
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru memiliki peran untuk membina dan membantu siswa dalam 

mengembangkan potensi intelektualnya. Menurut pendapat Kirom (2017:1) 

merupakan membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi 

kemanusiaanya. Tugas mendidik dilakukan dengan benar dan tepat tujuan apabila 

pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia sebenarnya. 

Guru harus mengenali karakteristik siswa untuk membantu siswa menjadi lebih 

baik. Sejak usia 3-6 tahun anak mememiliki perkembangan intelektual dan kreatifitas 

anak dengan mengembangkan kemampuan dengan faktor-faktor yang menunjukkan 

kemampuan belajarnya unggul. Pertumbuhan dan perkembangan anak didik di zaman 

sekarang berkaitan dengan tuntutan perkembangan pendidikan, perkembangan setiap 

anak itu berbeda-beda, baik dalam intelegensi, bakat, minat, dan kreativitas. Perbedaan 

perkembangan ini secara jelas dapat dilihat selama proses belajar mengajar atau proses 

pembelajaran di dalam kelas. Salah satu perbedaan yang ditemukan di dalam kelas 

adalah kemampuan siswa dalam membaca, menulis, dan menghitung (Kirom, 2017:2). 

Guru memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan pendidikan di 

sekolah, bahkan sangat menentukan berhasil tidaknya peserta didik dalam 

mengembangkan pribadinya secara utuh. Oleh karena itu guru memegang peranan 

penting untuk memberikan layanan dengan cara mengajar siswa yang berkesulitan 

belajar membaca, menulis, dan menghitung.  
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 “Anak-anak merupakan amanah yang harus dijaga dan diarahkan 

pada pendidikan yang baik dan terbaik.Ketidaktepatan dalam 

memberikan pendidikan bisa menyebabkan terganggunya 

pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Anak-anak usia dini 

merupakan anak yang berada pada usia emas, karena pada usia dini 

anak-anak mampu menampung beragam pengetahuan. Apabila pada 

usia tersebut anak-anak tidak memperoleh banyak hal atau 

pengetahuan, maka usia emas akan terlewati begitu saja” 

 

 

Pada anak berkebutuhan khusus, terutama anak yang mengalami hambatan 

berkesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung (calistung), tugas guru yaitu 

memberikan perhatian secara khusus pada anak berkesulitan belajar dalam proses 

pembelajaran dikelas. Cara guru memberikan perhatian kepada anak berkesulitan 

belajar dengan memberikan waktu tambahan dalam peneyesaikan tugas-tugas dalam 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru pembimbing khusus disekolah SDN 

Sumbersari 2 Malang. 

Anak berkesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung (calistung) di 

SDN Sumbersari 2 Malang kelas 4 terdapat anak berkesulitan belajar membaca, 

menulis, dan menghitung (calistung) hanya 1 anak yang berkesulitan belajar calistung. 

Guru pembimbing khusus hanya berperan di kelas inklusi dengan membimbing anak 

ABK. Anak berkesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung (calistung) 

belajar di kelas inklusi hanya 2x pertemuan dengan di damping oleh guru pembimbing 

khusus.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada 18 januari 2017, 

diketahui bahwa di SDN Sumbersari 2 Malang sedang melakukan pembelajaran di 

ruang inklusif dan terdapat guru GPK khusus yang melakukan pembelajaran kepada 

anak berkesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung. Anak yang ABK 
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memiliki masing-masing guru pendamping khusus yang disebut dengan guru 

(Shadow) terutama anak berkesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung juga 

di damping oleh guru (Shadow).  

Berdasarkan observasi yang kedua dilakukan oleh peneliti pada hari senin 23 

Januari 2017, di SDN Sumbersari 2 Kota Malang terhadap guru pendamping kelas 

(GPK), diketahui bahwa cara mengajar guru terhadap anak berkesulitan belajar 

disesuaikan dengan kondisi masing-masing siswa. Siswa yang mengalami kesulitan 

belajar membaca, menulis, dan menghitung diberikan pemahaman secara berulang-

ulang hingga siswa dapat memahami pembelajaran. Dengan demikian, guru 

melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakter masing-masing 

siswa. Baik dalam penggunaan metode maupun strategi pembelajarannya. 

Guru pembimbing khusus memiliki tugas sebagai guru pembimbing pada anak 

berkesulitan belajar. Guru pembimbing khusus mengalami permasalahan dalam 

melakukan proses pembelajaran terhadap anak berkesulitan belajar pada saat proses 

pembelajaran dikelas. Kesulitan yang dialami oleh guru pembimbing khusus dalam 

mengatasi siswa berkesulitan belajar khususnya di kelas 4, dengan mengalami 

kesulitan belajar dan sulit untuk memahami tentang materi pelajaran dan nilai KKM 

masih rendah.  

Salah satu untuk mengatasi siswa yang kesulitan membaca, menulis dan 

menghitung (calistung) baik dari guru (GPK) guru pembimbing dengan cara 

penggunaan metode maupun strategi pembelajarannya dan bimbingan dari orang tua 

di rumah sebagai penguatan. Siswa yang kesulitan dalam membaca, menulis dan 

menghitung (calistung) salah satu contoh di SDN Sumbersari 2 Kota Malang, di kelas 

4 siswa tersebut masih kurang bisa membaca, menulis dan menghitung (calistung) 



4 
 

 

sehingga mendapat bimbingan khusus dari guru pembimbing khusus (GPK). Dengan 

kondisi tersebut maka dalam mengatasi siswa yang kesulitan belajar siswa yang 

reguler dengan ABK cara penanganannya sangat berbeda termasuk siswa yang 

berkesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung (calistung), maka dari itu 

peneliti mengangkat dengan judul “Peran Mengajar Guru Pembimbing Khusus 

(GPK) terhadap Anak yang Berkesulitan Belajar Membaca, Menulis, dan 

Menghitung (calistung) Kelas 4 di SDN Sumbersari 2 Malang” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana karakteristik anak berkesulitan belajar membaca, menulis, dan 

menghitung di SDN Sumbersari 2 Malang? 

2. Bagaimana peran mengajar guru dalam mengatasi anak berkesulitan belajar 

membaca, menulis, dan menghitung (calistung) pada kelas 4 SDN Sumbersari 2 

Kota Malang? 

3. Bagaimana kendala mengajar guru dalam mengatasi anakyang kesulitan belajar 

membaca, menulis, dan menghitung (calistung) pada kelas 4 SDN Sumbersari 2 

Kota Malang? 

4. Bagaiamana solusi mengajar dalam mengatasi siswa berkesulitan dalam 

membaca, menulis, dan menghitung (calistung) pada kelas 4 SDN Sumbersari 2 

Malang? 

 

 

C. Tujuan Peneliti 
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1. Untuk mengetahui karakteristik anak berkesulitan belajar membaca, menulis, dan 

menghitung di SDN Sumbersari 2 Malang 

2. Untuk mengetahui peran mengajar guru dalam mengatasi anak berkesulitan 

belajar membaca, menulis, dan menghitung (calistung) kelas 4 SDN Sumbersari 

2 Kota Malang 

3. Untuk mengetahui kendala guru dalam mengajar pada anak berkesulitan belajar  

calistung kelas 4 di SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

4. Untuk mengetahui solusi mengajar pada anak berkesulitan belajar calistung kelas 

4 di SDN Sumbersari 2 Kota Malang. 

 

D. Manfaat Peneliti 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menentukan solusi untuk mengatasi anak berkesulitan belajar  membaca, menulis, dan 

menghitung (calistung) pada guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. 

b. Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui cara mengajar guru 

pada anak berkesulitan belajar membaca, menulis dan menghitung (calistung) dengan 

keterampilan mahasiswa sebagai calon pendidik yang profesional dalam memberikan 

layanan yang positif. 

 

 

c. Guru 
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Hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai guru untuk menambah wawasan 

untuk mengetahui metode dan strategi yang digunakan oleh guru pada siswa  

berkesulitan belajar membaca, menulis dan menghitung (Calistung). 

d. Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi untuk 

mengembangkan kemampuan yang mereka miliki khususnya siswa yang  ABK 

khususnya pada anak berkesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung 

(calistung). 

 

E. Batasan Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berkaitan  dengan 

Analisis Peran Mengajar Guru Pada Anak Berkebutuhan Khusus Membaca, Menulis, 

dan Menghitung (calistung) Kelas 4 SDN Sumbersari 2 Malang. Adapun penelitian  

ini hanya menekankan peran mengajar guru pada anak berkebutuhan khusus, 

khususnya pada anak yang berkesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung 

(calistung), pada kelas 4 SDN Sumbersari 2 Malang.  

 

F. Definisi Istilah 

1. Peran Mengajar Guru  

Guru memiliki cara tertentu untuk mengajar anak, dengan cara tersebut guru 

harus kreatif dan bisa mengondisikan anak di dalam kelas. Khususunya pada anak 

yang bersekulitan belajar dalam membaca, menulis, dan menghitung (calistung) yang 

memiliki kelas khusus untuk membimbing anak. Khususnya pada anak yang 

berkesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung (calistung) guru harus telatin 
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pada anak berkesulitan belajar, dengan memberikan varisi seperti media gambar, 

bernyanyi, menggambar, agar anak tidak jenuh mengikuti pembelajaran Dadang G, 

(2015: 86) 

2. Berkesulitan Belajar  

Menurut Abdrurrahman (2014:41)kesulitan belajar merupakan salah satu anak 

yang mengalami gangguan menyimak, berbicara,  membaca, menulis, dan menghitung 

(calistung), yang sulit untuk menyerap pelajaran di sekolah. 

3. Membaca, Menulis, Menghitung (Calistung). 

Menurut Widayanti (2013: 2) membaca, menulis, dan menghitung (calistung) 

merupakan kemampuan dasar anak sekolah dasar, dari anak sudah bisa belajar 

membaca anak sudah bisa mengenal kalimat persuku kata, dari belajar menulis anak 

memiliki kemampuan untuk menulis huruf, angka. dari belajar menghitung anak bisa 

menghitung angka puluhan, ratusan dan ribuan. Semakin cepat anak menguasai 

pembelajaran membaca, menulis, dan emnghitung semakin cepat pula anak untuk 

melanjutkan sekolah ke yang lebih tinggi untuk perkembangan anak masa depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


