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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan satu hal yang penting yang seharusnya dapat 

dinikmati oleh semua orang, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, baik 

laki-laki maupun perempuan, baik anak normal maupun anak berkebutuhan 

khusus. Setiap orang berhak mengembankan potensi dirinya untuk menjadi 

manusia yang utuh melalui pendidikan. Hal ini sesuai dengan konsep 

pendidikan untuk semua (education for all). 

Menurut Ilahi (2013) Pendidikan tidak hanya di prioritaskan bagi siswa 

yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi maupun siswa yang berasal dari 

keluarga kaya, tetapi pendidikan juga diprioritaskan bagi mereka yang di 

anggap berbeda dan terbelakang dari siswa normal lainnya. Pendidikan 

merupakan salah satu hak asasi manusia yang di lindungi dan di jamin oleh 

berbagai instrumen hukum Internasional maupun Nasional. Anggraini (2014) 

mengemukakan pendidikan di sekolah saat ini sudah dapat di tempuh dari 

berbagai kalangan dan golongan. Berbagai sekolah didirikan sebagai sarana 

pendidikan bagi siswa, tanpa terkecuali siswa-siswa berkebutuhan khusus. 

Di samping itu, juga tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 

20 Tahun 2003 pada pasal 5 ayat menyebutkan bahwa: 
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1. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

pendidikan yang bermutu. 

2. Warga Negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, 

dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. 

 

Apabila dikaitkan dengan pasal tersebut dapat di jelaskan bahwa siswa 

berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh pendidikan yang sama dengan 

siswa normal lainnya, termasuk di dalamnya siswa lamban belajar (slow 

learner). Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan 

Nasional, keterampilan atau vokasional merupakan program pendidikan untuk 

membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan 

sebagai bekal untuk dirinya sendiri. 

Siswa lamban belajar atau slow learner saat proses pembelajaran di 

dalam kelas membutuhkan waktu belajar lebih lama di banding dengan teman 

sebayanya. Kecerdasan mereka memang di bawah rata-rata, tetapi mereka 

bukan siswa yang tidak mampu, siswa slow learner membutuhkan perjuangan 

yang keras untuk menguasai apa yang dimiliki siswa normal lainnya (Pujar, 

2006). Siswa lamban belajar (slow learner) merupakan siswa yang memiliki 

potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum di kategorikan 

sebagai siswa tuna grahita. Slow learner  secara akademis biasanya di 

identifikasi berdasarkan skor yang di capai mereka pada saat tes kecerdasan, 

dengan IQ antara 70 sampai 89 (Malik, 2012). Siswa lamban belajar (slow 

learner) ini mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir dalam kelas 

regular. Borah (2013) juga menjelaskan mengenai hambatan atau kelemahan 

akademik utama yang di alami oleh slow learner adalah membaca, berbahasa , 

memori, sosial dan perilaku. Siswa lamban belajar (slow learner) secara 
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signifikan tidak mengalami kekurangan fisik dengan siswa normal lainnya. 

Hambatan pada siswa slow learner baru akan tampak setelah mengikuti proses 

pembelajaran (Sugiarti, 2013). 

Kondisi siswa lamban belajar (slow learner) beraneka ragam, tergantung 

aspek yang mengalami keterlambatan. Namun secara umum kekurangan 

tersebut memiliki efek domino, dimana sebuah keterlambatan diasuatu aspek 

dapat mempengaruhi aspek yang lainnya, begitupun seterusnya. Di kelas siswa 

slow learner secara umum tidak terlihat kekurangan dibandingkan teman 

sebayanya, namun jika diteliti secara khusus pada saat pembelajaran dia 

tergolong pendiam. Secara fisikpun, siswa lamban belajar tidak memiliki 

perbedaan berarti. Siswa tesebut memiliki postur dan perkembangan yang 

sama atau bahkan lebih baik dari teman sebayanya. 

Salah satu komponen yang berperan penting dalam mengatasi masalah 

belajar siswa slow learner, dan membantu pencapaian tujuan pembelajaran 

secara optimal, yang sesuai dengan potensi yang dimiliki siswa tersebut yaitu 

strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran berperan penting dalam 

memberikan kemudahan dalam proses belajaran siswa slow learner, sehingga 

tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien (Purwatiningtyas, 

2014). Melalui penggunaan strategi pembelajaran yang sesuai akan 

memberikan kemudahan dan bantuan bagi siswa slow learner atau lamban 

belajar. Strategi pembelajaran bisa di artikan sebagai pola umum kegiatan guru 

dan siswa dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan 

yang telah di gariskan (Trianto, 2011). 
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Strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa slow learner adalah strategi 

pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa slow learner. Sesuai 

dengan pendapat Hidayat (2009) tentang strategi pembelajaran untuk semua 

anak, strategi pembelajaran yang tepat untuk siswa slow learner dapat di 

terapkan dengan menyesuaikan kemampuan belajar siswa slow learner, dengan 

tujuan, alokasi waktu, penghargaan, tugas, dan bantuan dalam proses 

pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar tidak hanya bertujuan untuk 

memperoleh hasil dalam aspek kognitif saja, tetapi juga untuk 

mengembangkan apa yang ada dalam diri siswa seperti pengembangan semua 

potensi, kecakapan serta karakteristik kepribadiannya ke arah yang positif, baik 

bagi dirinya maupun lingkungan yang mencakup lingkungan fisisk maupun 

lingkungan sosialnya. 

Pembelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar memiliki arti dan 

peranan penting bagi peserta didik. Mata pelajaran bahasa Indonesia 

mencangkup komponen kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra 

meliputi 4 aspek yaitu: 1) mendengarkan, 2) berbicara, 3) membaca, dan 4) 

menulis (Hairuddin, 2007). Sedangkan aspek-aspek kemampuan berbahasa 

menurut Iskandarwassid (2009) meliputi: 1) menyimak, 2) berbicara, 3) 

membaca, dan 4) menulis. Sebagian besar peserta didik yang memasuki 

sekolah dasar, hampir tidak memiliki latar belakang berbahasa Indonesia, 

peserta didik biasanya memakai bahasa ibu yaitu bahasa daerah atau bahasa 

yang biasa digunakan untuk sehari- hari. Oleh karena itu mata pelajaran 

bahasan Indonesia khususnya keterampilam mambaca dan menulis perlu 
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diberikan kepada peserta didik sejak dini untuk menujang kemampuan 

akademik dan bermanfaat bagi peserta didik untuk kedepannya. 

Menurut Iskandarwassid (2009) mengemukakan bahasa sebagai alat 

komunikasi lingual manusia, baik secara lisan maupun tertulis, ini adalah 

fungsi dasar bahasa yang tidak di hubungkan dengan status dan nilai-nilai 

sosial. Setelah dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, yang di dalamnya 

selalu ada nilai-nilai dan status bahasa tidak dapat ditinggalkan. Belajar bahasa 

Indonesia berarti juga belajar budaya Indonesia. Selain belajar menggunakan 

bahasa Indonesia, peserta didik juga belajar berkomunikasi secara santun 

menurut budaya Indonesia. 

Mata pelajaran bahasa Indonesia di Sekolah Dasar bertujuan agar peserta 

didik terampil berbahasa lisan dan tulis. Mata pelajaran bahasa Indonesia ini 

memberikan keterampilan kepada peserta didik tentang bagaimana 

menggunakan bahasa dengan baik yang di wujudkan secara lisan maupun tulis. 

Menurut Iskandarwassid (2009) bahasa di pergunakan pada sebagian besar 

aktivitas manusia, tanpa bahasa manusia tidak dapat menungkapkan 

perasaanya, menyampaikan keinginan, memberikan saran dan pendapat. 

Semakin tinggi tingkat penguasaan bahasa yang dimiliki oleh peserta didik 

dapat menjadi indikasi semakin baik pula penggunaan bahasa peserta didik 

dalam berkomunikasi. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal tanggal 7 November 

2017 dengan guru kelas III-b di SD Muhammadiyah 8 Dau, diperoleh data 

bahwa dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada anak slow learner atau 
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lamban belajar, guru kelas memberikan modifikasi pada saat pembelajaran, 

seperti modifikasi metode pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat 

kemampuan siswa slow learner dengan diberikan tugas yang sama dengan 

siswa reguler. Guru tersebut juga memberikan waktu yang lebih kepada siswa 

slow learner karena siswa tersebut kesulitan dalam menulis dan membaca, 

sehingga diperlukan pendampingan ekstra, serta diperlukan juga strategi 

pembelajaran yang cocok dalam pembelajaran siswa slow learner. Hal tersebut 

mendorong peneliti untuk mengetahui lebih dalam tentang strategi yang 

digunakan guru pada siswa slow learner dalam skripsi berjudul “Analisis 

Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Siswa Slow Learner pada 

Kelas III-b Sekolah Dasar Muhammadiyah 08 Dau Kabupaten Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka dapat di 

rumuskan suatu permasalahan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan strategi pembelajaran bahasa Indonesia untuk 

siswa slow learner pada kelas III-b SD Muhammadiyah 08 Dau ? 

2. Bagaimanakah bentuk-bentuk metode yang digunakan guru pada 

pembelajaran Bahasa Indonesia untuk siswa slow learner pada kelas III-

b SD Muhammadiyah 08 Dau? 

3. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam proses pembelajaran bagi siswa 

slow learner pada kelas III-b SD Muhammadiyah 08 Dau? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Mendeskripsikan pelaksanaan strategi pembelajaran bahasa Indonesia 

untuk siswa slow learner pada kelas III-b SD Muhammadiyah 08 Dau. 

2. Mendeskripsikan bentuk-bentuk metode yang digunakan guru pada 

pembelajaran bahasa Indonesia untuk siswa slow learner pada kelas III-

b SD Muhammadiyah 08 Dau. 

3. Mengetahui kendala dan solusi pembelajaran untuk siswa slow learner 

pada kelas III-b SD Muhammadiyah 08 Dau. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian di harapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu, 

khususnya dalam bidang ilmu pendidikan. Manfaat teoritis penelitian ini 

meliputi: 

a. Memberikan masukan untuk guru kelas terkait strategi pembelajaran 

siswa lamban atau slow learner belajar di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

b. Memberikan sumbangan teoritis dalam rangka meningkatkan kualitas 

proses pembelajaran untuk siswa lamban belajar atau slow learner di SD 

Muhammadiyah 08 Dau. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat praktis untuk 

guru dan calon guru Sekolah Dasar, Sekolah, Universitas. Manfaat praktis 

penelitian ini meliputi: 

a. Bagi guru dan calon guru SD, hasil penelitian ini dapat memberikan 

informasi tentang strategi pembelajaran yang efektif untuk siswa lamban 

belajar atau slow learner di sekolah dasar. 
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b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang

strategi pembelajaran yang efektif untuk siswa lamban belajar atau slow

learner di SD Muhammadiyah 08 Dau.

c. Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi

tentang strategi pembelajaran yang dapat di kembangkan untuk siswa

lamban belajar atau slow learner di sekolah.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah di tunjukkan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menghindari persepsi dan kesamaan konsep dalam mengartikan istilah. 

Definisi istilah yang di gunakan di tentukan oleh peneliti dengan maksud untuk 

kepentingan penelitian ini. Beberapa definisi istilah yang perlu di jelaskan 

adalah sebagai berikut: 

1 Analisis adalah memperoleh informasi terhadap suatu peristiwa untuk 

mengetahui keadaan yang sebenarnya. 

2 Strategi Pembelajaran adalah cara atau langkah yang akan digunakan oleh 

pendidik untuk menyampaiakan materi pembelajaran, dengan tujuan untuk 

memudahkan peserta didik dalam menerima dan memahami materi 

pelajaran yang disampaikan. 

3 Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dijadikan sebagai bahasa resmi 

Republik Indonesia dan bahasa untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari 

keragaman suku bangsa, agama, ras serta budaya. 

4 Slow Learner atau lamban belajar adalah siswa yang memiliki 

perkembangan pemikirannya secara signifikan lebih lambat dari pada siswa 

normal seusianya. 


