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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Kajian teori membahas teori mengenai pengertian pembelajaran, 

pengertian Guru Pembimbing Khusus (GPK), pengertian Lambat Belajar (Slow 

Learner), karakteristik lambat belajar (Slow Learner), faktor yang mempengaruhi 

siswa lambat belajar (Slow Learner), pembelajaran khusus untuk anak lambat 

belajar (Slow Learner), dan pelaksanaan pembelajaran untuk anak lambat belajar 

(Slow Learner). 

1. Teori Pembelajaran 

a. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Darsono (Restian, 2015:95) suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku siswa berubah kearah 

yang lebih baik. Berbeda dengan pendapat tersebut, pembelajaran dapat dipahami 

sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam mengelola dan mengatur 

pembelajaran di kelas dengan sebaik-baiknya agar terciptanya proses belajar 

dalam diri siswa. Sedangkan menurut Kimble dan Garnezy (Thobroni, 2016 : 17) 

adalah suatu perubahan perilaku yang relatif tetap dan merupakan hasil praktik 

yang diulang-ulang. Selain itu juga, Rombepajung (Thobroni, 2016 :17), 

berpendapat bahwa pembelajaran adalah pemerolehan suatu mata pelajaran atau 

pemerolehan suatu keterampilan melalui pelajaran, pengalaman, atau pengajaran. 

Selain pengertian-pengertian tentang pembelajaran yang telah disebutkan, 

Sugihartono dkk (dalam Irham dkk, 2013: 131), mendefinisikan pembelajaran 

secara lebih operasional, yaitu sebagai suatu upaya yang dilakukan pendidik atau 
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guru secara sengaja dengan tujuan menyampaikan ilmu pengetahuan, dengan cara 

mengorganisasikan dan menciptakan suatu sistem lingkungan belajar dengan 

berbagai metode sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara lebih 

optimal. Pembelajaran memiliki tujuan-tujuan tertentu yang akan dicapai dengan 

memanfaatkan lingkungan sebagai media dan sarana belajar bagi siswa. 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan salah satu upaya guru terhadap siswanya agar proses pembelajaran 

mengarah kepada yang lebih baik dan perubahan perilaku yang didapat dari 

kegiatan dikelas melalui mata pelajaran yang disampaikan dikelas oleh guru 

secara berulang-ulang. 

b. Metode pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan beberapa metode 

pembelajaran untuk memudahkan guru dalam memberikan pelajaran kepada 

siswa. Menurut Sugiyono dkk (dalam Irham, 2013: 133), metode pembelajaran 

merupakan sebuah perencanaan dan pelaksanaan prosedur dan langkah-langkah 

pembelajaran yang tersusun secara teratur untuk melakukan proses pembelajaran 

sampai pada metode penilaian atau evaluasi yang akan dilakukan. Metode 

pembelajaran terdiri dari beberapa jenis dengan masing-masing kelebihan dan 

kekurangannya. Menurut Irham dkk (2013: 134), metode-metode pembelajaran 

yang umum digunakan sebagai berikut.  

1) Metode Ceramah  

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 134), metode ceramah 

merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru kepada siswa dengan 

cara guru menyampaikan materi pelajaran secara bahasa lisan.  
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2) Metode Latihan  

Metode latihan merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru 

dalam menyampaikan materi pelajaran dengan cara menanamkan keterampilan-

keterampilan tertentu yang dilakukan melalui kegiatan-kegiatan latihan.  

3) Metode Diskusi dan Tanya Jawab  

Metode diskusi sering kali disatukan dengan metode Tanya jawab. 

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 135), metode diskusi merupakan 

metode pembelajaran yang dilakukan guru dengan cara memberikan 

permasalahan tertentu kepada siswa dan siswa diminta untuk memecahkan 

masalah tersebut secara kelompok.  Metode Tanya jawab merupakan cara 

penyajian materi pelajaran yang dilakukan oleh guru melalui bentuk pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. 

4) Metode Karyawisata  

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 135), metode karyawisata 

merupakan metode penyampaian materi pelajaran dengan cara membawa 

langsung siswa ke objek di luar kelas atau lingkungan kehidupan nyata.  

5) Metode Demonstrasi  

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 136), metode demonstrasi 

merupakan metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan cara 

memperlihatkan suatu proses atau cara kerja satu benda yang berkaitan dengan 

bahan dan materi pelajaran.  

6) Metode Sosiodrama dan Bermain Peran  
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Metode sosiodrama merupakan metode pembelajaran yang dilakukan guru 

dengan cara memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan 

memainkan peran tertentu yang ada dalam kehidupan sosial secara nyata.  

Metode bermain peran adalah metode pembelajaran yang digunakan guru 

melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa dengan cara siswa 

memerankan suatu tokoh, baik tokoh yang berupa benda mati maupun tokoh 

hidup.  

7) Metode Pemberian Tugas dan Resitasi  

Metode pemberian tugas merupakan metode pembelajaran yang dilakukan 

guru dengan cara memberi tugas kepada siswa untuk dikerjakan. Sedangkan 

resitasi merupakan bentuk pembelajaran yang berupa tugas kepada siswa untuk 

membuat laporan atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh guru 

sebelumnya. 

8) Metode Eksperimen  

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 137), metode eksperimen 

adalah metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam bentuk pemberian 

kesempatan pada siswa untuk melakukan sebuah proses atau percobaan.  

9) Metode Proyek  

Menurut Sugihartono dkk (dalam Irham, 2013: 138), metode proyek 

merupakan sebuah metode pembelajaran dalam bentuk guru menyampaikan dan 

menyajikan kepada siswa materi pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah 

yang selanjutnya akan dibahas dari berbagai sisi atau sudut pandang yang relevan 

sehingga diperoleh pemecahan secara menyeluruh dan bermakna.  
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Dari beberapa penjelasan diatas terdapat beberapa metode pembelajaran 

yang terdiri dari metode ceramah, diskusi dan tanya jawab, karyawisata, latihan, 

demonstrasi, eksperimen, sosiodrama dan bermain peran, pemberian tugas dan 

resitasi dan metode proyek.  

2. Guru Pembimbing Khusus (GPK) 

a. Pengertian Guru Pembimbing Khusus (GPK) 

Kedudukan seorang guru pembimbing khusus dalam pendidikan iklusif 

tidak kalah penting dalam keberhasilan siswanya. Guru dalam pendidikan 

inklusif harus mampu memahami siswa yang memiliki perbedaan dengan siswa 

lainnya. Guru pembimbing khusus 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, 2015:86). Sedangkan Kustawan dalam Jannah dkk (2015: 202) 

menyatakan bahwa guru pembimbing khusus adalah guru yang memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi pendidikan khusus yang diberi tugas oleh 

kepala sekolah/ kepala dinas yang ditempatkan untuk bertugas disekolah umum 

dan sekolah kejuruan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa guru pembimbing khusus adalah guru yang memiliki latar belakang 

pendidikan khusus dan ditugaskan di lembaga pendidikan inklusif. 

b. Tugas Guru Pembimbing Khusus 

Tugas guru pendamping khusus meliputi adalah (1) menyusun instrumen 

asesmen pendidikan bersama-sama dengan guru kelas dan guru mata pelajaran, 

(2) membangun sistem koordinasi antara guru, pihak sekolah dan orang tua siswa, 
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(3) melaksanakan pendampingan siswa berkebutuhan khusus pada kegiatan 

pembelajaran bersama-sama dengan guru kelas/guru mata pelajaran/guru bidang 

studi, (4) memberikan bantuan layanan khsusus bagi siswa berkebutuhan khusus 

yang mengalami hambatan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas 

umum, berupa remidi ataupun pengayaan, (5) memberikan bimbingan secara 

berkesinambungan dan membuat catatan kusus kepada anak-anak berkebutuhan 

khusus selama mengikuti kegiatan pembelajaran, yang dapat dipahami jika terjadi 

pergantian guru, (6) memberikan bantuan (berbagi pengalaman) pada guru kelas 

dan/atau guru mata pelajaran agar mereka dapat memberikan pelayanan 

pendidikan kepada siswa berkebutuhan khusus (Garnida, 2015: 88). 

Menurut Pransiskasari (2015: 12-16). Tugas-tugas guru pembimbing 

khusus sebagai berikut: 

1) Menyelenggarakan administrasi khusus yaitu mengadakan pencatatan dan 

dokumentasi bagi siswa berkebutuhan khusus 

2) GPK membuat assesmen sesuai dengan keadaan dan kondisi siswa 

berkebutuhan khusus 

3) GPK menyusun PPI untuk siswa yang berkebutuhan khusus yang disusun 

bersama guru kelas. 

4) Mengadakan remidial sebagai upaya guru untuk mengetahui hasil belajar 

siswa untuk memperbaiki nilai tersebut. 

5) Melakukan pembinaan komunikasi dengan siswa yang berkebutuhan khusus 

6) Pengadaan dan pengelolaan alat bantu pengajaran yang kreatif. 

7) Melakukan konseling keluarga untuk membantu perkembangan anak. 



13 

 

 

 

Menurut Indrawati dalam Jannah, dkk (2012: 67) tugas GPK yaitu 1) 

Mendampingi guru kelas dalam menyiapkan kegiatan yang berkaitan dengan 

materi belajar, 2) Mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus dalam 

menyelesaikan tugasnya dengan pemberian instruksi yang singkat dan jelas, 3) 

Memilih dan melibatkan teman seumur untuk kegiatan sosialnya, 4) Menyusun 

kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, 5) 

Mempersiapkan Anak Berkebutuhan Khusus pada kondisi rutinitas yang berubah 

positif, 6) Menekankan keberhasilan Anak Berkebutuhan Khusus  dan pemberian 

reward yang sesuai dan pemberian konsekuensi terhadap perilaku yang tidak 

sesuai, 7) Meminimalisasi kegagalan Anak Berkebutuhan Khusus, 8) Memberikan 

pengajaran yang menyenangkan kepada Anak Berkebutuhan Khusus, 9) 

Menjalankan program pembelajaran yang terindividualkan (PPI). 

3. Lamban Belajar (Slow Learner) 

a. Pengertian Lamban Belajar (Slow Learner) 

Lambat belajar adalah siswa yang lamban 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). Sedangkan 

menurut pendapat Dadang (2015: 16) lamban belajar adalah mereka yang 

memiliki prestasi belajar rendah pada salah satu atau seluruh mata pelajaran, 

tetapi mereka bukan tergolong siswa terbelakang mental. Skor tes IQ 

menunjukkan skor antara 70 dan 90. Dengan kondisi seperti demikian, 

kemampuan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan teman sebayanya. Dari 

sisi perilaku, mereka cenderung pendiam dan pemalu, dan mereka kesulitan untuk 
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berteman. Siswa lambat belajar ini juga cenderung kurang percaya diri. Menurut 

Mulyadi (Giawa, 2017: 28) siswa lambat belajar (slow learrner) adalah siswa yang 

mengalami perkembangan belajarnya lebih lambat dibanding teman-teman 

sebayanya. Pada umumnya siswa lambat belajar (slow learner) memiliki 

kecerdasan dibawah rata-rata. 

Berdasarkan pernyataan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa 

lambat belajar (slow learner) adalah siswa yang memiliki IQ antara 70-90. 

Kemampuan belajar mereka sangat lambat dibandingkan dengan teman-teman 

yang lainnya. Dalam proses pembelajaran, siswa lambat belajar membutuhkan 

waktu tambahan dalam proses pembelajarannya dan siswa lambat belajar 

cenderung pendiam dan pemalu sehingga membuatnya tidak percaya diri. 

b. Karakteristik Siswa Lamban Belajar (Slow Learner) 

Menurut pendapat Santoso (2010: 155-156) siswa yang lambat belajar 

(slow learner) cenderung memiliki karakteristik yang meliputi (1) Inteligensinya 

rendah atau dibawah rata-rata (normal), (2) Tidak dapat memusatkan perhatian 

(inattention), (3) Terbatasnya kemampuan untuk membuat kesimpulan atau yang 

bersifat abstrak, (4) Lambat dalam melihat dan menciptakan hubungan antara 

kata dan pengertian, (5) Sukar mengingat  hal-hal yang telah dipelajari, (6) 

Waktu untuk mempelajari dan menerangkan pelajaran cukup lama, akan tetapi 

cepat lupa. Ia cepat sekali melupakan hal-hal yang telah dipelajari, (7) Kurang 

mempunyai inisiatif, (8) Tidak dapat menciptakan dan memiliki pedoman belajar 

atau pedoman kerja sendiri, (9) Kurang mempunyai kesanggupan untuk 

menemukan kesalahan yang telah dibuatnya, (10) Kurang mempunyai daya cipta 

(kurang kreatif), (11) Tidak mempunyai kesanggupan untuk menguraikan, 
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menganalisa atau memecahkan sesuatu persoalan atau berpikir kritis., (12) Tidak 

mempunyai kesanggupan untuk menggunakan proses mental yang tinggi, (13) 

Emosinya kurang terkendali, (14) Perasaannya mudah terpengaruh oleh orang 

lain atau oleh lingkungannya, dan (15) Tidak memiliki pendirian. 

Menurut Garnida (2015:16), karakteristik siswa lambat belajar, yaitu (1) 

Rata-rata prestasi belajarnya rendah (kurang dari 6), (2) Menyelesaikan tugas-

tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman-teman seusianya, (3) Daya 

tangkap terhadap pelajaran lambat, dan (4) Pernah tidak naik kelas  

Berdasarkan pernytaan diatas, dapat ditarik kesimpuln bahwa siswa slow 

learner memiliki karakteristik yaitu IQ yang rendah, lambat dalam proses 

memahami materi pembelajaran, lambat dalam mengerjakan latihan soal. 

c. Faktor yang Mempengaruhi Lamban Belajar (Slow Learner) 

Menurut Santoso (2010: 147) faktor-faktor yang mempengaruhi anak lamban 

belajar dikelompokkan menjadi 2 yaitu faktor internal yang berasal dari dalam diri 

individu dan faktor eksternal yang berasal dari luar individu. 

 Faktor-faktor internal (faktor-faktor yang berada pada diri peserta didik 

sendiri), antara lain (1) Gangguan secara fisik, seperti kurang berfungsinya organ-

organ perasaan, alat bicara, gangguan panca indera, cacat tubuh, serta penyakit 

menahun, (2) Ketidakseimbangan  mental (adanya gangguan dalam fungsi mental) 

seperti menampakkan kurangnya kemapuan mental, taraf kecerdasannya 

cenderung kurang, (3) Kelemahan emosional, seperti merasa tidak aman, kurang 

bisa menyesuaikan diri, tercekam rasa takut, benci, dan antipasti, serta tidak 

kematangan emosi, dan (4) Kelemahan yang disebabkan oleh kebiasaan dan sikap 

yang salah,seperti kurang perhatian dan minat terhadap pelajaran sekolah malas 
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dalam belajar, dan sering bolos atau tidak mengikuti pelajaran (Santoso, 2010: 

147). 

 Faktor-faktor eksternal (faktor-faktor yang timbul dari luar diri individu), 

yang mempengaruhi siswa lamban belajar (Slow Learner) adalah (1) Sekolah, 

yang meliputi sifat kurikulum yang kurang fleksibel, terlalu berat beban belajar 

(peserta didik) dan atau mengajar (guru), metode mengajar yang kurang memadai, 

dan kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar, dan (2) Keluarga (rumah), 

yang meliputi keluarga tidak utuh dan atau kurang harmonis, sikap orangtua yang 

tidak memperhatikan pendidikan anaknya, dan keadaan ekonomi. 

Menurut Nurjan, dkk, (2009: 14), faktor internal penyebab munculnya siswa 

lambat belajar (Slow Learner) adalah adanya sesuatu yang kurang sempurna pada 

susunan syarafnya dan menjadi lemah. Keadaan seperti itu biasanya terjadi saat 

masa kehamilan atau ketika proses kelahiran. Menurut Atkonson dkk (1983: 135), 

faktor eksternal penyebab munculnya siswa lambat belajar (Slow Learner) adalah 

lingkungan, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang 

mempengaruhi siswa lambat belajar (Slow Learner) berasal dari faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal seperti gangguan yang terjadi secara fisik, 

gangguan dalam fugsi mental, emosional lemah, dan kurang minat terhadap 

pembelajaran. Sedangkan faktor eksternal seperti pengaruh yang berasal dari 

lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. 

d. Pembelajaran Khusus untuk Siswa Lamban Belajar (Slow Learner) 

Menurut Garnida (2015:17), siswa lamban belajar membutuhkan 

pembelajaran khusus, antara lain: 
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1) Waktu yang lebih lama dibandingkan siswa pada umumnya. Siswa lamban 

belajar membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses belajarnya karena 

daya tangkap yang kurang cepat. Siswa lamban belajar membutuhkan waktu 

yang lama untuk penyelesaian tugas-tugasnya. Maka, guru harus memberikan 

waktu tambahan untuk penyelesaian tugasnya. 

2) Ketelatenan dan kesabaran guru untuk tidak terlalu cepat dalam memberikan 

penjelasan. Seorang guru memang harus paham dengan karakteristik siswa-

siswanya yang berbeda-beda. Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus 

melatih kesabaran dan ketelatenannya karena seorang siswa memiliki 

karakter yang berbeda-beda sehingga proses belajarnya pun mempengaruhi. 

3) Memperbanyak latihan dari pada hapalan dan pemahaman Siswa lambat 

belajar memang sulit dalam memahami pelajaran, maka seorang guru lebih 

memperbanyak proses latihan langsung kepada anak lamban belajar dalam 

tugasnya.  

4) Menuntut digunakannya media pembelajaran yang variatif oleh guru. Dalam 

proses pembelajaran, guru dituntut lebih kreatif terutama dalam media 

pembelajaran. Siswa lambat belajar tidak begitu memahami proses 

pembelajaran yang terkesan membosankan, maka dalam proses pembelajaran 

disertai dengan media yang menyenangkan dan mampu menarik siswa untuk 

lebih memahami materi pelajaran. 

5) Diperlukan adanya pengajaran remidial. Siswa lambat belajar memang 

membutuhakan waktu yang sangat lama dalam proses pembelajaran. Ketika 

siswa lambat belum memahami pelajaran yang ia pelajari, maka seorang guru 
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memberikan pelajaran remidial / pengulangan materi bagi anak lamban 

belajar itu sendiri. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran kepada anak lambat belajar di kelas 

inklusi secara umum sama saja halnya dengan cara mengajar dikelas 

umum/reguler. Menurut Chauhdary dan Hussain dalam Purwatiningtyas (2014: 

30) siswa lamban belajar penyatuan siswa lambat belajar (slow learner) dan siswa 

non ABK di kelas reguler dapat menjadi strategi yang efektif untuk 

perkembangan akademik siswa lamban belajar. Namun, anak lambat belajar juga 

perlu mendapatkan bantuan di luar kelas reguler sehingga kemampuan 

akademiknya meningkat. Untuk pembelajaran siswa lambat belajar membutuhkan 

waktu yang lama dalam proses pembelajarannya. Pada proses pembelajarannya, 

guru pembimbing harus berperan aktif dalam menyampaikan materi pelajaran dan 

yang perlu dilakukan dalam sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran kepada 

siswa lambat belajar menurut Garnida (2015: 122-25), sebagai berikut: 

a. Perencanaan Pembelajaran 

1) Menetapkan Tujuan 

2) Merencanakan pengelolaan kelas 

3) Merencanakan pengorganisasian bahan 

4) Merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran 

5) Merencanakan penggunaan sumber belajar 

6) Merencanakan penilaian/ evaluasi berupa tes lisan atau tertulis dan tindak 

lanut. 

b. Kegiatan Pembelajaran 

1) Berkomunikasi dengan siswa 
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a) Melakukan apersepsi 

b) Menjelaskan tujuan mengajar 

c) Menjelaskan isi/materi pembelajaran yang akan dipelajari 

d) Mengulang penjelasan materi kepada siswa yang kurang paham 

e) Menjawab pertanyaan siswa ketika ada yang bertanya 

f) Mengakhiri pembelajaran dengan merangkum materi 

2) Mengimplementasikan metode, sumber belajar, dan bahan latihan yang sesuai 

dengan tujuan pembelajaran 

a) Menggunakan metode mengajar yang bervariasi 

b) Menggunakan berbagai sumber/media pembelajaran 

c) Memberikan latihan soal 

d) Menggunakan cara belajar yang menyenangkan agar siswa mampu 

memahami materi pelajaran 

3) Mendorong siswa untuk terlibat secara aktif 

a) Memberi kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara aktif 

b) Memberi semangat belajar yang aktif 

c) Memberikan latihan-latihan soal tambahan kepada siswa yang pandai 

d) Memberikan latihan-latihan soal/remidi kepada siswa yang kurang 

mampu dalam pembelajaran 

4) Memberikan contoh materi pelajaran dikehidupan sehari-hari 

a) Penguasaan materi tanpa ragu-ragu dan menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai. 

b) Menjelaskan materi pelajaran sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 

5) Pengelolaan waktu, ruang, bahan, dan perlengkapan pengajaran 
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1) Menggunakan waktu mengajar yang efektif sesuai dengan yang 

direncanakan. 

2) Mengelola ruang kelas sesuai dengan karakteristik siswa sesuai dengan 

tujuan belajar 

3) Menggunakan bahan pengajaran (misalnya bahan praktikum) secara 

efesien. 

4) Menggunakan perlengkapan pengajaran (misalnya peralatan percobaan) 

secara efektif dan efesien. 

6) Mengelola pembelajaran yang kooperatif 

Pembelajaran yang efektif berarti mengkombinasikan berbagai pendekatan 

dalam pembelajaran yang disesuaikandengan kebutuhan peserta didik. 

Pembelajaran seperti ini diharapkan dapat menjadikan kelas hidup, penuh 

tantangan dan menyenangkan. Berbagai pendekatan dalam kelompok: 

1) Pembelajaran langsung di dalam kelas 

Pendekatan ini cocok untuk memperkenalkan berbagai topik. Guru 

menyiapkan berbagai pertanyaan untuk dijawab siswa dengan kemampuannya. 

Guru dapat menggunakan kelas untuk bercerita atau menunjukkan karya mereka 

seperti membuat puisi, lagu, bercerita atau membuat permainan secara bersama-

sama. Guru harus berupaya menciptakan strategi pembelajaran dengan materi 

yang sesuai dan dapat mengakomodasi semua keragaman. Untuk dapat 

mendorong semua siswa aktif, guru dapat meberikan tugas yang berbeda pada 

setiap kelompok atau memberikan tugas yang sama dengan hasil yang diharapkan 

berbeda. 

2) Pembelajaran Individual 
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Pembelajaran individual diberikan pada peserta didik tertentu untuk 

membantu mereka menyelesaikan masalahnya seperti pada peserta didik berbakat 

dengan mendorong mereka memberikan tugas yang lebih menantang. 

3) Pembelajaran untuk kelompok kecil 

Guru membagi siswa dalam kelompok kecil dengan menggunakan strategi 

yang efektif dan dapat memenuhi semua kebutuhan siswa. Guru dapat 

mendorong siswa agar dapat bekerja lebih kooperatif. 

4) Pembelajaran yang kooperatif 

Pembelajaran yang kooperatif terjadi ketika siswa berbagi tanggung jawab 

untuk mencapai tujuan bersama. Guru hendaknya berupaya mengindari 

pembelajaran yang kompetitif. Dalam pembelajaran kooperatif, guru memegang 

peranan penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung aktivitas belajar 

sehingga siswa merasa mampu mengatasi permasalahan mereka sendiri dan 

merasa dihargai. 

Pembelajaran yang kooperatif dapat membantu siswa meningkatkan 

pemahaman dan rasa senang memiliki sifat positif terhadap diri sendiri, terhadap 

kelompoknya, dan terhadap pekerjaannya. Setiap siswa hendaknya diberi 

kesempatan untuk mengembangkan berbagai keterampilannya. 

7) Melakukan evaluasi 

a) Melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung. 

b) Mengadakan tindak lanjut hasil penilaian. 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Budiyanto, dkk (Jannah dkk, 2015: 

203-204) yaitu: 

1) Merencanakan Kegiatan Pembelajaran 
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a) Merencanakan pengelolaan kelas 

b) Merencanakan pengorganisasian bahan 

c) Merencanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran 

d) Merencanakan penugasan sumber belajar 

e) Merencanakan penilaian 

2) Melaksanakan kegiatan Pembelajaran 

a) Menyajikan materi dan bahan pelajaran 

b) Menggunakan metode, sumber belajar, dan latihan-latihan sesuai 

dengan kemampuan siswa 

c) Mendorong siswa terlibat aktif dalam proses kegiatan pembelajaran 

d) Mendemonstrasikan penugasan materi pelajaran dan relevansinya 

dalam kehidupan 

e) Mengelola waktu, ruang, bahan dan prlengkapan pembelajaran 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Banyak penelitian yang telah dilakukan terkait Guru Pembimbing Khusus 

(GPK) dan siswa lambat belajar (Slow Learner). Adapun penelitian yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. 

Penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Annisa Rahmayanti, 

yang berjudul “Layanan Guru bagi Siswa Lamban Belajar di Kelas IV Sekolah 

Dasar Negeri Gadingan Wates”. Hasil menunjukkan bahwa, penelitian terdahulu 

menunjukkan 4 fokus hasil penelitian yaitu, pengetahuan guru tentang siswa 

lamban belajar, pelaksanaan layanan pendidikan guru pada siswa lamban belajar 

dalam hal modifikasi waktu, pelaksanaan layanan pendidikan guru pada siswa 

lamban belajar dalam hal modifikasi isi/materi pelajaran, dan pelaksanaan layanan 
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pendidikan guru pada siswa lamban belajar dalam hal modifikasi proses belajar 

mengajar. 

Pemahaman guru tentang siswa lamban belajar belum mendalam tentang 

konsep ataupun karakteristik anak lamban belajar. Guru mengetahui adanya 

perilaku anak yang bermasalah dalam belajar, namun kurang spesifik tentang 

keadaan anak tersebut dan belum memahami konsep ataupun karakteristik anak 

lamban belajar. Pelaksanaan layanan guru pada siswa lamban belajar dalam hal 

modifikasi alokasi waktu pembelajaran yaitu, guru memberi perlakuan secara 

umum kepada seluruh siswa saat penugasan dan belum tertuju khusus kepada 

siswa lamban belajar. Setiap siswa yang belum selesai mengerjakan tugas, guru 

selalu memberikan waktu tambahan. Guru memiliki keterbatasan waktu sehingga 

belum dapat memberikan tambahan jam pembelajaran untuk siswa lamban 

belajar. Pelaksanaan layanan guru bagi siswa lamban belajar dalam hal modifikasi 

isi atau materi pelajaran yaitu, guru belum melaksanakan penurunan tingkat 

kesulitan materi bagi siswa lamban belajar. Pelaksanaan layanan guru pada siswa 

lamban belajar dalam hal modifikasi proses belajar-mengajar belum terlaksana 

sepenuhnya. Guru sudah melaksanakan bentuk modifikasi proses belajar-

mengajar, yaitu: 1) menggunakan bahasa sederhana namun jelas dengan cara 

perlahan, 2) melakukan pengulangan materi jika menyampaikan materi pelajaran, 

3) memberikan pemahaman konsep, tidak cukup dengan menghafal konsep, dan 

4) menempatkan siswa dalam konteks pembelajaran yang “tidak pernah gagal” 

(selalu menghargai apapun hasil kerja siswa). 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, dalam 

penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang anak lambat belajar dan 
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penelitian ini juga akan melakukan penelitian tentang anak lambat belajar. 

Sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu dijelaskan bahwa 

peneliti melakukan penelitian tentang layanan pendidikan guru pada siswa lamban 

belajar dan penelitian ini tentang problematika guru pendamping khusus dalam 

menangani anak lambat belajar. 

Penelitian terdahulu yang kedua dilakukan oleh Maylina Purwatiningtyas 

yang berjudul “Strategi Pembelajaran Anak Lamban Belajar (Slow Learners) di 

Sekolah Inklusi SD Negeri Giwangan Yogyakarta”. Hasil menunjukkan bahwa 

penelitian terhadap strategi pembelajaran anak lamban belajar dilaksanakan di 

sekolah inklusi SD Negeri Giwangan, khususnya di kelas III B, kelas V A, dan 

kelas V B. Di ketiga kelas tersebut terdapat anak berkebutuhan khusus yang 

terasesmen sebagai anak lamban belajar. Ketiga guru kelas melaksanakan strategi 

pembelajaran anak lamban belajar sesuai kondisi di kelas masing-masing. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pendahuluan untuk anak lamban belajar sama 

dengan kegiatan pembelajaran pendahuluan untuk siswa normal dan berkebutuhan 

khusus lainnya, kecuali satu guru kelas yang memberikan pendekatan individual 

agar anak lamban belajar dapat menguasai keterampilan prasyarat yang sama 

seperti siswa lainnya. Perlakuan khusus yang diberikan masing-masing guru kelas 

untuk anak lamban belajar dalam penyampaian informasi berbeda-beda, mulai 

dari urutan penyampaian materi, ruang lingkup materi, sampai pada penyampaian 

pokok-pokok materi dan penjelasannya (penggunaan bahasa, pengulangan 

individual, penekanan pemahaman konsep, pemanfaatan media, dan pembelajaran 

kooperatif). Ketiga guru kelas membantu anak lamban belajar dalam pelaksanaan 

latihan dan praktik dan memberikan penguatan positif dan penguatan negatif. 
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Setiap guru kelas mempunyai strategi dalam memberikan penyesuaian waktu, 

cara, dan materi dalam penilaian pembelajaran anak lamban belajar. Belum semua 

aspek dalam kegiatan lanjutan dapat dilaksanakan karenaketerbatasan alokasi 

waktu dan ketiga guru kelas mempertimbangkan kondisi anak lamban belajar. 

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, dalam 

penelitian terdahulu melakukan penelitian tentang anak lambat belajar dan 

penelitian ini juga akan melakukan penelitian tentang anak lambat belajar. 

Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu meneliti strategi pembelajaran anak 

lamban belajar dan pada penelitian ini tentang guru pendamping khusus dalam 

menangani anak lambat belajar. 
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Analisis problematika pembelajaran guru pembimbing khusus dalam menangani siswa lambat 

belajar di SDN Sumbersari 2 Malang 

Mengetahui problematika pelaksanaan 

pembelajaran GPK dalam menangani siswa 

lambat belajar 

Kondisi Ideal: 

Beberapa peran GPK dalam menangani siswa lambat belajar antara lain: 

1. Melakukan proses pembelajaran dikelas Inklusi / kelas khusus 

2. Merencanakan PPI bagi siswa lambat belajar 

3. Menyediakan media pembelajaran. 

 

Kondisi Lapangan: 

1. Pembelajaran oleh GPK terhadap siswa lambat belajar dilakukan dikelas inklusi 

2. Tidak adanya PPI bagi siwa lambat belajar. 

3. Kurangnya media pembelajaran yang menunjang 

 

 

Mengetahui solusi yang diberikan oleh 

GPK dalam menangani siswa lambat 

belajar 

Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara, Dokumentasi 

 

C. Kerangka Pikir 

Konsep penelitian terhadap guru pembimbing khusus dalam menangani 

siswa lambat belajar di SDN Sumbersari 2 Malang: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

 

Hasil yang diharapakan: 
Mengetahui problematika pembelajaran GPK dalam menangani siswa lambat belajar dan 

solusi yang diberikan oleh GPK dalam menangani siswa lambat belajar di SDN Sumbersari 2 

Malang. 


