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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Siswa berkebutuhan khusus adalah siswa dengan kepemilikan karakteristik 

khusus yang berbeda dengan siswa lain pada umumnya tanpa selalu menunjukkan 

pada ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Menurut undang-undang nomor 

20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, yang dalam penjelasannnya 

menyebutkan bahwa “penyelenggaraan pendidikan untuk siswa berkelainan atau 

memiliki kecerdasan luar biasa diselenggarakan secara inklusif atau berupa 

sekolah khusus”. Jadi, siapapun warga negara indonesia berkesempatan untuk 

mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali, termasuk siswa berkebutuhan khusus. 

Pendidikan bagi siswa yang berkebutuhan khusus memang sangat penting 

untuk menunjang kepercayaan diri mereka dalam mengikuti jenjang pendidikan 

sesuai dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki. Perhatian pemerintah dari semua 

kalangan harus terus ditingkatkan dan pendidikan tidak hanya diprioritaskan bagi 

anak-anak yang memiliki tingkat kegeniusan tinggi maupun anak-anak yang 

berasal dari keluarga bangsawan, tetapi juga bagi mereka yang dianggap berbeda 

dan terbelakang dari anak-anak normal lainnya. 

Permasalahan yang sering ditemui adalah kesulitan belajar pada anak. 

Lamban belajar adalah anak yang lambat dalam proses belajarnya sehingga 

membutuhkan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan peserta didik 

lainnya yang memiliki tingkat potensi intelektual sama. Kecerdasannya berada 

sedikit di bawah rata-rata yaitu IQ 80-90 (Nini, 2013:44). 
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Menurut Dadang (2015: 15), lambat belajar (slow learner) adalah siswa yang 

memiliki prestasi belajar rendah (dibawah rata-rata pada anak umumnya) pada 

salah satu atau seluruh area akademik, tapi mereka ini bukan siswa yang tergolong 

keterbelakangan mental, skor tes IQ antara 70-90. Dari pendapat tersebut dapat 

disimpulkan bahwa, lambat belajar adalah kesulitan belajar yang dialami siswa 

dengan skor tes IQ antara 70-90 dan mengalamai kesulitan belajar yang sangat 

lambat dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelajarannya. 

Pada siswa berkebutuhan khusus, terutama siswa yang mengalami hambatan 

dalam proses belajar, tugas seorang guru yaitu harus memperhatikan secara 

khusus siswa tersebut dalam proses pembelajarannya. Perhatian secara khusus 

tersebut, dapat dilakukan dengan cara memberikan waktu tambahan dalam 

penyelesaian tugas-tugas dan pembelajaran individu yang dilakukan oleh Guru 

Pendamping Khusus di sekolah Inklusi. Salah satu sekolah dasar yang telah 

menerapkan sekolah Inklusi di kota Malang adalah SDN Sumbersari 2 Malang. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan Guru Pendamping 

Khusus 17 April 2017, diketahui bahwa terdapat Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) dengan klasifikasi antara lain lambat belajar, tunagrahita, disleksia, dan 

autis. Untuk siswa kelas IV berdasarkan nilai yang diperolehnya, siswa ini 

memang nilainya tidak bagus, nilainya masih standart KKM, namun masih 

mampu dalam mengikuti proses pembelajarannya dan ada keterlambatan dalam 

proses penyelesaian tugas-tugasnya. 

Wawancara untuk yang kedua pada tanggal 22 April 2017 dengan guru 

pendamping khusus. Diketahui bahwa, masalah dari guru pendamping khusus itu 
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sendiri yaitu susahnya mengajarkan untuk memahamkan siswa tentang pertanyaan 

dan materi pelajaran. Kurang efisiennya media pada pembelajaran siswa lambat 

belajar yang terkadang digunakan ataupun tidak. Memfokuskan siswa lamban 

belajar ketika proses pembelajaran berlangsung. 

Guru pendamping khusus memiliki tugas sebagai guru pendamping  pada 

anak berkebutuhan khusus. Guru Pendamping Khusus sendiri memiliki 

permasalahaan dalam melaksanakan kegiatan di dalam kelas. Kesulitan yang 

dialami oleh Guru Pendamping Khusus adalah dalam menangani siswa lamban 

belajar (slow learner) yang memiliki keterbatasan dalam pembelajaran. Untuk 

siswa lambat belajar yang berada di kelas IV, mengalami kesulitan dalam 

menghitung. Kesulitan belajar dalam menghitung dikarenakan dalam penyelesaian 

soal yang membutuhkan waktu yang lama dan kurang bisa memahami dari suatu 

pertanyaan dan pemahaman tentang materi serta nilai yang masih dibawah KKM. 

Penelitian yang sama juga pernah dilakukan oleh Fannisa Aulia Rahmaniar 

dengan judul “Tugas Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam Memberikan 

Pelayanan Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif Sd Negeri 

Giwangan Yogyakarta”. 

Keberadaan siswa dengan jenis lambat belajar (slow learner) dengan nilai 

yang rendah memang butuh penanganan khusus. Siswa lambat belajar memang 

memiliki berbagai cara dalam proses pembelajarannya, agar mereka mengerti 

dengan caranya sendiri namun dengan pendampingan guru khusus. Hal tersebut 

mendorong peneliti untuk lebih mengetahui masalah-masalah (probelmatika) 

dalam menangani anak lamban belajar, dengan judul “Analisis Problematika 

Pembelajaran Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam menangani siswa Lamban 
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Belajar (Slow Learner)”. Penulis ingin mengetahui lebih banyak tentang problem 

pembelajaran guru pembimbing khusus terhadap anak lambat belajar (Slow 

Learner) dan penanganannya. 

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana problematika pelaksanaan pembelajaran yang dialami oleh Guru 

Pembimbing Khusus dalam menangani siswa lamban belajar ? 

2. Bagaimana solusi problematika pelaksanaan pembelajaran Guru Pembimbing 

Khusus dalam menangani siswa lamban belajar ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui problematika pembelajaran Guru Pembimbing Khusus 

dalam menangani siswa lamban belajar. 

2. Untuk mengetahui solusi problematika pembelajaran Guru Pembimbing 

Khusus dalam menangani siswa lamban belajar. 

D. Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Toritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan 

sebagai salah satu bagian penelitian bagi peneliti pada masalah yang sama 

yaitu problematika lamban belajar. 

2) Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini, dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

guru dalam mengatasi siswa lamban belajar (slow learner). 
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b. Bagi siswa 

Siswa mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan kebutuhan belajar 

siswa disekolah. 

c. Bagi Sekolah 

Sekolah mampu memberikan kebijakan dalam fasilitas bagi siswa yang 

mengalami lamban belajar. 

d. Bagi Peneliti 

Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan lebih baik 

E. Batasan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membatasi permasalahan pada 

problematika yang dialami Guru Pembimbing Khusus (GPK) dalam menangani 

anak lambat belajar di kelas IV SDN Sumbersari 2 Malang. Penelitian ini juga 

fokus pada solusi yang diberikan untuk mengatasi kesulitan pembelajaran Guru 

Pembimbing Khusus (GPK). 

F. Definisi Operasional 

1) Guru Pembimbing Khusus (GPK) adalah guru yang mempunyai latar 

belakang pendidikan khusus (pendidikan luar biasa) atau guru yang pernah 

mendapat pelatihan tentang pendidikan khusus (luar biasa), yang ditugaskan 

di sekolah inklusif. (Garnida, Dadang. (2015). Pengantar Pendidikan Inklusif. 

Bandung: PT. Refika Aditama) 

2) Lambat belajar (slow learner) adalah siswa yang memiliki prestasi belajar 

rendah (di bawah peserta didik pada umumnya) pada salah satu atau seluruh 

area akademik. Skor tes IQ menunjukkan skor antara 70 dan 90 tapi mereka 
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bukan tergolong peserta didik terbelakang mental.. (Garnida, Dadang. (2015). 

Pengantar Pendidikan Inklusif. Bandung: PT. Refika Aditama) 

3) Kesulitan yang dialami guru pendamping khusus yaitu harus menyiapkan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berbeda dengan siswa yang 

lainnya atau biasa yang disebut dengan RPP modifikasi. Kurangnya media 

yang mendukung dalam proses pembelajaran. Kurang konsentrasinya siswa 

lamban belajar. 

 


