar yang kurang baik dan lain

sebagainya.Utami Munandar (1999 : 243) mengemukakan ciri-ciri anak yang

underachiever sebagai berikut :

1. Nilai rendah pada tes prestasi

2. Mencapai nilai rata-rata atau di bawah rata-rata kelas dalam ketrampilan

dasar : membaca, menulis, berhitung.
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3. Pekerjaan sehari-hari tidak lengkap atau buruk

4. Memahami dan mengingat konsep-konsep dengan baik jika berminat

5. Kesenjangan antara tingkat kualitatif pekerjaan lisan dan tulisan (secara

lisan lebih baik)

6. Pengetahuan faktual sangat luas

7. Daya imajinasi kuat

8. Selalu tidak puas dengan pekerjaannya, juga seni

9. Kecendrungan ke perfeksionisme dan mengeritik diri sendiri menghindari

kegiatan baru seperti untuk menghindari kinerja yang tidak sempurna

10. Menunjukkan prakarsa dalam mengerjakan proyek di rumah yang dipilih

sendiri

11. Mempunyai minat luas dan mungkin keahlian khusus dalam suatu bidang

penelitian dan riset.

12. Rasa harga diri rendah nyata dalam kecendrungan untuk menarik diri

atau menjadi agresif di dalam kelas

13. Tidak berfungsi konstruktif di dalam kelompok

14. Menunjukkan kepekaan dalan persepsi terhadap diri sendiri, orang lain,

dan terhadap hidup pada umumnya

15. Menetapkan tujuan yang tidak realistis untuk diri sendiri, terlalu tinggi

atau terlalu rendah

16. Tidak menyukai pekerjaan praktis atau hafalan

17. Tidak mampu memusatkan perhatian dan berkonsentrasi pada tugas-

tugas

18. Mempunyai sikap acuh atau negatif  terhadap sekolah

19. Menolak upaya guru untuk memotivasi atau mendisplinkan perilaku di

dalam kelas

20. Mengalami kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya, kurang

dapat mempertahankan persahabatan

Di samping itu ditemui juga peserta didik yang memiliki prestasi tinggi

untuk satu atau dua mata pelajaran, tetapi untuk mata pelajaran yang lain dia

memperoleh prestasi belajar yang biasa-biasa saja, bahkan ada yang rendah

sehingga prestasi belajar rata-rata diperolehnya juga tidak terlalu tinggi. Untuk

kasus seperti ini, peserta didik tersebut lebih tepat disebut peserta didik
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yang memiliki bakat khusus (berbakat khusus), meskipun untuk mata pelajaran

di mana dia memperoleh nilai yang tinggi itu dibutuhkan juga program

pengayaan. Contoh : peserta didik memiliki nilai yang tinggi dalam mata

pelajaran olah raga, tetapi untuk pelajaran yang lain dia memperoleh nilai

yang rendah untuk mereka ini tidak dapat digolongkan sebagai peserta didik

yang cepat belajar.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa program pengayaan

adalah program pengajaran yang diberikan kepada peserta didik yang cepat

sekali menemui, menguasai, memahami dan memproduksi kembali pelajaran-

pelajaran yang diajarkan dengan prestasi akademik yang baik sekali.

B. Masalah-masalah yang Dihadapi Peserta didik yang Cepat
Belajar
Peserta didik yang cepat belajar (berprestasi tinggi) selama ini kurang

mendapat perhatian secara khusus, terutama sekali pada sistem pembelajaran

yang bersifat klasikal.  Perhatian guru lebih banyak terfokus kepada mereka

yang memiliki kemampuan sedang, karena memang penyebaran frekuensinya

seperti  kurva normal lebih banyak peserta didik yang berprestasi sedang jika

dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah maupun yang tinggi.

Keterabaian ini mungkin saja disebabkan oleh asumsi guru bahwa peserta

didik yang pintar dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya.

Namun kenyataan hal itu tidak benar, banyak peserta didik yang pintar

mengalami masalah, dan tanpa bantuan, masalah-masalah tersebut berakhir

dengan kegagalan dalam belajar. Ada beberapa kenyataan yang sering ditemui

di sekolah, yang justru dapat menimbulkan masalah bagi mereka yang cepat

belajar, antara lain :

1. Kurangnya pengertian dan pemahaman pendidik terhadap peserta didik

yang cepat belajar sehingga pendidik merasa ragu-ragu, bahkan kadang-

kadang tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap mereka tersebut.

2. Perhatian pendidik pada umumnya lebih banyak tertuju pada peserta

didik yang memiliki kemampuan rata-rata (menengah).

3. Adanya suatu keyakinan bagi pendidik bahwa mereka  yang cepat

belajar dapat memelihara, menjaga, mengembangkan diri sendiri tanpa

perlu dibimbing dan diawasi secara terus-menerus oleh pendidik.

Berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi peserta didik yang cepat
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belajar, seperti yang disebutkan di atas maka akan terjadi prilaku-prilaku

negatif pada diri mereka. Bentuk perilaku  tersebut antara lain :

1. Pelarian diri (withdrawl).

Perkembangan mental peserta didik yang cepat belajar sama dengan

peserta didik normal yang lain, begitu juga dengan kebutuhan akan perhatian.

Oleh karena kurangnya pengertian kita sebagai pendidik terhadap mereka

yang cepat belajar, atau karena perhatian pendidik lebih banyak tetuju pada

anak yang lain, apalagi kalau teman-temannya tidak menyukainya, maka

mereka akan melarikan diri. Dengan arti kata mereka akan mengundurkan

diri dari teman-temannya seperti berperilaku menyendiri, cuek dengan teman,

dan bersikap introvert.

2. Minta perhatian

Reaksi lain dari peserta didik yang cepat belajar adalah minta perhatian.

Dengan mampunya mereka yang cepat belajar dalam menyelesaikan tugas-

tugasnya dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan teman-

temannya. Atau dengan cepatnya mereka belajar, mengerti, memahami dan

menguasai materi pembelajaran yang dipelajarinya, mereka tersebut

mempunyai banyak kelebihan waktu. Dengan kelebihan waktu yang dimilikinya

itu mengakibatkan ia tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Sering kelebihan

waktu itu dipergunakannya untuk mengganggu teman-temannya atau

melakukan tindakan lain, seperti melucu, dan lain-lain. Dengan adanya adegan

melucu akan memancing keributan dan dia sendiripun akan menjadi pusat

perhatian dari pihak lain. Suasana demikian tentu akan berdampak terhadap

ketenangan kelas sehingga situasi kelas akan terganggu dan sekaligus

mengganggu proses pembelajaran.

3. Pura-pura bodoh

Seringkali peserta didik yang cepat belajar karena ia mempunyai kelebihan

waktu, dan supaya dia tidak mengganggu teman-temannya, maka ia diberi

tugas-tugas tertentu oleh guru, seperti menghapus papan tulis, menyalinkan

bahan pelajaran untuk teman-temannya, disuruh menjemput sesuatu ke ruang

majelis guru, bahkan disuruh membeli sesuatu. Tugas-tugas seperti itu bagi

mereka yang capat belajar sering kali menimbulkan rasa bosan, malas,

tertekan, sehingga pada situasi lain ia berpura-pura bodoh agar dia tidak
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diberi tugas-tugas seperti itu lagi. Mereka  menyalinkan pelajaran untuk teman-

temannya, bahkan kadang-kadang dalam satu hari tersebut kerjanya hanya

menyalin karena disuruh oleh berbagai guru bidang studi. Dampaknya tentu

pelajarannya akan tertinggal karena di rumah tidak sempat belajar tetapi

kerjanya hanya menyalin kembali pelajaran yang belum sempat ditulis di

sekolah.

Dengan kenyataan-jenyataan seperti di atas maka dapat dirumuskan

bahwa tujuan program pengayaan adalah agar peserta didik yang cepat belajar

tersebut dapat berkembang seoptimal mungkin sesuai dengan minat,

kebutuhan, bakat dan kapasitas mentalnya, sehingga merekja dapat

menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan baik dan mencapai kebahagian

hidup.

C. Jenis dan Sifat Program Pengayaan
1. Horizontal.

Program pengayaan jenis ini bertujuan untuk memperluas atau

menambah pengetahuan yang sudah ada dengan pengetahuan yang lain yang

berkaitan dan lebih luas sifatnya, lebih terpeinci,lebih mendetail dari pada

pengetahuan yang sudah dimiliknya sekarang.

2. Vertikal.

Dalam hal ini program pengayaan yang diberikan bertujuan untuk

memperdalam pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik yang cepat belajar.

Memperdalam pengetahuan dapat dilakukan dengan memberikan latihan-

latihan sehingga materi pembelajaran yang dikuasainya akan lebih sempurna

penguasaannya. Kemampuan mereka untuk secara mandiri memperdalam

pengetahuan yang sudah dimiliki itu merupakan ciri khas dari program

pengayaan jenis ini.Hal seperti ini berkemungkinan tidak dapat dilakukan

pada peserta didik lain yang mempunyai taraf kemampuan rata-rata atau di

bawah rata-rata

Untuk melaksanakan pengayaan secara vertikal, horizontal atau

sekaligus kedua-duanya maka guru dituntut untuk mempersiapkan materi-

materi pengayaan yang sudah direncanakan dan tertera pada rencana

pembelajaran (RPP).
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D. Pelaksanaan Program Pengayaan
Ada beberapa cara melaksanakan program pengayaan. Cara mana yang

akan dipilih dari beberapa cara pelaksanaan tersebut sangat tergantung

kepada situasi dan kondisi baik ditinjau dari kesempatan peserta didik, guru

maupun fasilitas yang memungkinkan. Adapun cara pelaksanaan program

pengayaan tersebut seperti berikut :

1. Pelaksanaan program pengayaan secara kelompok

Program pengayaan dapat dilaksanakan secara kelompok. Mungkin

dalam satu kelas ditemukan lebih dari satu orang peserta didik cepat belajar,

dan guru memperkirakan bahwa taraf kecepatan belajar siswa itu hampir

sama, maka program pengayaan dapat dilaksanakan secara kelompok.

Kemungkinan lain adalah bahwa guru mengumpulkan peserta didik cepat

belajar dalam satu kelompok yang berasal dari beberapa kelas yang berbeda-

beda, dan ini bukan berarti mereka tidak ikut dalam pengajaran biasa. Mereka

tetap belajar bersama dengan teman-temannya dan pada saat tertentu yaitu

jika guru-guru beranggapan mereka diberi program pengayaan, mereka lalu

dikelompokkan menjadi kelompok peserta didik cepat belajar.

2. Pelaksanaan program pengayaan secara perorangan (individual)

Program pengayaan juga dapat dilaksanakan secara perorangan. Dalam

kenyataannya, cara inilah yang paling sering dilaksanakan. Hal ini disebabkan

karena peserta didik yang cepat belajar itu juga terdapat perbedaan yang

bervariasi (individual differences), misalnya dari segi kecepatan belajar itu

sendiri, minatnya, bakatnya dan sebagainya, sehingga kurang tepat kalau

program pengayaan diberikan secara kelompok.

E. Kemungkinan Sistim Pengembangan Program Pengayaan/
Keberbakatan
Ada beberapa sistem pengembangan program pengayaan/keberbakatan

seperti diungkapkan Anwar Kasim (1994 : 23-30) seperti berikut :

1. Penggunaan ruang belajar yang berbeda

Para peserta didik kelompok pengayaan pada waktu-waktu tertentu

dibebaskan dari program reguler untuk dapat pemerkayaan mereka diberi

topik-topik pendalaman materi (materi yang diseleksi tetapi bukan pokok

bahasan lanjutan) atau dapat diberikan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut
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kemampuan berpikir tingkat tinggi (analisis, sintesis atau evaluasi). Topik

pendalaman/ pertanyaan yang bersifat pendalaman materi tersebut dapat

diselesaikannya di luar kelas, misalnya di ruang perpustakaan, ruang labor,

ruang BK bila tidak ada pelayanan konseling, halaman sekolah atau ruang

lain yang memungkinkan dengan diberi target waktu tertentu.

Aspek positif yang diperoleh :

- Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berekspresi secara

verbal atau non verbal terhadap topik-topik khusus/pertanyaan khusus

yang tidak diberikan dalam kurikulum biasa.

- Peserta didik dapat bekerja sama dengan teman lain yang mempunyai

minat dan kemampuan yang sama.

Kemungkinan masalah :

- Harus tersedia ruang yang memadai

- Guru dituntut harus menyiapkan materi khusus atau pertanyaan khusus

pada setiap pokok bahasan (materi harus terprogram)

- Guru harus dapat membagi perhatian kepada peserta didik yang memiliki

berbagai bakat, minat yang bervariasi dalam kelas termasuk pengayaan

tersebut.

- Guru pembimbing dapat membantu mengawasi ketertiban belajar para

kelompok tetapi tidak mencampuri atau terlalu mengatur.

2. Pengumpulan peserta didik pengayaan dari kelas-kelas paralel/tingkat

kelas berbeda pada mata pelajaran yang samapada jam pelajaran yang

sama.

Beberapa peserta terprogram dari kelas yang berbeda dapat dikumpulkan

pada satu ruang kelas khusus di bawah bimbingan guru yang terlatih dan

memahami proses kelompok.

Aspek positif :

- Satu orang guru dapat melayani kebutuhan peserta didik dari beberapa

kelas paralel/tingkat kelas berbeda

- Kelompok peserta didik akan menjadi kritis dalam berpikir karena mereka

saling memiliki sumber belajar yang berbeda dari guru berbeda-beda

dalam memecahkan masalah/topik/pertanyaan yang harus dikaji
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- Meningkatkan social acceptance para anggota kelompok dan mendorong

keterbukaan sikap para peserta didik.

Kemungkinan masalah :

- Guru yang mengelola harus yang benar-benar terlatih dalam pemecahan

masalah dan dapat berfungsi sebagai moderator/fasilitator dalam

melayani peserta didik dengan tingkat kemampuan yang tinggi dan

bervariasi serta macam-macam tuntutan kurikulum

3. Penggunaan kelas khusus pada hari-hari tertentu

Peserta didik yang terjaring ditempatkan pada kelas tersendiri sepanjang

hari pada hari-hari tertentu, dengan guru yang khusus dipersiapkan untuk

pembinaan mereka.

Aspek positif :

- Lebih mudah untuk mengembangkan kurikulum

- Cukup waktu untuk melaksanakan proyek-proyek khusus

- Lebih mudah untuk merencanakan studi-studi lapangan

- Lebih banyak untuk bertukar pengalaman antar peserta didik yang dapat

meningkatkan motivasi

Kemungkinan masalah :

- Sulit mengatur jadwal waktu (penyesuaian dengan kurikulum biasa)

4. Pembentukan peer group teaching

Para anggota kelompok pengayaan dapat membantu pengembangan

peserta didik lain sekelasnya yang termasuk hampir mencapai ketuntasan

bahan (misalnya hasil belajar rata-rata 6,5, kelompok hampir tersebut mencapai

5,5 atau 6,0). Ini dapat berlanjut dalam kelas yang sama atau mencari tempat

lain yang memungkinkan.

Aspek positif :

- Anggota kelompok pengayaan dapat mengembangkan kepercayaan diri

terhadap penguasaan bahan dan pengembangan kepribadian secara

sosial
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Kemungkinan masalah :

- Bila tidak terbiasa memimpin diskusi, situasi akan menjadi kacau.

5. Pembentukan kelas khusus yang tetap

Peserta didik yang terjaring ditempatkan dalam kelas-kelas khusus masih

dalam lingkungan sekolah.

Aspek positif :

- Dapat menyusun program-program pemerkayaan secara

berkesinambungan dan terencana

- Kelas khusus dapat menjadi model pengembangan

- Lebih mudah mengatur jadwal

Kemungkinan masalah :

- Membutuhkan ruang, sarana dan sumber-sumber belajar khusus

- Guru-guru biasa dapat bersikap kurang positif terhadap kelompok

pengayaan yang dipisahkan secara menetap

- Ada kecendrungan untuk memberikan label pada kelompok peserta didik

pengayaan

6. Pengembang program di luar sekolah

Kelompok pengayaan mengikuti program dalam macam-macam bidang

pada waktu-waktu sesudah sekolah, misalnya sore hari.

Aspek positif :

- Memberi peluang pada kelompok untuk mendapat perangsang mental

di luar  jam sekolah

- Tidak mengganggu jadwal kurikulum biasa

- Lebih mudah diatur dari pada program di dalam kelas

- Dapat memanfaatkan tenaga ahli selain guru untuk dimanfaatkan

(misalnya ahli dari Rayon/Kanwil)

- Adanya kesempatan untuk melakukan kegiatan atau studi lapangan

- Dapat memanfaatkan gedung, ruang dan sarana/prasarana lebih bebas.

Kemungkinan masalah :

- Jika jadwal sekolah sudah begitu padat sehingga program luar sekolah

kurang diminati

95



- Kesediaan guru dan tenaga ahli untuk memberikan waktu luangnya

- Dapat mengganggu kegiatan-kegiatan luar lainnya yang juga bermanfaat

(olah raga, pramuka, OSIS, seni, dan lain-lain)

7. Kenaikan kelas bagi anak yang berbakat

Peserta didik yang berbakat dimungkinkan untuk meloncat satu tingkat/

kelas

Aspek positif :

- Peserta didik berbakat dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dengan

lebih cepat

- Mengatasi kebosanan dari peserta didik jika mereka harus terus menerus

mengikuti kurikulum biasa dalam tempo yang tidak sesuai dengan

kemampuan mereka yang tinggal

Kemungkinan masalah :

- Dengan meloncat tingkat/kelas, peserta didik berbakat dapat kehilangan

ketrampilan dasar tertentu

- Dengan hanya meloncat kelas/tingkat proses-proses pemikiran tinggi

tidak dirangsang

- Bila hanya didasarkan pada pertibangan keunggulan akademik saja maka

kemungkinan kematangan sosial  dan perkembangan fisik akan jadi

masalah

8. Pemanfaatan guru-guru terpadu dari rayon

Guru-guru dari anggota pengembangan program bidang studi di tingkat

rayon yang terlatih dapat membantu pengembangan program sekolah-sekolah

di wilayahnya.

Aspek positif :

- Dapat melayani banyak peserta didik kelompok pengayaan

- Lebih banyak sekolah dapat dilayani

- Memberikan anggota kelompok pengayaan pengalaman yang berbeda-

beda dari guru yang berbeda-beda

- Guru-guru lain sekolah yang bersangkutan dapat saling belajar

mengembangkan teknik-teknik baru yang dapat mereka terapkan

96



Kemungkinan masalah :

- Guru tersebut dapat menyesuaikan diri dengan iklim dari masing-masing

sekolah

- Menuntut banyak waktu dengan guru tersebut

- Kesulitan dalam penjadwalan kelas

Kegiatan-kegiatan di atas merupakan alternatif-alternatif yang akan

menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan program pengayaan dalam

pembinaan sekolah dengan sistem rayonisasi.
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