
  

FKIP PGSD 1 

 

UPAYA GURU DALAM MEMBANTU MENGATASI  

MASALAH BELAJAR SISWA PADA MUATAN  

SAINS DI KELAS III SDN 187/I TERATAI 

Nama : SOPAN SOPIYAN 

Nim : A1D111116 

 

ABSTRAK 

 

  

Keywords: Master's Efforts, Learning Difficulties, Science 

 

The problem of learning is the failure of students to achieve learning objectives. 

While learning itself is a process of someone who seeks to obtain a form of relative 

sedentary behavior change. 

The purpose of this study is to describe the efforts of teachers in helping to solve the 

problem of science learning class III SDN 187 / I Teratai. 

This research method is descriptive qualitative research with subject 1 teacher class 

III. The data in this study were obtained in 3 ways; the first by making observations 

to find out the process of providing learning assistance during classroom learning and 

helping to condition the class together with the third grade teacher, the second to do 

interviews to find out information about the teacher's efforts in overcoming learning 

difficulties, and documentation of the observations made during the learning 

activities take place. 

The results of this research is the efforts made by teachers in helping overcome the 

students' learning difficulties in science learning is to improve teaching, provide 

enrichment activities, motivate students in learning and conduct the development of 

attitudes and habits of effective learning. 

From the findings and discussion of research on the efforts of teachers in helping 

overcome the difficulties of third grade students of SDN 187 / I Teratai, it was 

concluded that SDN 187 / I Teratai made several efforts to overcome the learning 

difficulties experienced by students and these efforts run optimally.
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1. Latar Belakang Masalah 

Belajar sebagai suatu proses 

berfokus pada apa yang terjadi 

ketika belajar berlangsung. 

Penjelasan tentang apa yang terjadi 

merupakan teori-teori belajar. Teori 

belajar adalah upaya untuk 

menggambarkan bagaimana orang 

dan hewan belajar, sehingga 

membantu kita memahami proses 

kompleks inheren pembelajaran.  

Belajar adalah suatu aktivitas yang 

sadar akan tujuan, dimana terjadinya 

suatu perubahan dalam diri individu. 

Perubahan dalam arti pengembangan 

sikap, disiplin, dan pribadi individu 

seutuhnya. Sejalan dengan itu 

Sardiman A.M dalam Djamarah 

(1994:21) mengemukakan: “bahwa 

belajar sebagai rangkaian kegiatan 

jiwa-raga, psikofisik menuju 

keperkembangan pribadi manusia 

seutuhnya, yang menyangkut unsur 

cipta, rasa dan karsa, ramah, 

kognitif, efektif, dan psikomotorik”. 

Masalah belajar adalah 

ketidakberhasilan siswa dalam 

mencapai tujuan belajar. Sedangkan 

belajar itu sendiri merupakan suatu 

proses dari seseorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relatif 

menetap (Abdurrahman, 2003:34). 

Dalam kegiatan yang terprogram dan 

terkontrol yang disebut kegiatan 

pembelajaran atau kegiatan 

intraksional. Tujuan belajar telah 

ditetapkan terlebih dahulu oleh guru. 

Anak yang berhasil dalam kegiatan 

belajar yaitu anak yang mencapai 

tujuan pembelajaran atau tujuan-

tujuan intruksional (Abdurrahman, 

1999:38). 

Setiap anak didik datang ke sekolah 

tidak lain kecuali untuk belajar di 

kelas agar menjadi orang yang 

berilmu pengetahuan. Menurut 

Sukmadinata (2005:155) “sebagian 

besar dari proses perkembangan 

berlangsung melalui kegiatan 

belajar”. Sebagai seorang guru yang 

sehari-hari mengajar di sekolah, 

tentunya tidak jarang menangani 

anak-anak yang mengalami kesulitan 

belajar. Aktifitas belajar bagi setiap 

individu, tidak selamanya dapat 

berlangsung secara wajar. Kadang-

kadang lancar, kadang-kadang tidak, 

kadang-kadang dapat cepat 

menangkap apa yang dipelajari, 

kadang-kadang terasa amat sulit.  

Ketidakberhasilan siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran 

tersebut merupakan salah satu 

indikasi adanya masalah yang 

dihadapi siswa tersebut. Masalah 

belajar itu dapat terjadi karena 

dipengaruhi oleh beberapa faktor 

baik faktor internal maupun faktor 

eksternal. (Brata, 1995:249) 

Meskipun guru telah semaksimal 

mungkin menyusun tujuan-tujuan 

pelajaran yang mencakup semua 

kategori tersebut dan mengusahakan 

proses pembelajaran yang 

memungkinkan tercapainya tujuan-

tujuan pembelajaran tersebut, hal ini 

disebabkan oleh banyaknya 

masalah-masalah yang dihadapi 

siswa dalam belajar. 

Sekarang ini guru harus mampu 

bekerja bersama dengan berbagai 

ragam siswa. Pada masa lalu siswa 

yang diidentifkasi memiliki masalah 

pembelajaran, siswa yang sekarang 

kita sebut “luar biasa” seringkali 
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dikucilkan dalam kelas pendidikan 

kusus (Anita dan Lorraine, 

2004:597). Dalam kategori siswa 

luar biasa adalah siswa dengan 

kelemahan atau cacat dan juga siswa 

cerdas. Siswa cacat adalah siswa 

yang terbelakang secara mental, 

memiliki kelemahan fisik, terganggu 

secara mental, tidak memiliki 

kemampuan belajar dan memiliki 

masalah perilaku.  

Demikianlah kenyataan yang sering 

kita jumpai pada setiap anak didik 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Menghadapi masalah belajar yang 

dialami siswa, sosok guru sebagai 

pembawa ilmu pengetahuan yang 

disampaikan kepada anak didiknya 

tidak hanya memperluas cakrawala 

berpikir, tetapi juga sebagai 

motivator dalam kegiatan belajar 

mempunyai peranan penting dalam 

mengatasi kesulitan belajar anak 

tersebut dengan memberikan 

bimbingan dan pengarahan terhadap 

anak yang mengalami kesulitan 

belajar. 

Menurut keterangan kepala sekolah 

SDN 187/I Teratai yang dihimpun 

oleh peneliti bahwa siswa terdapat 

bermasalah dalam belajar 

diantaranya; 1) ditemukan siswa 

yang selalu mendapatkan nilai di 

bawah rata-rata kelas dan 2) malas 

masuk sekolah (sering bolos), hal ini 

di sebabkan karena banyak siswa 

yang kurang mau dalam belajar dan 

tidak mengenal waktu. Lebih lanjut 

kepala sekolah menjelaskan bahwa 

kurang peranan orang tua dalam 

mendorong pendidikan anaknya. 

Dari fenomena SDN 187/I Teratai di 

atas dapat disimpulkan bahwa 

tingkat masalah-masalah yang 

dihadapi siswa dalam belajar ini 

memang sangat tinggi jika hal ini 

dibiarkan tanpa ada usaha untuk 

mengatasinya dikuatirkan akan 

berakibat patal dimasa yang akan 

datang. Untuk dapat mencari 

solusinya, maka sangat diperlukan 

pemahaman terhadap berbagai 

kemungkinan masalah-masalah yang 

dihadapi siswa dalam belajar. 

Berdasarkan berbagai fakta yang ada 

dilapangan, maka penulis tertarik 

untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Upaya Guru dalam 

Membantu Mengatasi Masalah 

Belajar Siswa pada Muatan Sains di 

Kelas III SDN 187/I Teratai”. 

 

2. Tujuan Pe nelitian 

Berdasarkan rumusan yang telah 

ditetapkan, maka tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini adalah 

“Mendeskripsikan upaya guru dalam 

membantu mengatasi masalah belajar 

siswa pada muatan sains di kelas III 

SDN 187/I Teratai”.   

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

harapan akan bermanfaat bagi: 

1) Kepala Sekolah 

Hasil temuan dari penelitian 

ini dapat dijadikan salah satu 

pedoman bagi kepala sekolah 

dalam membuat kebijaksanaan 

tentang penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah, kepala 

sekolah dapat membuat suatu 

kebijaksanaan dalam 

mengatasi ataupun 

menanggulangi masalah-

masalah belajar yang dihadapi 

siswa dalam belajar di sekolah. 
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2) Guru  

Bahan masukan dalam usaha 

memecahkan masalah belajar 

yang dihadapi oleh siswa. 

3) Siswa 

Dapat mengenali dan 

mengatasi masalah yang 

sedang dihadapi baik masalah 

dalam diri maupun masalah 

dari luar dan dapat 

menemukan solusinya. 

 

3. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

harapan akan bermanfaat bagi: 

1. Kepala Sekolah 

Hasil temuan dari penelitian 

ini dapat dijadikan salah satu 

pedoman bagi kepala sekolah 

dalam membuat kebijaksanaan 

tentang penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah, kepala 

sekolah dapat membuat suatu 

kebijaksanaan dalam 

mengatasi ataupun 

menanggulangi masalah-

masalah belajar yang dihadapi 

siswa dalam belajar di sekolah. 

2.   Guru  

Bahan masukan dalam usaha 

memecahkan masalah belajar 

yang dihadapi oleh siswa. 

3.  Siswa 

Dapat mengenali dan 

mengatasi masalah yang 

sedang dihadapi baik masalah 

dalam diri maupun masalah 

dari luar dan dapat 

menemukan solusinya. 

 

4. Kajian Pustaka 

Menurut Undang-Undang nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1, 

mengenai ketentuan umum butir 6, 

pendidik adalah tenaga kependidikan 

yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, 

widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang 

sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. 

Dengan kata lain, dapat dikatakan 

bahwa guru adalah pendidik.  

Menurut Suparlan (2008:12), guru 

dapat diartikan “sebagai orang yang 

tugasnya terkait dengan upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa 

dalam semua aspeknya, baik 

spiritual dan emosional, intelektual, 

fisikal, maupun aspek lainnya”.  

Imran (2010:23) mengatakan bahwa 

“guru adalah jabatan atau profesi 

yang memerlukan keahlian khusus 

dalam tugas utamanya seperti 

mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi siswa pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan 

menengah”. 

Pengertian-pengertian mengenai 

guru di atas sangat mungkin untuk 

dapat dirangkum. Jadi, guru adalah 

seseorang yang telah memperoleh 

surat keputusan (SK) baik dari pihak 

swasta atau pemerintah untuk 

menggeluti profesi yang 

memerlukan keahlian khusus dalam 

tugas utamanya untuk mengajar dan 

mendidik siswa pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan 

menengah, yang tujuan utamanya 
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untuk mencerdaskan bangsa dalam 

semua aspek.  

 

5. Metode Penelitian 

Berdasarkan tujuan dan masalah 

yang diteliti, penelitian ini termasuk 

penelitian deskriptif kualitatif. 

Adapun yang dimaksud dengan 

penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah (Moleong, 

2007:6).  

Adapun jenis pendekatan penelitian 

ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data. 

Penelitian deskriptif termasuk salah 

satu jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

mengangkat fakta, keadaan, variabel 

dan fenomena-fenomena yang 

terjadi ketika penelitian berlangsung 

dan menyajikan apa adanya. 

Alasan peneliti menggunakan 

penelitian kualitatif karena dalam 

penelitian ini banyak hal yang belum 

dipahami sehingga membutuhkan 

pengkajian secara mendalam, dan 

masalah yang timbul sangat 

kompleks, dan peneliti juga 

bermaksud untuk memahami situasi 

sosial secara mendalam. 

Penelitian deskriptif menuturkan dan 

menafsirkan data yang berkenaan 

dengan situasi yang terjadi, sikap 

dan pandangan yang menggejala di 

masyarakat, hubungan antara 

variabel, bertentangan dua kondisi 

atau lebih, pengaruh terhadap suatu 

kondisi, perbedaan antara fakta. 

Pada umumnya kegiatan penelitian 

deskriptif meliputi pengumpulan 

data, analisis data, interpretasi data, 

serta diakhiri dengan kesimpulan 

yang didasarkan pada penganalisisan 

data tersebut. 

Penelitian ini mendeskripsikan 

upaya guru dalam membantu 

mengatasi masalah belajar siswa 

pada muatan sains di kelas III SDN 

187/I Teratai. 

6. Pembahasan 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

187/I Teratai dengan melakukan 

pengamatan secara langsung 

mengenai upaya guru dalam 

membantu mengatasi masalah 

belajar sains siswa. Selain 

melakukan observasi langsung, 

peneliti juga melakukan wawancara 

terhadap guru  kelas III SDN 187/I 

Teratai. Adapun tujuan dilakukannya 

wawancara adalah untuk 

mendapatkan infomasi mengenai 

upaya guru dalam membantu 

mengatasi masalah belajar sains 

siswa kelas III  SDN 187/I Teratai 

sebagai pendukung dari hasil 

observasi yang peneliti lakukan. 

Kemudian peneliti juga 

menggunakan teknik dokumentasi 

untuk mendapatkan bukti fisik 

pelaksanaan penelitian. Untuk 

mendeskripsikan hasil penelitian, 

digunakan matriks hasil penelitian. 

Berikut uraiannya:  

4.1.1 Pemberian Pengajaran Perbaikan 

23 
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Menurut matriks hasil penelitian 

tersebut, dapat diketahui bahwa di SDN 

187/I Teratai, guru melakukan beberapa 

upaya dalam mengatasi masalah belajar 

sains siswa.  

Hal ini dibuktikan berdasarkan 

hasil observasi yang peneliti lakukan 

pada tanggal 11 Maret 2016 diketahui 

bahwa hal yang dilakukan oleh guru 

sebelum menentukan tindakan untuk 

mengatasi masalah belajar siswa adalah 

dengan mengidentifikasi siswa yang 

mengalami masalah belajar. Guru 

memilah siswa sesuai dengan masalah 

yang dialami.  

Bagi siswa yang mengalami 

masalah di dalam memahami materi 

pelajaran tertentu, guru melakukan 

upaya dengan memperbaiki cara 

penyampaian materi yang belum 

dipahami tersebut. Guru memilih 

metode yang berbeda untuk  

menjelaskan materi yang sama. 

Kegiatan pengajaran perbaikan diakukan 

diluar jam pelajaran sekolah yaitu 

setelah pulang sekolah. Guru 

menggunakan waktu di luar jam 

pelajaran sekolah agar siswa dapat lebih 

fokus terhadap materi pelajaran yang 

belum dipahami saja. Selain itu, agar 

kegiatan pengulangan materi tidak 

mengganggu kegiatan wajib sekolah 

yang memiliki target dan batas waktu 

pada tiap-tiap materi pelajaran. 

Setelah melakukan pengulangan 

materi pembelajaran, guru memberikan 

tugas atau ulangan remedial untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan siswa 

dalam pemahaman materi. Jika hasil 

yang diperoleh telah memenuhi kriteria 

keberhasilan minimal, maka guru 

melajutkan pada materi selanjutnya. 

Tetapi jika belum memenuhi kriteria, 

maka guru memilih metode lain untuk 

menjelaskan materi pelajaran. 

Hasil observasi yang peneliti 

lakukan, didukung dengan hasil 

wawancara peneliti terhadap guru kelas 

III SDN 187/I Teratai mengenai 

pengajaran perbaikan yang dilakukan 

oleh guru yaitu sebagai berikut: 

GR: “Sebelum saya melakukan 

pembelajaran perbaikan, terlebih 

dahulu saya melihat siapa saja 

siswa yang mengalami masalah 

belajar serta materi apa yang sulit 

untuk dipahami oleh siswa. Kalau 

dalam pembelajaran sains, saya 

melakukan pembelajaran 

perbaikan dengan mengganti 

metode pengajaran di kelas. Jika 

materi sains yang dijelaskan 

belum dipahami oleh seluruh atau 

sebagian siswa, maka saya 

mengganti metode atau model 

pembelajaran. Biasanya saya 

memilih metode yang lebih 

menarik dan lebih menyenangkan 

bagi siswa. Setelah saya 

mengulangi materi pembelajaran, 

saya akan memberikan pertanyaan 

atau ujian ulang kepada siswa 

tersebut. Hal ini saya lakukan 

untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan dan tingkat 

pemahaman siswa terhadap materi 

yang telah disampaikan. Kalau 

misalkan hasilnya belum 

memenuhi KKM, maka saya akan 

menjelaskan kembali secara 

pribadi kepada siswa. ” (28 Maret 

2016). 

 

Dari hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan, dapat 

diketahui bahwa upaya yang dilakukan 
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guru dalam mengatasi masalah belajar 

sains siswa adalah dengan mengulangi 

materi pelajaran yang belum dipahami 

yaitu dengan pengajaran perbaikan.  

4.1.2 Pemberian Kegiatan Pengayaan 

Menurut matriks hasil penelitian 

tersebut, dapat diketahui bahwa di SDN 

187/I Teratai, guru melakukan beberapa 

upaya dalam mengatasi masalah belajar 

sains siswa.  

Hal ini dibuktikan berdasarkan 

hasil observasi yang peneliti lakukan 

pada tanggal 14 Maret 2016 diketahui 

bahwa selain memiliki siswa yang 

mengalami masalah belajar, kelas III 

SDN 187/I Teratai juga memiliki siswa 

yang memiliki kemampuan diatas siswa 

lain. Hal ini dibuktikan dengan ada 

siswa yang cepat di dalam 

menyelesaikan tugas yang guru berikan. 

Guru memberikan perhatian yang sama 

kepada setiap siswa baik untuk siswa 

yang mengalami kesulitan belajar 

ataupun siswa yang baik dan cepat di 

dalam pembelajaran. Siswa yang 

memiliki kemampuan yang baik dalam 

memahami materi pelajaran, guru 

memberikan kegiatan lain kepada siswa 

tersebut seperti meminta siswa membaca 

materi yang akan dipelajari selanjutnya. 

Pemberian pengajaran pengayaan 

dilakukan dengan tujuan agar siswa 

dapat memanfaatkan waktu luang dalam 

belajar untuk lebih memahami materi 

pembelajaran. Selain itu, dengan 

pemberian kegiatan pengayaan, siswa 

juga tidak memiliki kesempatan untuk 

bermain, ribut di kelas atau mengganggu 

siswa lain yang belum menyelesaikan 

tugas yang diberikan. Tetapi, siswa 

terkadang merasa bosan membaca buku 

sehingga siswa tersebut mengajak teman 

sebangkunya untuk bermain. Hal ini 

menjadikan siswa yang belum 

menyelesaikan tugas ikut bermain dan 

tidak menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

Hasil observasi yang peneliti 

lakukan, didukung dengan hasil 

wawancara peneliti terhadap guru kelas 

III SDN 187/I Teratai mengenai 

kegiatan pengayaan yang dilakukan oleh 

guru yaitu sebagai berikut: 

GR : “Selain memiliki siswa yang 

memiliki masalah di dalam 

belajar, di kelas III juga terdapat 

siswa yang memiliki kemampuan 

yang melebihi kemampuan dari 

siswa lain. Ada siswa yang sangat 

cepat untuk menerima materi 

pelajaran. Hal yang saya lakukan 

sebagai guru jika ada siswa yang 

telah selesai mengerjakan tugas 

adalah memberikan tugas lain 

yang bermanfaat dan berkaitan 

dengan materi pelajaran yang 

sedang disampaikan seperti 

membaca buku pelajaran yang 

berkaitan dengan materi yang 

sedang disampaikan ataupun 

mengenai materi selanjutnya. Hal 

ini saya lakukan agar siswa 

tersebut tidak ribut di kelas, tidak 

keluar masuk kelas ataupun tidak 

mengganggu temannya yang 

belum selesai mengerjakan tugas.” 

(30 Maret 2016) 

 

Dari hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan, dapat 

diketahui bahwa kelas III SDN 187/I 

Teratai memiliki siswa yang beraneka 

ragam, ada siswa yang mengalami 

masalah di dalam belajar dan ada siswa 

yang cepat di dalam memahami materi 

pelajaran. Upaya yang dilakukan guru 



  

FKIP PGSD 8 

 

untuk mengoptimalkan kemampuan yag 

dimiliki siswa yang cepat memahami 

materi pelajaran adalah dengan 

memberikan kegiatan lain kepada siswa 

tersebut seperti meminta siswa membaca 

materi yang akan dipelajari selanjutnya. 

Pemberian pengajaran pengayaan 

dilakukan dengan tujuan agar siswa 

dapat memanfaatkan waktu luang dalam 

belajar untuk lebih memahami materi 

pembelajaran. Selain itu, siswa juga 

tidak memiliki kesempatan untuk 

bermain, ribut di kelas atau mengganggu 

siswa lain yang belum menyelesaikan 

tugas yang diberikan.  

Siswa yang diberikan kegiatan 

pengayaan terkadang merasa bosan 

untuk membaca buku sehingga siswa 

tersebut mengajak teman sebangkunya 

untuk bermain. Hal ini menjadikan 

siswa yang belum menyelesaikan tugas 

ikut bermain dan tidak menyelesaikan 

tugas yang diberikan. 

4.1.3 Memberikan Motivasi kepada 

Siswa 

Menurut matriks hasil penelitian 

tersebut, dapat diketahui bahwa di SDN 

187/I Teratai, guru melakukan beberapa 

upaya dalam mengatasi masalah belajar 

sains siswa. Hal ini dibuktikan 

berdasarkan hasil observasi yang 

peneliti lakukan pada tanggal 16 Maret 
2016 diketahui bahwa untuk mengatasi 

masalah siswa di dalam pembelajaran 

sains, guru selalu berusaha untuk 

menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan seperti dengan 

menggunakan alat peraga yang menarik 

dan diiringi dengan permainan atau 

bernyanyi. Selain itu, guru juga 

berusaha melakukan pembelajaran yang 

berkaitan dengan kehidupan siswa 

sehari-hari dengan menggunakan alam 

sekitar sebagai media pembelajaran. Hal 

ini dilakukan agar siswa lebih mudah 

untuk memahami materi yang akan 

disampaikan.  

Dalam menjelaskan materi, guru 

juga selalu memberikan umpan balik 

berupa tanya jawab kepada siswa 

terhadap materi pembelajaran yang 

sedang dijelaskan. Kegiatan tanya jawab 

juga dilakukan ketika akhir materi. 

Terkadang guru memberikan hadiah 

berupa nilai tambah atau dapat istirahat 

terlebih dahulu kepada siswa yang 

mampu menjawab petanyaan yang 

diberikan dengan benar. Tetapi, guru 

tidak memberikan hukuman bagi siswa 

yang tidak dapat menjawab pertanyaan 

yang guru berikan. Guru akan 

memberikan hukuman kepada siswa 

yang tidak memperhatikan ataupun 

siswa yang ribut ketika guru sedang 

menjelaskan materi pelajaran di kelas.  

Hasil observasi yang peneliti 

lakukan, didukung dengan hasil 

wawancara peneliti terhadap guru kelas 

III SDN 187/I Teratai mengenai 

motivasi yang diberikan oleh guru 

kepada siswa yaitu sebagai berikut: 

GR : “Beberapa hal yang saya 

lakukan agar siswa lebih 

bersmangat di dalam belajar 

adalah dengan menciptakan 

suasana belajar yang menarik dan 

menyenangkan. Saya berusaha 

untuk menggunakan alat peraga di 

dalam menyampaikan materi 

pelajaran terutama pelajaran sains. 

Selain itu, saya mengajak siswa 

untuk melakukan permainan yang 

berkaitan dengan pelajaran. Hal ini 

membuat siswa lebih semangat 

untuk belajar. Saya juga 

memberikan hadiah berupa nilai 
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tambah kepada siswa yang mampu 

menjawab pertanyaan yang saya 

berikan. Dengan hadiah tersebut, 

siswa selalu berusaha untuk 

mencari jawaban dari pertanyaan 

tersebut.” (04 April 2016) 

 

Dari hasi wawancara dan 

observasi yang dilakukan, dapat 

diketahui bahwa hal yang dilakukan 

oleh guru untuk memotivasi siswa kelas 

III SDN 187/I Teratai dalam belajara 

antara lain: 

1) Guru berusaha untuk 

menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan dengan 

metode yang bervariasi.  

2) menggunakan alat peraga yang 

menarik dan sumber belajara 

yang bervariasi.  

3) guru memberikan hadiah 

berupa nilai tambah atau dapat 

istirahat terlebih dahulu 

kepada siswa yang mampu 

menjawab petanyaan yang 

diberikan dengan benar. 

4) Guru akan memberikan 

hukuman kepada siswa yang 

tidak memperhatikan ataupun 

siswa yang ribu ketika guru 

sedang menjelaskan materi 

pelajaran di kelas. 

 

4.1.4 Meningkatkan Kemampuan 

Belajar 

Menurut matriks hasil penelitian 

tersebut, dapat diketahui bahwa di SDN 

187/I Teratai, guru melakukan beberapa 

upaya dalam mengatasi masalah belajar 

sains siswa.  

Hal ini dibuktikan berdasarkan 

hasil observasi yang peneliti lakukan 

pada tanggal 18 Maret 2016 diketahui 

bahwa ketika kegiatan belajar mengajar 

sedang berlangsung, guru meminta 

siswa untuk mencatat materi yang guru 

terangkan. Selain itu, guru juga 

memberikan soal-soal latihan yang 

berkaitan dengan materi pelajaran setiap 

akhir penjelasan dan siswa mengerjakan 

soal latihan tersebut. Tetapi, siswa tidak 

membuat atau meringkas materi yang 

terdapat pada buku pelajaran. Siswa 

hanya mencatat materi yang dicatat oleh 

guru di papan tulis saja.  

Hasil observasi yang peneliti 

lakukan, didukung dengan hasil 

wawancara peneliti terhadap guru kelas 

III SDN 187/I Teratai mengenai 

peningkatan kemampuan belajar siswa 

yaitu sebagai berikut: 

GR : “Untuk dapat meningkatkan 

kemampuan siswa dalam belajar, 

saya menugaskan siswa untuk 

mencatat materi yang saya 

jelaskan. Selain itu, saya juga 

memberikan soal-soal latihan yang 

berkaitan dengan materi pelajaran 

di akhir penjelasan. Dengan 

memberikan tugas untuk mencatat 

materi, siswa akan mengingat 

materi apa saja yang telah 

dipelajara. Dan dengan 

mengerjakan soal latihan, saya 

sebagai guru dapat mengetahui 

tingkat pemahaman siswa terhadap 

materi pelajaran yang saya 

sampaikan.” (05 April 2016) 

 

Berdasarkan kesimpulan dari 

wawancara dan observasi yang peneliti 

peroleh dalam penelitian, dapat 

diketahui bahwa guru kelas III SDN 

187/I Teratai memberikan tugas kepada 

siswa untuk mencatat materi yang guru 

terangkan. Selain itu, guru juga 
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memberikan soal-soal latihan yang 

berkaitan dengan materi pelajaran setiap 

akhir penjelasan dan siswa mengerjakan 

soal latihan tersebut agar guru dapat 

mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan. Tetapi, siswa tidak 

membuat atau meringkas materi yang 

terdapat pada buku pelajaran. Siswa 

hanya mencatat materi yang dicatat oleh 

guru di papan tulis saja. 

4.1.5 Melakukan Pengembangan Sikap 

dan Kebiasaan Belajar yang Efektif 
Menurut matriks hasil penelitian 

tersebut, dapat diketahui bahwa di SDN 

187/I Teratai, guru melakukan beberapa 

upaya dalam mengatasi masalah belajar 

sains siswa.  

Hal ini dibuktikan berdasarkan 

hasil observasi yang peneliti lakukan 

pada tanggal 21 Maret 2016 diketahui 

bahwa sekolah menentukan jadwal 

pelajaran pada setiap harinya. 

Pengaturan jadwal dilakukan agar siswa 

dapat belajar sesuai dengan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang 

telah ditetapkan berdasarkan kurikulum 

sekolah yaitu Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP). Selain itu dengan 

adanya jadwal pelajaran, siswa dapat 

belajar secara efektif sehingga tujuan 

pembelajaran dapat tercapai secara 

maksimal. Berdasarkan jadwal 

pelajaran, pelajaran sains dilakukan tiga 

kali dalam satu minggu.  

Dalam proses pembelajaran, 

sekolah juga menggunakan sumber 

belajar yang baik yaitu buku 

pendamping untuk setiap mata pelajaran 

yang telah disesuaikan dengan 

kurikulum sekolah. Selain buku, guru 

juga menggunakan sumber belajar lain 

seperti perpustakaan dan alam sekitar. 

Agar sumber belajar dapat digunakan 

secara baik, guru berupaya untuk 

membiasakan siswa  membaca buku 

pelajaran di awal proses pembelajaran. 

Hal tersebut dilakukan agar siswa dapat 

terlebih dahulu mengerti mengenai 

materi yang akan disampaikan pada hari 

itu.  

Selain membiasakan siswa untuk 

membaca, guru juga berusaha untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

terhadap materi pembelajaran. Dengan 

sikap tersebut, siswa akan terbiasa untuk 

bertanya kepada guru mengenai materi 

pembelajaran. Tetapi, siswa merasa 

malu dan takut untuk bertanya kepada 

guru. Hal tersebutlah yang menjadi 

kendala dalam upaya gutru untuk 

mengatasi masalah belajar siswa, karena 

jika siswa tidak mau, malu ataupun takut 

untuk bertanya, guru tidak data 

mengetahui masalah dan materi apa saja 

yang belum dipahami oleh siswa.  

Hasil observasi yang peneliti 

lakukan, didukung dengan hasil 

wawancara peneliti terhadap guru kelas 

III SDN 187/I Teratai mengenai 

pengembangan sikap dan kemampuan 

belajar yang efektif yaitu sebagai 

berikut: 

GR : “hal yang saya lakukan agar 

siswa dapat belajar secara efektif 

adalah dengan membiasakan siswa 

untuk membaca buku. Biasanya 

saya akan meminta siswa untuk 

membaca buku secara bergantian 

sebelum saya menjelaskan 

mengenai materi pembelajaran. 

Selain itu, saya juga memotivasi 

siswa agar mau bertanya mengenai 

hal yang belum dimengerti, ya 

walaupun siswa merasa takut dan 

malu untuk bertanya. Tapi saya 
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tetap berusaha untuk 

menumbuhkan keberanian 

mereka.” (06 April 2016) 

 

Dari hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan, dapat 

diketahui bahwa sekolah telah 

menentukan jadwal pelajaran ada setiap 

harinya. Pengaturan jadwal dilakukan 

agar siswa dapat belajar sesuai dengan 

standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan berdasarkan 

kurikulum sekolah yaitu Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  

Dalam proses pembelajaran, sekolah 

juga menggunakan sumber belajar 

yang baik yaitu buku pendamping 

untuk setiap mata pelajaran yang 

telah disesuaikan dengan kurikulum 

sekolah. Agar sumber belajar dapat 

digunakan secara baik, guru 

berupaya untuk membiasakan siswa  

membaca buku pelajaran di awal 

proses pembelajaran. Selain 

membiasakan siswa untuk membaca, 

guru juga berusaha untuk 

menumbuhkan rasa ingin tahu siswa 

terhadap materi pembelajaran. 

Tetapi, siswa merasa malu dan takut 

untuk bertanya kepada guru. Hal 

tersebutlah yang menjadi kendala 

dalam upaya gutru untuk mengatasi 

masalah belajar siswa. karena jika 

siswa tidak mau, malu ataupun takut 

untuk bertanya, guru tidak data 

mengetahui masalah dan materi apa 

saja yang belum dipahami oleh 

siswa. 

 

7. Kesimulan 

Dari hasil yang peneliti lakukan 

mengenai upaya guru dalam 

mengatasi masalah belajar sains 

siswa kelas III SDN 187/I Teratai, 

diketahui bahwa beberapa upaya 

yang guru SDN 187/I Teratai 

lakukan dalam usaha mengatasi 

masalah belajar sains siswa adalah 

dengan memberikan pengajaran 

perbaikan, memberikan motivasi 

kepada siswa di dalam belajar, 

meningkatkan keterampilan siswa di 

dalam belajar dan mengembangkan 

siskap dan kebiasaan belajar yang 

efektif. Selain itu, guru  juga 

memberikan kegiatan pengayaan 

bagi siswa yang memiliki 

kemampuan di atas rata-rata siswa 

lain.  Akan tetapi, terdapat beberapa 

kendala yang dihadapi dalam 

pelaksaan untuk mengatasi masalah 

belajar siswa anatar lain siswa 

merasa malu dan takut untuk 

bertanya jika tidak memahami 

materi yang sedang disampaikan dan 

siswa tidak membuat ringkasan 

materi pelajaran yang disampaikan 

oleh guru.  

8. Saran 

Sehubungan dengan hasil 

penelitian ini, maka peneliti 

menyarankan: 

1. Kepada kepala sekolah agar 

selalu memberikan dukungan 

terhadap upaya guru dalam 

mengatasi  masalah belajar 

siswa. 

2. Kepada guru untuk 

meningkatkan kompetensinya 

dan kemampuan di dalam 

mengatasi masalah belajar sains 

siswa agar siswa lebih optimal 

di dalam menerima 

pembelajaran.  

3. Kepada peneliti lain untuk bisa 

mengkaji dan meneliti ulang 

53 
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masalah ini, sebab hasil 

penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini 

dikarenakan semata-mata 

keterbatasan pengetahuan dan 

metodologi peneliti, namun 

demikian semoga hasil 

penelitian ini bisa dijadikan 

acuan untuk penelitian 

selanjutnya.  
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