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Kata kunci: Kesulitan Belajar Siswa 

Menghadapi masalah belajar yang dialami siswa, sosok guru sebagai pembawa ilmu 

pengetahuan yang diberikan 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. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya mengatasi kesulitan belajar 

siswa kelas III SD Negeri 55/I Sridadi. 

Metode penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif dengan subjek 1 guru kelas 

III. Data dalam penelitian ini diperoleh dengan 3 cara; cara pertama dengan melakukan 

observasi untuk mengetahui upaya kesulitan belajar, yang kedua melakukan wawancara 

untuk mengetahui informasi mengenai siswa berkesulitan belajar, dan dokumentasi dari 

observasi yang telah dilakukan selama kegiatan bimbingan belajar berlangsung. 

Hasil penelitian ini adalah guru menggunakan cara sesuai dengan masalah yang 

dihadapi siswa. Guru terlebih dahulu harus mengenali cirri-ciri dari siswa yang mengalami 

kesulitan belajar. Setelah itu, guru juga harus meneliti latar belakang yang menyebabkan 

siswa tersebut mengalami kesulitan di dalam belajar. Setelah mengetahui ciri-ciri dan 

penyebabnya, guru akan menentukan jenis bantuan yang tepat bagi masalah tersebut. Hal ini 

bertujuan agar kesulitan belajar yang dihadapi siswa dapat terselesaikan dengan baik. 

Dari temuan dan pembahasan penelitian mengenai upaya mengatasi kesulitan belajar 

siswa kelas III SD Negeri 55/I Sridadi, disimpulkan bahwa SD Negeri 55/I Sridadi 

melakukan pengajaran perbaikan, memberikan kegiatan pengayaan, memberikan motivasi 

kepada siswa dan menanamkan sikap dan membiasakan belajar efektif. 
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PENDAHULUAN 

 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. Masalah 

dalam pembelajaran 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 relative menetap. 

Kesulitan belajar lebih terkait 

dengan tingkat kecerdasan normal atau 

bahkan diatas normal.menghadapi masalah 

belajar yang dihadapi 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. 

Berdasarkan hasil observasi 

peneliti di SDN 55/I Sridadi khususnya di 

kelas III masih terdapat beberapa siswa 

yang mengalami gejala, seperti sulit 

berkonsentrasi dalam belajar. Hal ini 

terlihat pada saat proses belajar mengajar 

kondisi kelas sangat tidak efektif, seperti 

masih terdapat siswa yang rebut pada saat 

proses belajar mengajar berlangsung, 

kemudian dalam masalah selanjutnya yaitu 

siswa sering lupa dalam belajar, hal itu 

dikarenakan siswa tidak fokus pada saat 

guru menjelaskan materi, siswa masih 

banyak terlihat bermain-main bersama 

teman sebangkunya. Selanjutnya 

ditemukan juga masalah lain, seperti jenuh 

dalam belajar, hal tersebut ditemukan 

peneliti pada saat proses belajar mengajar, 

guru hanya membaca buku pedoman saja, 

tetapi tidak menjelaskan secara lengkap 

mengenai materi yang di ajarkan. 
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METODE PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan dan masalah 

yang diteliti, penelitian ini termasuk 

penelitian deskriftif kualitatif. 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 social secara 

mendalam. 

Subjek penelitian ini yaitu guru 

kelas III SDN 55/I Sridadi. Penelitian ini 

dilaksanakan di SDN 55/I sridadi. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada semester 

genap 2017. Kehadiran peneliti sangat 

diperlukan karena peneliti sendiri sebagai 

alat (instrumen) pengumpul data yang 

utama sehinggga kehadiran peneliti mutlak 

diperlukan dalam menguraikan data 

nantinya. 

Peneliti menggunakan sumber data 

primer dari kegiatan observasi yang 

dilakukan dan kegiatan wawancara 

langsung kepada guru kelas III SDN 55/I 

sridadi yaitu tentang upaya mengatasi 

kesulitan belajar siswa kelas III SDN 55/I 

sridadi, hal ini dikarenakan siswa banyak 

mengalami kesulitan belajar. Sedangkan 

data sekunder yang akan diperoleh peneliti 

adalah berupa dokumentasi yang ada 

disekolah. 

Prosedur pengumpulan data dengan 

melakukan Obervasi yaitu menggunkan 

obervasi partisipasi, kemudian 

menggunakan wawancara semi terstruktur, 

dan terakhir menggunakan dokumentasi 

berupa foto dan rekaman wawancara. 

Pengecekan keabsahan temuan 

melalui tiga tahapan, diantaranya tahapan 

pendahuluan, tahapapenyaringan dan tahap 

melengkapi data yang masih kurang. 

Sedangkan untuk memperoleh keabsahan 

temuan perlu diteliti  kredibilitasnya 

dengan menggunakan teknik ; Persistant 

observation (ketekunan pengamatan), 

Triangulasi serta Peerderieting 

(pemeriksaan sejawat melalui diskusi). 

.  
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 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN 

55/I Sriadadi. Peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung mengenai 

upaya mengatasi kesulitan belajar siswa. 

Selain melakukan observasi langsung 

peneliti juga melakukan wawancara 

terhadap guru dan dokumentasi yang 

berkaitan dengan upaya membantu 

mengatasi kesulitan belajar siswa kelaas 

III SDN 55/I Sridadi. 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan, terdapat beberapa hal yang 

dilakukan oleh guru kelas III SDN 55/I 

Sridadi dalam upaya membantu siswa 

dalam mengatasi kesulitan belajar yaitu; 

pemberian tugas, memberikan kegiatan 

pengayaan, memberikan bimbingan 

individu, serta melakukan pengembangan 

sikap dan kebiasaan belajar yang efektif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dari hasil observasi, wawancara 

dan dokumentasi yang peneliti lakukan 

diketahui bahwa di SDN 55/I Sridadi 

melakukan beberapa upaya dalam 

membantu mengatasi kesulitan belajar 

yang dialami oleh siswa. Beberapa upaya 

yang diterapkan adalah melakukan 

perbaikan pengajaran, memberikan 

kegiatan pengayaan, memberikan motivasi 

kepada siswa dan menanamkan sikap dan 

membiasakan belajar efektif. Maka dapat 

disimpulkan bahwa upaya guru dalam 

membantu mengatasi kesulitan belajar 

siswa kelas III SDN 55/I sridadi dijalankan 

secara optimal. 

Sehubungan dengan hasil penelitian 

ini, maka peneliti menyarankan; Kepada 

kepala sekolah agar selalu memberikan 

dukungan terhadap upaya guru dalam 

membantu mengatasi kesulitan belajar 

siswa. Kepada guru untuk meningkatkan 

kompetensinya dan kemampuan di dalam 

melakukan upaya guru dalam membantu 

mengatasi kesulitan belajar siswa. Kepada 

peneliti lain untuk bisa mengkaji dan 

meneliti ulang masalah ini, sebab hasil 

penelitian ini masih jauh dari 

kesempurnaan. Hal ini dikarenakan semata-

mata keterbatasan pengetahuan dan 

metodologi penulis, namun demikian 

semoga hasil penelitian ini bisa dijadikan 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 
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