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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

Kajian teori membahas mengenai peran guru mengajar, makna pembimbing 

khusus (GPK), siswa berkesulitan belajar, penyebab kesulitan membaca, menulis, dan 

menghitung (calistung). 

a) Peran Guru 

a. Pengertian Peran Guru 

Peran guru fungsinya untuk mengajar, mendidik, dan membimbing siswa di 

sekolah.dengan adanya guru kita bisa menggambarkan dan pola tingkah laku siswa 

yang diharapkan oleh berbagai interaksi di sekolah. Menurut Abdurrahman M 

(2010:102) peran guru dalam mendidik anak berkesulitan belajar diselenggarakan 

dengan adanya guru khusus dari sekolah, khususnya guru GPK untuk mengatasi dan 

membimbing anak bersekulitan belajar. Sejalan dengan  itu, Maryani (2016: 6) 

menyatakan bahwa guru pembimbing khusus membimbing dan menangani anak 

berkesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung (calistung) memberikan 

perhatian dan berinteraksi dengan baik.  

Peran guru juga bisa membantu anak regular, tidak hanya membimbing anak 

berkesulitan belajar. Guru mempunyai dua kompetensi yang harus diketahui dan 

dipahami yaitu, 1). Memahami berbagai teori yang yang berkaitan dengan kesulitan 

belajar, 2). Guru harus terampil dalam berbahasa lisan, Bahasa tulis, Bahasa 

menghitung, sikap, keterampilan, 3). Guru harus bisa atau ahli dalam membuat 

asesmen (Abdurrahman, 2010: 103). 
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b. Peran Guru Kelas 

Menurut (Abdurrahman M dkk, 2010:102-103) peran guru bagi anakberkesulitan 

1. Menyusun rancangan program identifikasi, asesmen, dan pembelajaran anak 

berkesulitan belajar 

2. Berpartisipasi dalam penjaringan, asesemen, dan evaluasi anak berkesulitan 

belajar 

3. Berkonsultasi dengan para ahli yang terkait dengan penginterprestasikan laporan 

mereka 

4. Melaksanakan tes, baik dengan tes formal maupun informal 

5. Berpastisipasi dalam menyusun program pendidikan yang diindividualkan 

6. Mengimplementasikan program pendidikan yang diindividualkan 

7. Menyelenggarakan pertemuan dan wawancara dengan orang tua 

8. Bekerja sama dengan guru regular atau guru kelas untuk memahami anak dan 

menyediakan pembelajaran yang efektif  

9. Membantu anak dalam mengembangkan pemahaman diri dan memperoleh 

harapan untuk berhasil serta keyakinan kesanggupan mengatasi kesulitan belajar 

Menurut (Samisih dkk, 2014: 64-65) Peranan guru dalam pelaksanaan 

bimbingan sebagai berikut; 

a) Peran guru kelas/ mata pelajaran 

a. Memberikan pengarahan terhadap siswa berkesulitan belajar  

b. Memberikan pengarahan yang bersifat positif agar siswa berkesulitan belajar tidak 

terpengaruh oleh siswa yang lain 

c. Guru melayani siswa dengan ramah, sopan, menyenangkan, sehingga siswa 

merasa nyaman dengan guru tersebut 
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d. Guru menerima siswa dengan apa adanya, tidak membeda-bedakan siswa ABK 

dengan siswa regular 

e. Guru langsung reflex terhadap siswa yang ABK 

Peran guru dalam mengatasi siswa berkesulitan belajar merupakan hal yang 

luar biasa dengan mengondisikan karakter siswa yang berbeda-beda. Bagi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar guru harus bisa memberikan penanganan yang khusus 

bagi siswa berkesulitan belajar dengan memberikan perhatian yang lebih dibandingan 

dengan siswa yang non ABK (Riyan dkk, 2017: 129) 

Menurut (Riyan dkk, 2017: 130) peran guru untuk mengatasi siswa 

berkesulitan belajar sebagai berikut;  

a. Guru sebagai demonstrator 

b. Guru sebagai pengelolah kelas 

c. Guru sebagai mediator dan fasilitator  

d. Guru sebagai evaluator  

e. Guru memberikan motivasi untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa 

f. Guru memberikan dorongan untuk lebih semangat dalam belajar 

g. Guru menambahkan jam tambahan seperti les 

h. Guru memberikan tugas dengan mengelompokkan siswa berkesulitan belajar 

dengan siswa regular 

i. Guru memberikan fasilitas  media gambar, seperti poster huruf abjad, angka, dan 

media cetak 

j. Guru memberikan media angka guna untuk mendorong siswa berkesulitan belajar 

bisa menolong dengan konsep tersebut 
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Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa peran guru sangat penting untuk semua 

siswa.Terutama untuk siswa yang berkesulitan belajar, tidak semua guru bisa 

mengatasi siswa yang berkesulitan belajar, hanya guru-guru tertentu yang sudah 

mendapatkan pelatihan khusus sehingga di tempatkan di sekolah inklusif sepeti halnya 

guru GPK. 

Menurut Kirom (2017:73-74) peranan guru pembimbing khusus 

diklarifikasikan sebagai berikut; 

a. Guru sebagai demonstrator 

Peran guru sebagai mendidik anak berkebutuhan khusus ABK, dengan itu guru juga 

harus bisa menguasai bahan atau materi belajar untuk ketercapaian dan perkembangan 

anak berkebutuhan khusus.  

b. Guru sebagai pengelolah kelas 

Peran guru sebagai pengelolah kelas inklusi maupun kelas regular sangat berperan 

aktif untuk mengembangkan anak. Guru hendaknya mampu melakukan layanan dan 

penganan di kelas maupun diluar kelas.  

c. Guru sebagai mediator dan fasilitator  

Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang 

cukup untuk media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi 

guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Begitu juga guru sebagai fasilitator. 

d. Guru sebagai evaluator  

Guru sebagai evaluator yang baik, guru hendaknya melakukan penilaian untuk 

mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai apa tidak, apakah materi 

yang diajarkan sedah dikuasai atau belum oleh siswa. 
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c. Guru Pembimbing Khusus (GPK)  

Guru pendamping khusus merupakan Guru pendamping khusus mempunyai 

latar belakang dari pendidikan luar biasa untuk melakukan tugas-tugas yang 

selayaknya didapatkan selama proses pelatihan seperti melatih, membimbing, 

mengayomi, mengembangkan, memberikan layanan teknis dalam bidang pendidikan 

terhadap siswa berkesulitan belajar. Guru pendamping khusus mempunyai latar 

belakang dari pendidikan luar biasa untuk melakukan tugas-tugas yang selayaknya 

didapatkan selama proses pelatihan (Dadang G, 2015: 86) 

Guru berkedudukan sebagai fasilitator untuk siswa, dengan adanya guru kita 

bisa belajar untuk mengembangkan bakat dan minat kita, khususnya untuk siswa ABK 

mendapatkan layanan atau bimbingan dari guru GPK. Guru GPK dapat memahami 

karakter siswa ABK dengan melakukan pelatihan diluar sekolah yang disediakan 

disekolah inklusif. Menurut pendapat Prabowo (2015: 3) menyatakan bahwa kuat 

lemahnya seseorang belajar hanya untuk keberhasilan yang dituju. oleh karena itu anak 

sangat penting untuk guru damping dan memberi dukungan atau motivasi supaya anak 

tersebut dapat berkembang dengan baik dengan cara menggapai cita-cita yang dapat 

dicapai dengan belajar. 

Menurut Abdurrahman M (2010: 102) ada Sembilan peran guru khusus bagi 

anak berkesulitan belajar disekolah sebagai berikut; 

1. Menyusun program pendidikan ABK, menyusun asesmen, menyusun 

pembelajaran.  

2. Bekerja sama dengan guru kelas, kepala sekolah untuk menyediakan 

pembelajaran efektif. 
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3. Memberikan bantuan anak berkesulitan belajar dengan memberikan pemahaman 

yang mereka harapkan. 

4. Memberikan evaluasi terhadap anak berkesulitan belajar, 

5. Mengadakan tes formal maupun informal. 

6. Melakukan konsultasi terhadap para ahli anak berkesulitan belajar untuk 

memahaminya. 

 

d. Tugas-tugas Guru Pembimbing Khusus  

Tugas-tugas guru pendamping khusus menurut Pransiskasari, (2015:12-16) 

meliputi: 

1. Menyelenggarakan administrasi khusus, yaitu mengadakan pencatatan dan 

dokumentasi segala unsur administrasi siswa berkebutuhan khusus yang terdiri 

dari identitas siswa, pengalaman dan kemajuan siswa, data keluarga dan dokumen 

penting lainnya. 

2. Guru membuat asesmen dalam kondisi dan tingkat pada siswa yang berkebutuhan 

khusus, kondisi kesehatan, kemampuan akademik dan keterbatas siswa.  

3. Guru menyusun PPI untuk siswa yang berkelainan khusus, yang disusun melalui 

kerja sama dari kepala sekolah, guru kelas, orang tua. PPI tersebut untuk 

mengetahui perkembangan dan kemampuan siswa, mengadakan evaluasi apakah 

siswa tesebut mengalami kemajuan dalam belajar. 

4. Mengadakan remedial merupakan upaya guru untuk mengetahui hasil belajar 

siswa untuk memperbaiki nilai tesebut. Baik secara keseluruhan atau sebagian dari 

hasil remedial siswa. Supaya guru bisa mengetahui tingkat kemajuan siswa 

berkelainan khusus untuk mendapatkan nilai yang bagus.  
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5. Pembinaan komunikasi dengan siswa yang berkebutuhan khusus, tugas tersebut 

untuk melatih siswa untuk mengenal huruf Braille ke tulisan visual,  penjermahan 

anak siswa yang menggunakan bahasa isyarat, maka guru sebagai mediator.  

6. Pengadaan dan pengelolaan alat bantu pengajaran, guru menggunakan media yang 

kreatif seperti kardus, botol minuman, sebagai alat bantu untuk mempermudah 

proses pembelajaran dengan hasil yang baik.  

7. Konseling keluarga, guru tidak hanya sebagai guru pembimbing dikelas, tetapi 

guru juga bekerja sama dengan orang tua dirumah, untuk memberikan bimbingan 

khusus selama diluar sekolah. Sehingga peran orangtua lebih besar dalam 

memantau perkembangan anak dibandingkan guru yang kurang lebih hanya 6 jam 

bersama anak dalam satu hari. 

 

e. Kompetensi Guru Pembimbing Khusus (GPK) 

Menurut (Zuhri dkk, 2015: 112) tiga  komptensi yang dimiliki guru 

pembimbing khusus (GPK) yaitu; 

1. Kemampuan umum (general ability)kemampuan seorang guru untuk 

membimbing dan mendidik anak yang normal bukan anak non ABK  

2. Kemampuan dasar (basic ability)kemampuan seorang guru yang mendidik dan 

membimbing anak berkebutuhan khusus dengan layanan yang berbeda dengan 

anak normal 

3. Kemampuan khusus (specific ability)kemampuan seorang guru yang mendidik 

dan membimbing anak yang mempunyai kelainan yang spesifik untuk di bombing 

oleh guru yang ahli.  
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Berdasarkan uraian di atas bahwa guru pembimbing khusus merupakan guru 

yang lulusan jurusan pendidikan luar biasa, mampu untuk menangani anak 

berkebutuhan khusus.Dengan itu guru mampu mengelolah kelas dengan baik dan 

memberikan layanan yang mampu untuk di dapatkan oleh siswa, khususnya untuk 

anak berkesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung (calistung). Guru 

pembimbing khusus juga bekerja sama dengan orang tua dirumah, untuk memberikan 

bimbingan terhadap siswa berkesulitan belajar. 

 

2. Kesulitan Belajar 

a) Pengertian Kesulitan Belajar  

Menurut Abdurrahman (2010: 41) Pendidikan bagi anak berkesulitan belajar 

merupakan bagian dari pendidikan luar biasa atau ortopedagogik. Anak berkesulitan 

belajar memerlukan layanan dari guru khusus (GPK) yang sudah memiliki keahlian 

dalam mengatasi siswa berkeusulitan belajar. 

Anak yang mengalami kesulitan belajar merupakan anak yang mempunyai 

gangguan pada belajarnya dan suatu kondisi yang memperlihatkan hambatan-dalam 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut pendapat Subini (2013: 13-14) kesulitan 

belajar merupakan anak yang memiliki gangguan satu atau lebih dari proses dasar yang 

mencakup pemahaman penggunaan bahasa lisan atau tulisan, gangguan tersebut 

mungkin menampakkan diri dalam bentuk kemampuan yang tidak sempurna dalam 

mendengarkan, berfikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau menghitung. 

Menurut Dadang G (2015: 14) Pelayanan pendidikan anak berkesulitan belajar 

disekolah regular, merupakan siswa yang sudah memahami problematika belajar atau 

kesulitan belajar. Salah satu kelompok kecil siswa yang termasuk dalam klasifikasi 
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tersebut merupakan kelompok anak yang kesulitan belajar spesifik atau disebut 

specific learning disability. 

Menurut Dadang G, (2015: 14) Guru melakukan berbagai variasi untuk jenis 

tingkat siswa berkesulitan belajar yang dialami oleh siswa yaitu; 

a. Guru mampu melakukan identitas siswa dengan berbagai macam sifat seperti, 

karakteristik yang berbeda-beda setiap siswa yang kesulitan belajar, ciri-ciri siswa 

yang kesulitan belajar.  

b. Guru mampu melakukan pengelolaan asesmen, melakukan program 

pembelajaran dengan menyesuaikan karakteristik siswa. 

c. Guru mampu melakukan permasalahan yang dialami oleh siswa dengan bekerja 

sama dengan kondisi anak yang dialaminya.  

 

b) Faktor Penyebab kesulitan Belajar 

Menurut Subini (2013:16-17) Faktor-faktor penurunnya kesulitan belajar di 

kalangan anak-anak tampak lebih jelas dari menurunnya kinerja akademik atau 

belajarnya. Kesulitan belajar dapat ditemukan dari kelainan anak yang mempunyai 

gangguan dalam belajar, sehingga guru disekolah melakukan bimbingan khusus untuk 

anak berkebuthan khusus dalam kesulitan belajar.  
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1) Faktor Internal  

Menurut pendapat Subini (2013:18-26) menjelaskan tentang faktor internal 

yang mempengaruhi hasil belajar anak. 

a) Daya Ingat Rendah  

Merupakan daya ingat yang mempengaruhi proses belajar anak yang 

mengalami kesulitan dalam belajar. rata-rata anak yang memiliki daya rendah dibawah 

rata-rata hasil yang buruk dengan anak yang mempunyai daya ingat tinggi.  

b) Tergantung Alat-alat Indra 

Anak yang bergantung pada alat indra sangat tidak baik untuk penglihatan. 

Baik dengan anak yang mengalami gangguan mata alat indra sangat mengganggu 

aktifitas belajarnya, sehingga anak mengalami gangguan belajar dengan penglihatan. 

c) Usian Anak 

Usia juga dapat menentukan faktor yang dapat mennyebabkan gangguan 

belajar pada anak. Anak belum cukup umur dan sudah di masukkan ke dalam sekolah 

bisa kemungkinan anak tersebut bisa mengalami kesulitan belajar, karena anak 

tersebut belum cukup umur untuk di masukkan dalam sekolah. 

d) Jenis Kelamin  

Jenis kelamin anak juga mempengaruhi dalam belajar di sekolah. Anak 

perempuan biasanya lebih mudah belajar dengan ilmu sosial dibandingkan ilmu yang 

pasti contohnya seperti Matematika, Kesehatan. Sedangkan anak laki-laki lebih 

menyukai pelajaran yang berhubungan dengan pratik contohnya seperti Komputer, 

Teknik. 
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e) Minat  

Minat merupakan yang melekat pada diri anak untuk mengembangkan 

kemampuannya di dunia nyata, sehingga anak tanpa disuruh dan melakukan sesuatu 

sangat berpengaruh. Bakat dan minat tersebut tentu akan lebih mudah dalam 

mempelajarinya. 

f) Emosi  

Emosi sangat mempengaruhi konsentasi anak. Seorang anak merasa terganggu 

ketika terjadi suatu masalah pada belajarnya, sehingga anak tersebut hilang konsentrasi 

pada saat belajar dikelas.  

g) Motivasi atau Cita-cita  

Motivasi atau cita-cita yang dimiliki oleh anak sangat penting untuk 

perkembangannya. Guru sangat berperan aktif di kelas untuk memberingan motivasi 

kepada siswa yang kesulitan belajar.  

h) Sikap dan Perilaku  

Perilaku siswa merupakan faktor yang berpengaruh pada tingkat kecerdasan 

siswa, sehingga guru dapat mengawasi sikap dan perilaku siswa di sekolah dan dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal. 

i) Konsentrasi Belajar  

Kesulitan belajar juga dapat mempengaruhi konsentrasi anak belajar. Anak 

yang memeliki konsentrasinya tinggi meskipun di ganggu tidak akan mempengaruhi 

konsentrasi belajarnya.  
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j) Kemampuan Untuk Hasil Belajar  

Seorang anak yang kesulitan belajar sangat berbeda dengan anak yang reguler. 

Anak reguler mampu dalam belajar tanpa bimbingan guru, akan tetapi anak yang 

kesulitan belajar sangat membutuhkan guru untuk membimbingan pada saat proses 

belajar. 

2) Faktor Eksternal  

a) Faktor Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh terhadap 

perkembangan anak. Pertumbuhan anak sangat berpengaruh kepada keluarga, karena 

itulah keluarga yang mencetak kepribadian anak yang baik. 

b) Faktor Sekolah  

Guru berperan aktif dalam pembelajaran dan mendidik anak disekolah. Guru 

dengan cara mengajar juga dapat menentukan keberhasilan anak untuk perkembangan 

belajar anak. Fasilitas juga dapat berpengaruh terhadap anak yang kesulitan belajar, 

karena fasilitas juga membantu anak  untuk belajar, contohnya seperti komputer, 

media gambar.  

c) Faktor Masyarakat  

Masyarakat sangat berpengaruh bagi kehidupan anak, anak mejadi banyak 

teman, pengalaman, dan pengetahuan yang dia dapat dari lingkungan masyarakat yang 

baik.  Jika anak banyak mengikuti organisasi di masyarakat misalnya, kegiatan sosial, 

keagamaan dll akan membantu anak  untuk tumbuh lebih baik. Anak belajar dan 

bergaul dengan teman yang baik akan berpengaruh terhadap diri anak. Oleh karena itu 

anak harus berusaha mendapatkan teman yang baik untuk bergaul. 
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c.  Dampak Kesulitan Belajar 

Menurut Subini (2013:49-50) terdapat beberapa dampak dari kesulitan belajar 

yang dialami anak yaitu: 

1. Pertumbuhan anak belajar terhambat 

2. Berinteraksi dengan lingkungan sangat terganggu 

3. Anak kurang konsentrasi dalam belajar dan frustasi 

4. Anak kurang percaya diri terhadap perilakunya 

5. Orang tua kurang percaya diri terhadap anak 

6. Ketidakharmonisan terhadap keluarga 

7. Kurangnya bimbingan dari keluarga 

8. Anak kurang berinteraksi kepada masyarakat, keluarga, teman.  

Dampak kesulitan belajar merupakan salah satu dari lingkungan dan kurangnya 

perhatian dari keluarga. Anak yang mengalami kesulitan belajar salah satunya 

memiliki gangguan bahasa lisan, atau tulisan, gangguan tersebut menampakkan diri 

dalam bentuk kemampuan anak yang kurang sempurna dalam mendengar, berfikir, 

berbicara, membaca, menulis, menghitung, atau mengeja.  

 

3. Membaca, Menulis, dan Menghitung (Calistung) 

a. Kesulitan Membaca (dysleksia learning) 

Membaca merupakan dasar utama untuk mempermudah proses belajar. 

Menurut Subini ( 2013: 53-54) kesulitan membaca bisa timbul pada anak-anak yang 

mempunyai kecerdasan tinggi ataupun dibawah rata-rata.  Kesulitan belajar, membaca, 

menulis, dan menghitung merupakan gangguan sensorik, kurangnya perhatian 

keluarga untuk memantau anak setiap hari. 
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Menurut Subini (2013: 54) faktor-faktor penyebab disleksia; 

1. Faktor keturuan dari keluarga. 

2. Pengaruh hormon prenatal. 

3. Gangguan migrasi neuron. 

Menurut Subini (2013: 54-55) ciri-ciri anak mengalami disleksia sebagai 

berikut; 

a. Anak sulit untuk meniru perkataan guru. 

b. Anak sulit mengucapkan kata irama secara benar. 

c. Anak kurang paham dengan huruf abjad. 

d. Anak masih bingung dalam persamaan kata, contohnya kami dengan kamu,bau 

dengan batu. 

e. Sulit membaca sendiri dalam perkalimat. 

f. Sering terbalik dalam penulisan kata, misalnya kursi dengan kucing. 

g. Lupa dalam penulisan titik, koma. 

h. Sering salah dalam membaca, misalnya dihalaman pertama benar cara 

membaca,tetapi dihalaman lain sering salah. 

 

1) Mengajar Anak Disleksia Membaca 

Anak yang menderita disleksia membaca perlu bimbingan dari guru, karena 

anak yang mengalami disleksia membaca tidak bisa membedakan nama huruf-hurf 

yang mirip. Contohnya seperti m dan n, f dan v, b dan d. Mengajar anak disleksia 

membaca terdapat dua tahapan dalam mengajar kepada anak yang sulit dalam 

membaca. Sehingga guru harus mengajari anak-anak dengan cara satu per satu dalam 

setiap kalimat. Ketika guru memberikan pelajaran terhadap anak disleksia membaca 
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harus di perhatikan dalam mengajar apakah anak sudah mulai paham atau belum. Guru 

dalam mengajar anak disleksia membaca harus berhati-hati untuk mengkritik terlalu 

jauh karena anak yang menderita disleksia rawan untuk memiliki motivasi (Aphroditta 

M 2013: 81-83). 

2) Strategi Belajar Disleksia  

Guru mengajar anak disleksia membaca tidak mudah untuk di lakukan, harus 

membutuhkan kesabaran dan ketelatenan dalam mengajar membaca pada anak usia 

dini. Anak disleksia berbeda dengan anak yang normal, sehingga anak disleksia 

memiliki pengobatan untuk anak disleksia membaca di dalam kelas tertentu pada 

umumnya untuk membantu meningkatkan perkembangan dari anak disleksia 

membaca (Aphroditta M, 2013: 82-83). 

Menurut pendapat Aphroditta M. (2013: 103-108) macam-macam strategi anak 

disleksia sebagai berikut; 

a)  Strategi Ejaan Untuk Penderita Disleksia  

Guru mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam mengajar pada anak 

disleksia membaca. Tanggung jawab seorang guru untuk mengajar anak disleksia 

membaca harus benar, karena anak-anak harus merasa nyaman ketika guru 

memberikan pelajaran dikelas maupun di luar kelas. Sehingga anak-anak merasa 

nyaman untuk belajar membaca. Guru memiliki strategi yang unik untuk mengajar 

anak disleksia adalah dengan cara menelusuri setiap kata pena atau pensil saat ejaan 

itu.  
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b) Penggunaan Warna dalam Perawatan Disleksia pada Orang Dewasa 

Anak usia dini yang mengalami gangguan disleksia membaca sangat 

perpengaruh terhadap gangguan belajarnya. Sehingga guru harus telaten dalam 

memberikan pengajaran kepada anak disleksia membaca, dengan demikan anak 

disleksia memiliki kesulitan dalam menghafal pelajaran atau kalimat dan tulisan. 

 

b.      Kesulitan Menulis (Dysgraphia Learning) 

Pada umumnya, anak yang berusia 2 atau 3 tahun belum belajar menulis. 

Menulis membutuhkan perkembangan kemampua yang lebih lanjut dari membaca. 

Ketika memasuki usia sekolah, kegiatan menulis merupakan hal yang menyenangkan 

karena mereka menyadari bahwa anak yang bisa menulis akan mendapatkan nilai dari 

guru. 

Menurut Subini (2013: 58) menulis membutuhkan perkembangan yang lebih 

dari membaca, karena tahap menulis juga sangat penting bagi pertumbuhan  dan 

perkembangan anak usia dini. Pada usia 2 atau 3 tahun anak sudah bisa menulis 

meskipun tulisan mereka tidak bagus. Akan tetapi orang tua harus memantau anak agar 

mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak.  

Menurut Subini (2013: 60) tanda-tanda anak mengalami kesulitan Dysgraphia 

learning sebagai berkut:  

1. Penulisan angka dan huruf masih kurang sempurna. 

2. Kurang benar dalam penulisan huruf pertama di awal paragraf. 

3. Kurang benar cara memegang alat tulis.\ 

4. Kurang rapi dalam penulisan misalnya kadang naik, kadang turun, tidak stabil 

dalam penulisan. 
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5. Tulisan masih sangat jelek kurang rapi. 

6. Masih kurang benar meskipun hanya menyalin tulisan yang sudah ada. 

7. Anak sering suka berbicara sendiri ketika sedang menulis. 

8. Ukuran dan bentuk tulisan masih kurang benar besar kecil dalam penulisannya.  

Menurut Subini (2013: 62-63) Langkah-langkah guru dan orang tua dalam 

membantu anak kesulitan belajar menulis sebagai berikut; 

a. Guru memberikan tugas kepada anak yang berkesulitan belajar dalam menulis 

kalimat yang dicetak oleh guru atau orang tua. 

b. Orang tua melatih anak dirumah, dengan memberikan jam tambahan seperti les 

setiap sore dirumah. 

c. Guru dan orang tua memberikan evaluasi hasil belajar anak yang kesulitan belajar 

menulis, untuk mengetahui perkembangan anak. 

d. Guru dan orang tua memberikan bimbingan atau latihan menulis dengan 

mengurangi bantuan dari kesalahan yang dilakukan oleh anak. 

e. Guru memberikan latihan menulis kepada anak tanpa bantuan. 

 

1) Metode Pembelajaran Efektif Bagi Anak Dengan Disgrafia 

Menurut pendapat Aphroditta M. (2013: 81) macam-macam metode 

pembelajaran bagi anak disgrafia sebagai berikut; 

Hubungan Pengajaran Perbaikan dalam Proses Belajar-Mengajar 

Guru selain menyusun dan mengembangkan bahan pengajaran untuk anak disgrafia 

juga menyediakan alat atau media untuk melaksanakan proses belajar untuk 

mempermudah berlajarnya dikelas.  Langkah-langakh PPSI sebagai berikut: 
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1. Merumuskan TIK 

2. Menyusun alat evaluasi 

3. Menentukan materi untuk pelajaran selanjutknya 

4. Melaksanakan pengajaran 

5.  Memberikan evaluasi kepada anak disgrafia dalam proses pembelajaran pada saat 

belajar mengajar di kelas khusus. 

 

c.  Kesulitan Menghitung (Dyscalculia Learning) 

Selain membaca dan menulis, berhitung juga tidak kalah pentingnya dalam 

kehidupan sehari-hari. Anak usia dini sangat penting untuk belajar berhitung untuk 

keterampilan matematika dan prestasi. Menurut Subini (2013) kesulitan menghitung 

merupakan kesulitan dalam menggunakan bahasa simbol dan berfikir, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan jumlah atau kuantitas. 

Kemampuan berhitung mulai dari kemampuan tingkat dasar hingga tingkat lanjut. 

Anak sangat sulit untuk mengetahui tingkat kemampuan pengelompokan, pembagian, 

perkalian, penjumlahan, urutan, symbol, konservasi. 

Menurut Subini (2013: 64-65) tanda-tanda anak yang mengalami kesulitan 

belajar menghitung yaitu: 

1. Kesulitan dalam menulis angka dan huruf. 

2. Kesulitan dalam menghitung angka bilangan. 

3. Kesulitan dengan mengenal konsep kombinasi. 

4. Kesulitan dalam menyusun angka bilangan. 

5. Kesulitan dalam mengoperasikan matemati (+/-/x/:) 
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Menurut Subini (2013: 65-70) kesulitan dalam pengelompokan kesulitan 

belajar ((Dyscalculia Learning) adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan Dasar Berhitung  

a) Mengelompokkan (Classification) kemampuan anak untuk mengelompokkan 

suatu benda dengan menggunakan benda yang bisa di gunakan, contohnya gelas-

gelasan, warna. Anak yang kesulitan menghitung susah untuk menentukan 

kelompok 

b) Membandingkan (Comparation) anak kesulitan belajar menghitung sulit untuk 

membandingkan sebuah objek berdasarkan ukuran dan jumlah. Contohnya; 

penggaris kakak lebih panjang dari penggaris adik. 

c) Mengurutkan (Seriation) kemampuan untuk mengurutkan suatu bilangan yang 

lebih dari dua benda. Contohnya penggaris A paling pendek, penggaris B agak 

panjang, dan penggaris C paling panjang. 

d) Menyimbolkan (Symbolization) kemampuan anak untuk membuat simbol, 

misalnya; tanda + (Penjumlahan), tanda – (Pengurangan), tanda / (Pembagian), 

tanda x (Perkalian), tanda < (Kurang dari), tanda > (lebih dari), tanda = (Sama 

dengan). 

e) Kemampuan Dalam Menentukan Nilai Tempat. Pemahaman setiap anak 

berbeda-beda, anak kesulitan belajar menghitung sangat sulit untuk pemahaman 

bilangan. Bilangan yang terletak di sebelah kiri mempunyai nilai lebih besar dari 

pada nilai bilangan sebelah kanan. Contohnya 125. 

f) Kemampuan dalam Melakukan Operasi Penjumlahan dan Pengurangan. 

Anak yang kesulitan menentukan operasi penjumlahan dan pengurangan sangat 
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sulit untuk di jelaskan. Untuk penjumlahan dan pengurangan biasa tanpa 

meminjam atau menyimpan tidak ada kesulitan. 

g) Kemampuan Memahami Konsep Perkalian dan Pembagian. Konsep 

perkalian dan pembagian. Pembagian merupakan lanjutan dari operasi 

pembagian. Pada anak kesulitan belajar dalam mengalihkan pembagian, 

cenderung menebak-nebak jawabannya atau tidak cermat  saat melakukan 

perhitungan.  Contohnya 4 x 2 = (sama dengan 4 + 4 = 8 ) 

2x 4 = (sama dengan 2+ 2 + 2 + 2 = 8 ) 

2) Memahami Diskalkulia (Gangguan Kesulitan Menghitung) 

Diskalkulia berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti “Kurang baik 

dalam Berhitung” Gangguan discalkulia menghitung merupakan ketidak mampuan 

seorang anak dalam menghitung. Sehingga butuh penanganan khusus untuk membantu 

anak dalam melakukan kesulitan tersebut. Meskipun kesulitan-kesulitan dalam 

pembelajaran menghitung terjadi pada anak-anak dengan IQ yang rendah. 

Diskalkuliah berasal dari bahasa Yunani dan Latin yang berarti “Kurang baik dalam 

Berhitung”. Menurut Aphroditta M. (2013: 35-36). 

Anak yang mengalami gangguan kesulitan pada belajarnya dapat di tangani 

dengan orang yang telaten. Menurut pendapat Aphroditta M. (2013:39) bahwa cara 

menangani anak diskalkulia kesulitan menghitung guru memberika soal yang 

mendasar terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke soal berikutnya, sehingga kita bisa 

mengetahui letak kemampuan anak dalam menghitung. Hal ini untuk membantu anak 

lebih mudah untuk proses belajarnya. Ketika guru memberikan sebuah soal kepada 

anak untuk membanyangkan keadaan setiap harinya untuk bisa mengerjakan konsep, 

bentuk, atau pola. 
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3) Perlakukan Khusus untuk Anak Diskalkulia 

Perlakuan pada anak diskalkulia merupakan langkah pertama yang di berikan 

oleh anak yang mengalami gangguan menghitung. Para orang tua membimbing anak 

tersebut dengan bantuan guru disekolah, sehingga mendapatkan penanganan yang 

kualitas dan layanan yang baik disekolah. Dengan bantuan guru anak tersebut dapat 

mengetahui kesulitan-kesulitan pada anak diskalkulia dengan mendapatkan 

pengajaran yang fokus dan baik. Menurut Emirfan TM (2013: 65) 

Menurut Emirfan TM (2013: 66-71) dibagi menjadi dua bagian permainan 

untuk anak diskalkulia sebagai berikut; 

4) Perbedaan Diskalkulia dengan Kesulitan Belajar yang lain 

Anak yang mengalami gangguan belajar diskalkulia berbeda dengan anak yang 

lain seperti disgrafia, disleksia karena anak yang mengalami gangguan belajar 

menghitung bisa dikatakan bodoh dalam belajarnya. Perbedaan diskalkulia dengan 

anak yang kesulitan belajar sangatlah berbeda, anak yang menderita diskalkulia 

merupakan anak yang kesulitan dalam menghitung matematika, dan anak yang 

kesulitan belajar merupakan anak yang mengalami gangguan membaca, menulis atau 

mempunyai kelainan yang lain.  

5) Matematika untuk Diskalkulia 

Menurut Emirfan TM (2013: 68-71) bagian-bagian dari diskalkulia sebagai 

berikut; 

a) Temukan kelemahan anak dalam soal bentuk 

Anak yang mengalami gangguan pada belajarnya diskalkulia sangatlah penting 

untuk melatih dan membimbing siswa tersebut, dan guru memberikan pelatihan atau 

tugas untuk siswa. Contoh siswa jika diberi tugas menghitung dan siswa tersebut 
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belum bisa mengerjakannya, maka siswa tersebut diberi tugas lagi hingga bisa 

mengerjakannya sampai dia bisa. 

b) Berlatih tiap hari 

Anak diskalkulia sangat penting untuk di bimbing,karena anak tersebut butuh 

bimbingan khusus dari guru sehingga perlu dilatih terus menerus sampai anak tersebut 

bisa dalam menghitung. Orang tua melakukan bimbingan di rumah dan ditempatkan 

di ruangan khusus yang jauh dari jangkauan rame, sehinga anak fokus untuk belajar. 

seorang ibu memaksimalkan untuk memberikan waktu kepada anak, maksimal 20 

menit untuk belajar.  

c) Membuat kegiatan belajar menyenangkan 

Anak diskalkulia merupakan gangguan belajar pada menghitung, maka dari itu 

guru dan orang tua melakukan hal yang bisa membuat anak tersebut menyenangkan 

dalam proses belajar, sehingga anak tidak jenuh dan tidak cepat bosan dalam belajar. 

waktu yang diberikan guru kepada anak tersebut cukup 20 menit untuk melakukan 

proses belajar, agar siswa tidak jenuh dan tidak cepat bosan. Orang tua juga dapat 

mendukung anaknya untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan hal apapun yang bisa 

mendukung anak tersebut. 
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2. Anak Berkebutuhan Khusus  

a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus  

Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami hambatan dalam 

belajar dan perkembangannya. Sehingga mmembutuhkan pendidikan layanan khusus 

untuk anak ABK yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing anak berkebutuhan 

khusus ( Maftuhatin, L. 2014: 220) 

Menurut (Kurniawati dkk, 2014: 110) dengan sejumlah pendidikan yang ada di 

dunia, pemerintah menyelenggarakan sekolah inklusi khususnya untuk anak ABK 

sehingga anak berkebutuhanan khusus mengeyam pendidikan regular. Guru sebagai 

pendidik sangat bertanggung jawab dikelas dengan membantu anak berkebutuhan 

khusus dalam belajar. Anak berkebutuhanan khusus di dalam kelas bermacam-macam 

tipe yaitu, Tunagrahita, Tunadaksa, Hiperaktif, kesulitan belajar, lambat belajar, autis 

dll, sehingga membutuhkan guru yang professional dalam mendidik anak berkebutuhan 

khusus.  

Menurut Dadang G. (2015: 1) rentangan anak berkebutuhan khusus meliputi 

dua kategori yaitu; 

1) Anak berkebutuhan khusus yang memiliki permanen merupakan siswa yang 

berkelainan khusus seperti anak yang sejak lahir sudah mengalami hambatan atau 

gangguan dari lahir. 

2) Anak berkebutuhan khusus temporer merupakan anak yang mengalami hambatan 

dari faktor lingkungannya, dan menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan 

belajar.  
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b. Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus 

Selain itu, menurut Alimin (2010) untuk membedakan anak berkebutuhan 

khusus dalam dua kelompok besar yaitu anak berkebutuhan khusus bersifat sementara 

dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat tetap. Anak berkebutuhan khusus didalam 

beberapa kelompok membeda-bedakan mereka dari anak-anak yang normal dalam 

setiap perkuannya di sehari-hari akan merugikan perkembangan anak, karena anak 

merasa tidak di perlakukan seperti anak yang norma. Kategori-kategori anak 

berkebutuhan khusus yaitu (1) Anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara 

(temporer), adalah anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan 

perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya seperti anak 

yang trauma pada saat kejadian yang tidak diinginkan, dan (2) Anak berkebutuhan 

khusus yang bersifat permanen, adalah anak-anak yang mengalami hambatan belajar 

dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi 

kecacatan, yaitu anak yang kehilangan fungsi penglihatan, gangguan perkembangan 

kecerdasan dan kognisi, gangguan gerak (motorik), dan sebagainya.Sehingga 

membutuhkan layanan khusus untuk perkembangan anak berkebutuhan khusus dari 

segi mental, emosional, fisik. 

Menurut Ginintasari (2009: 25) juga menjelaskan ciri-ciri anak berkebutuhan 

khusus yang mempunyai masalah yang berbeda-beda sebagai berikut: 

1. Proses pengolahan ilmu pada otak relatif kurang. 

2. Anak gifted akan menghadapi kesulitan dalam pembelajaran normal, mudah 

bosan, dan cenderung main-main sendiri. 

3. Kurang kontak mata dalam interaksi sosial, represif, sulit berinteraksi dengan 

teman dan guru, tidak bisa berempati, kesulitan menyampaikan keinginan. 
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4. Kurang tangkas dan seimbang dalam motorik kasar dan halus 

5. Kurang terkoordinir dalam melaksanakan tugas  

6. Cenderung hiporeaktif (cuek) dan hiperaktif (enggan belajar), fokus hanya pada 

detail tertentu, dan mempunyai perhatian yang obsesif. 

7. Mempunyai minat terbatas, membangkang, monoton, mengganggu, agresif, 

impulsif, dan takut-cemas. 

8. Seringkali melakukan kesalahan sensory memory karena mereka termasuk 

shorterm memory sehingga mudah lupa. 

9. Mempunyai keterbatasan komunikasi, gangguan bahasa verbal-nonverbal, 

kesulitan menyampaikan keinginan, dan penggunaan bahasa repetitive 

(pengulangan). 

10. Kesulitan memfokuskan perhatian, mudah buyar, dan kurang kontrol diri. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, anak berkebutuhan 

khusus dapat dibedakan menjadi sebuah kelompok yang berbeda-beda, dimana 

kelompok tersebut dapat dibagi menjadi 2, yaitu kelompok sementara dan kelompok 

tetap. Setiap kelompok mempunyai perlakuan yang berbeda-beda dari kelompok yang 

lainnya. Setiap anak berkebutuhan khusus mengalami gangguan yang berbeda-beda 

dari setiap individu mulai dari fisik, emosional, mental. Jadi guru harus bisa 

menbedakan dari masing-masing anak berkebutuhan khusus pada masing-masing 

gangguannya.  
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B. Kajian Penelitian Yang Relevan 

Penerapan peran guru GPK terhadap anak berkesulitan belajar membaca, 

menulis, dan menghitung (calistung) ini di dukung dengan penelitian terdahulu yang 

pertama, oleh Riyan Astuti (2017) dengan judul “Peran Guru Dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Siswa di SD Negeri 10 Banda Aceh”. Hasil dari penelitian tersebut 

banyak permasalahan yang ditemukan di SD Negeri 10 Banda Aceh dengan siswa 

yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, sulit konsentrasi dalam pelajaran 

dikelas, sulit menyelesaikan soal-soal yang diberikan kepada siswa berkesulitan 

belajar, dengan itu guru mengatasinya dengan cara (1) memberikan perhatian kepada 

siswa berkesulitan belajar, (2) menggunakan media pembelajaran untuk menambah 

siswa lebih aktif, (3) memberikan tugas atau soal kepada siswa agar siswa lebih 

mandiri, (4) menggunakan model-model pembelaran yang menarik untuk di lihat oleh 

siswa, (5) memberikan penghargaan atau reward agar siswa senang dan bersemangat. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif dan sama-sama meneliti tentang peran guru dalam mengatasi berkesulitan 

belajar. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah peneliti ini melakukan pengamatan peran guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar membaca sedangkan peneliti melakukan pengamatan peran mengajar guru 

dalam mengatasi kesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung (calistung). 

Penerapan peran guru GPK terhadap anak berkesulitan belajar membaca, 

menulis, dan menghitunga (calistung) ini di dukung dengan penelitian terdahulu yang 

perkedua, olehWinarsih (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Upaya Guru Dalam 

Mengatasi Kesulitan Belajar Membaca, menulis, dan Menghitung (Calistung) Pada 
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Siswa Kelas 1 SD Negeri Jatiroto, Wonosari, Purwosari, Girimulyo, Kulon 

Progo”Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar pada siswa membaca, menulis, dan menghitung (calistung), di lihat 

dari upaya dalam mengajar. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa upaya guru 

terhadap anak yang kesulitan belajar mengharapkan siswa tersebut mencapai hasil 

yang maksimal dengan memberikan les tambahan, dan pemberian reward. Dan 

ketelatenan dalam seorang guru sangat penting untuk mengajar siswa kesulitan belajar 

membaca, menulis, dan menghitung. Namun SDN kulon progo  hampir 50% siswa 

mengalami kesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung, maka dari itu guru 

mengupayakan untuk meberikan les tambahan, dan pemberian reward setiap 

pembelajaran berlangsung supaya siswa tersebut semangat mengikuti pelajaran. 

Persamaan peneliti ini dengan peneliti yang akan dilakukan adalah sama-sama 

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan sama-

sama meneliti tentang upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar membaca, 

menulis, dan menghitung (calistung). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian ini melakukan upaya guru dalam 

mengatasi kesulitan belajar membaca, menulis, dan menghitung (calistung) kelas 1, 

sedangkan peneliti melakukan pengamatan peran guru mengajar guru pembimbing 

khusus (GPK) terhadap siswa yang berkesulitan belajar membaca, menulis, dan 

menghitung (calistung) kelas 4. 
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C. Kerangka Pikir 

Kerangkah pikir dalam penelitian ini dituangkan dalam bentuk bagan dimana 

dalam bagann ini peneliti menyebutkan permasalahan yang terjadi pada anak 

berkebutuhan khusus membaca, menulis, dan menghitung (calistung) yang terjadi di 

SDN Sumbersari 2 Kota Malang. Peneliti menganalisis mengenai peran mengajar guru 

pada siswa terhadap  anak berkebutuhan khusus membaca, menulis, dan menghitung 

(calistung) dalam proses pembelajaran dikelas ataupun dalam kegiatan sosial. apa saja 

masalah-masalah yang terjadi pada anak di kelas 3 SDN Sumbersari 2 Kota Malang. 

Kemudian guru membimbing siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa calistung 

Berikut. 
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

Rumusan Masalah 
1. Bagaimana peran guru mengajar dalam mengatasi siswa yang kesulitan belajar 

membaca, menuli, danmmenghitung. 

2. Bagaimana kendala mengajar guru dalam mengatasi siswa yang kesulitan belajar 

membaca, menulis, dan menghitung. 

3. Bagaiamana solusi mengajar dalam mengatasi siswa kesulitan dalam membaca, 

menulis, dan menghitung .  

 

Teori 
1. Peran Guru Pembimbing Khusus (GPK) 

2. Anak berkesulitan belajar membaca, menulis, 

dan menghitung (calistung) 

3. Anak berkebutuhan khusus  

Kondisi Ideal: 

Guru pembimbing khusus bertugas 

sebagai guru ABK yang sangat 

membantu dalam proses pembelajaran 

pada anak berkesulitan belajar 

(calistung)  

Kondisi Faktual 

Dari hasil observasi di SDN Sumbersari 

2 Malang guru pembimbing khusus, 

khususnya pada anak berkesulitan 

belajar (calistung) dengan siswa yang 

masih kurang paham dalam membaca, 

menulis, dan menghitung (calistung). 

Metode Penelitian: Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi 

Hasil yang Diharapkan: 
1. Mendeskripsikan Karakteristik anak berkesulitan belajar membaca, menulis, 

dan menghitung. 

2. Mendeskripsikan Peran guru mengajar dalam mengatasi siswa  kesulitan 

belajar membaca, menulis, dan menghitung. 

3. Mendeskripsikan Kendala mengajar guru dalam mengatasi siswa kesulitan 

belajar membaca, menulis, dan menghitung 

4. Mengetahui Solusi mengajar guru dalam mengatasi siswa kesulitan belajar 

membaca, menulis, dan menghitung. 


