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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa memegang peranan yang 

penting. Antara keduanya tidak dapat diutamakan yang satu dari yang lain karena 

pembelajaran yang baik adalah terlaksananya pembelajaran dua arah, yakni guru 

mampu memberikan informasi dan pengetahuan secara komunikatif, serta 

siswanya diharapkan mampu menyerap informasi dan pengetahuan yang diterima 

itu dengan baik dan tepat.
1
 

Anak usia SD/MI adalah anak dengan rentang usia 6 hingga 12 tahun. 

Anak pada usia ini sudah berada pada masa pendidikan jasmani dan latihan 

panca indra.
2
 Pada kelas rendah yaitu pada rentang usia 6/7 tahun hingga 9/10 

tahun memiliki sifat khas yakni: (1) Adanya korelasi yang tinggi antara keadaan 

jasmani dan prestasi sekolah. (2) Sikap tunduk kepada peraturan-peraturan 

permainan yang tradisional. (3) Ada kecenderungan memuji diri sendiri. (4) Suka 

membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain, kalau hal itu 

menguntungkan; dalam hubungan dengan ini juga ada kecenderungan untuk 

meremehkan anak-anak lain. (5) Kalau tidak dapat menyelesaikan soal, maka 
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soal itu dianggap tidak penting. (6) Pada masa ini (terutama pada umur 6-8 

tahun) anak menghendaki nilai-nilai (angka rapor, skor) yang baik, tanpa 

mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi nilai baik atau tidak.
3
 

Setiap siswa lahir dengan potensi yang unik dan beragam. Mereka 

memiliki bakat dan minat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. 

Seiring perjalanan hidup yang ditempuhnya, potensi-potensi yang dimilikinya 

bisa muncul ke permukaan sebagai sebuah prestasi yang membanggakan.
4
 

Kesulitan belajar merupakan beragam gangguan dalam menyimak, 

berbicara, membaca, menulis, dan berhitung karena faktor internal individu itu 

sendiri, yaitu disfungsi minimal otak atau DMO. The Nasional Joint Committee 

Learning Disabilities (NJCLD), mendefinisikan kesulitan belajar sebagai 

sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan nyata; 

dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan, untuk mendengarkan, bercakap-

cakap, membaca, menulis, berhitung, berbahasa, sampai kepada kemampuan 

persepsi motorik.
 5
 

Melalui diagnosis kesulitan belajar, gejala-gejala yang menunjukkan 

adanya kesulitan dalam belajar diidentifikasi, dicari faktor-faktor yang 
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menyebabkannya, dan diupayakan jalan keluar untuk memecahkan masalah 

tersebut. Gejala yang tampak pada peserta didik yang ditandai dengan prestasi 

belajar yang rendah atau di bawah kriteria yang telah ditetapkan atau kriteria 

minimal. Prestasi belajarnya lebih rendah dibandingkan prestasi teman-

temannya, atau lebih rendah dibandingkan prestasi belajar sebelumnya.
6
 

Namun berbeda dengan apa yang terjadi di kelas 1 SDN 2 Babadan, siswa 

kelas rendah dengan rentang usia 6-7 tahun ini ditemukan bahwa ada anak yang 

memiliki sifat yang tidak sesuai dengan fase perkembangannya. Seperti menurut 

penuturan dari wali kelas 1 Sri Sunarsih S.Pd., bahwa di kelasnya siswa dengan 

inisial D belum mampu baca tulis. Bahkan wali kelas satu sempat mengatakan 

bahwa siswanya tersebut cenderung pasif di kelas.
7
 Selain dengan sifat yang 

nampak tidak sesuai di dalam kelas, siswa dengan inisial D  ini juga selalu 

mendapat nilai di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal).
 8

  

Berbeda dengan teman satu kelasnya, siswa ini mendapatkan nilai jauh 

tertinggal di bawah KKM. Selain itu pemahaman terhadap pelajaranpun sangat 

kurang. Dalam upaya peningkatan kualitas belajar siswanya ini, wali kelas telah 

melakukan berbagai upaya yaitu dengan memberikan latihan khusus kepada 

keduanya. Latihan khusus ini dalakukan pada jam-jam ekstrakulikuler.
 9

 Selain 
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upaya yang telah dilakukan oleh guru, wali murid siswa dengan inisial D juga 

telah memberikan tindakan dengan membawa anaknya mengikuti bimbingan 

belajar
10

.  

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, seyogyanya anak ini 

mengalami perkembangan yang lebih baik. Namun, pada kenyataannya segenap 

upaya yang dilakukan tidak memberikan hasil yang diharapkan.  

Hal ini harusnya tidak lantas membuat pendidik membiarkan atau angkat 

tangan terhadap anak berkesulitan belajar, guru harus mengetahui bagaimana 

kesulitan belajar yang dialami oleh anak, apa penyebab terjadinya kesulitan 

belajar yang dialami oleh anak, serta bagaimana alternatif solusi untuk 

menghadapi kesulitan belajar yang dialami oleh anak.  

Berangkat dari kerangka berfikir di atas penulis berniat untuk meneliti 

dalam bentuk skripsi dengan judul Kesulitan Belajar Dan Alternatif solusi 

Pada Siswa Kelas 1 di SDN 2 Babadan (Studi Kasus Pada Siswa Dengan 

Inisial D). 

B. Fokus Penelitian 

 

Penelitian ini menyoroti tentang kesulitan belajar yang terkait dengan 

bagaimana kesulitan yang dialami siswa, apa saja yang menjadi faktor penyebab 

kesulitan belajar yang dialami oleh siswa serta guna mengetahui alternatif apa 

                                                             
10 Wawancara  tanggal 24 Maret 2015 dengan Ibu Rinawati. 
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yang apat dilakukan oleh guru dan orang tua dalam menghadapi anak yang 

mengalami kesulitan dalam belajarnya. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kesulitan belajar yang dialami siswa kelas 1 SDN 2 Babadan? 

2. Apa saja yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami 

siswa kelas 1 SDN 2 Babadan? 

3. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk menghadapi anak yang mengalami 

kesulitan belajar kelas 1 di SDN 2 Babadan? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian , tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana kesulitan belajar yang dialami oleh siswa 

kelas 1 SDN 2 Babadan. 

2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penyebab kesulitan 

belajar yang dialami siswa kelas 1 SDN 2 Babadan. 

3. Untuk mengetahui  solusi apa saja yang dilakukan baik oleh guru serta 

orang tua untuk menghadapi anak yang mengalami kesulitan belajar. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis : 

 Hasil penelitian dapat digunakan sebagai penambah khasanah keilmuan 

mengenai anak berkesulitan belajar dan cara penyembuhannya. 

2. Secara Praktis: 

a. Bagi peneliti 

  Pengalaman praktis melalui penelitian yang telah dilakukan. 

b. Bagi sekolah 

  Hasil penelitian dapat digunakan sebagai informasi untuk memperbaiki 

kegiatan beajar mengajar. 

c. Bagi guru  

  Hasil penelitian dapat digunakan guru sebagai rujukan untuk 

menghadapi masalah siswa yang memiliki masalah yang sama atau 

hampir sama, guna memudahkan guru dalam pencapaian hasil belajar. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif dan jenis penelitian kualitatif studi kasus penelitian 

studi kasus adalah penelitian yang dilakukan untuk mengungkap keadaan 
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secara mendalam, intensif, baik mengenai perseorangan, secara individual, 

maupun keompok, lemabaga masyarakat. Inti penelitian ini adalah 

mendeskripsikan suatu satuan analisis yang unik atau khusus.
11

 

2. Kehadiran Peneliti 

  Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga 

harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan 

penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan.
 12

 

Peneliti sebagai human instrumen, yang berfungsi menetapkan fokus 

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuannya.
13

 

3. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan 

dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Dalam peneltian ini peneliti 

mengambil lokasi di SD Negeri 2 Babadan Ponorogo yang terletak di Jalan 

Umar Shodiq No. 8 Desa/Kecamatan Babadan Ponorogo.  

 

 

                                                             
11 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 102 
12 Sugyiono,Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D (Bandung : alfabeta,2006), 

222. 
13 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D (Bandung : 

alfabeta,2006), 222. 
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4. Data dan Sumber Data 

  Jenis dan sumber data utama dari penelitian ini adalah berupa 

pengungkapan data dalam bentuk bahasa dan tindakan, selebihnya dalam 

bentuk dokumentasi. Untuk sumber data dikelompokkan menjadi dua 

yaitu: 

a. Sumber data primer siswa dengan inisial D 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data.
14

 Sumber lain menyebutkan bahwa data 

primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan dari sumber asli oleh orang yang melakukan penelitian. Data 

primer disebut juga data asli atau data baru. Data yang diperoleh 

langsung dari masyarakat, baik juga dilakukan dengan wawancara, 

observasi dan alat lainnya juga merupakan data primer.
15

  Sumber data 

primer meliputi : peserta didik, orang tua siswa serta guru kelas 1 SDN 

2 Babadan, kepala sekolah SDN 2 Babadan serta Psikolog yang 

berperan sebagai konsultan ahli. 

b. Sumber data sekunder siswa dengan inisial D 

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan 

dan berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat 

                                                             
14 Ibid., 225 
15 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 146 



9 

 

 

pribadi, buku harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-

dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah. Peneliti 

menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan 

melengkapi informasi data primer.
16

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam 

penelitian, karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data 

yang diperlukan. Keberhasilan penelitian sebagian besar tergantung pada 

teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, 

kenyataan-kenyataan dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk 

memperoleh data yang dimaksudkan itu, dalam penelitian digunakan 

teknik-teknik , prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan yang nyata. 

Teknik pengumpulan data yang dapat dan lazim digunakan dalam 

penelitian adalah observasi, wawancara, angket, skala, dokumentasi, dan 

tes.
17

 Penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

a. Observasi  merupakan teknik pengamatan dan pencatatan 

sistematis dari fenomena-fenomena yang di selidiki. Observasi 

                                                             
16 Ibid., 147 
17 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 165 
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dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari gejala atau 

fenomena (kejadian atau peristiwa) secara sistematis dan 

didasarkan pada tujuan penyelidikan yang telah dirumuskan.
18

 

Adapun macam-macam teknik observasi adalah 
19

: 

1) Observasi partisispatif yakni peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sumber data penelitian. 

2) Observasi terus terang yaitu peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber 

data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. 

3) Observasi tak terstruktur ialah dalam penelitian kualitatif 

dilakukan dengan tidak terstruktur, karena fokus penelitian 

yang belum jelas. 

Ramuel seperti dikutip oleh Sutrisno Hadi memberikan 

petunjuk melakukan observasi sebagai berikut:
20

 

1) Cari pengetahuan yang akan diamati. 

2) Pahami tujuan-tujuan umum dan khusus dan masalah-masalah 

penyelidikan untuk menentukan apa yang harus diamati. 

                                                             
18 Ibid., 168 
19Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D (Bandung : alfabeta,2006), 

227-228 
20 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 172 
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3) Buat pencatatan sebagai berikut : (a) Buat pencatatan dengan 

segera; (b) Setiap gejala dicatat terpisah; (c) Ketahuilah dan 

kuasailah alat-alat pencatat yang dipergunakan; (d) Sususnlah 

catatan secara sistematis. 

4) Adakan dan batasi dengan tegas macam-macam tingkat 

kategori yang akan dilakukan. 

5) Adakan observasi secermat dan sekritis mungkin. 

Obyek penelitian ini yakni segenap perilaku siswa baik dalam 

proses belajar mengajar di sekolah maupun proses belajar di 

rumah. Yang dilakukan peneliti saat observasi adalah mencatat 

dan mengamati perilaku dan perkataannya. 

b. Wawancara  adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya 

jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang 

dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang 

diwawancarai.
21

 Wawancara akan dilakukan dengan kepala 

sekolah SDN 2 Babadan, guru kelas 1 SDN 2 Babadan, siswa kelas 

1 SDN 2 Babadan, orang tua atau wali murid siswa, serta psikoog 

terkait bagaimana kesulitan belajar yang dialami siswa, apa saja 

faktor-faktor kesulitan belajar yang dialami siswa serta alternatif 

solusi apa yang dapat dilakukan untuk menghadapi anak dengan 

kesulitan belajar. 

                                                             
21 Basrowi, Memahami penelitian kualitatif ( Jakarta : Rineka cipta,2008 ), 93 
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c. Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan 

mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, 

seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti 

perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.
22

 Yang 

termasuk data dokumentasi adalah lembar tugas siswa, catatan 

siswa, hasil gambaran siswa, dan nilai siswa. 

 

6. Teknis Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan memadukan hasil yang diperoleh 

dari berbagai teknik pengumpulan data. Analisis data diawali dengan 

menelaah seluruh sumber data yaitu wawancara, pengamatan yang telah 

terangkum dalam catatan lapangan, dan dokumentasi. Selanjutnya data 

diringkas dan dikelompokkan serta diberi kode. Dan langkah terakhir 

memaparkan dalam bentuk kalimat berdasarkan fokus yang diajukan. 

Analisis data penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan yang 

kompleks karena melibatkan data yang bersumber dari tiga teknik 

(observasi, wawancara, dan dokumentasi) yang memerlukan kecermatan. 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis data kualitatif 

adalah suatu alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan mencakup 

                                                             
22 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususunan Skripsi (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2006), 10-112. 
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reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif dilakukan 

secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung. 

Data yang diperoleh dianalisis baik selama maupun sesudah 

pengumpulan data. Data dilacak kebenarannya melalui proses pengecekan 

dan trianggulasi. Dokumen menjadi bahan rujukan menentukan apakah 

data yang diperoleh merupakan data yang benar. Hal ini berguna untuk 

proses kajian kasus negatif yaitu dengan menghilangkan atau menghapus 

data yang tidak sesuai dengan tema dari penelitian. 

Data yang diperoleh dari lapangan mengenai masalah yang teliti 

dalam bentuk catatan lapangan, transkrip wawancara, dan dokumen yang 

diperoleh dari lapangan dilakukan pengecekan, pengorganisasian, dan 

pengkodean yang kemudian dilanjutkan dengan proses pemaparan data 

dalam bentuk verbal, sebagai jawaban dari masalah yang diteliti. Proses 

analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan langkah-

langkah seperti diilustrasikan pada. 

 

 

 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model) (Miles dan 

Huberman, 1992)
23

 

a) Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan 

polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas 

dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencari apabila diperlukan. Temuan yang dipandang asing, tidak dikenal, 

dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian karena 

                                                             
23 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R & D (Bandung : 

alfabeta,2006),  247 
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penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi 

dibalik pola dan data yang nampak. 

b) Penyajian Data 

Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan 

sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis 

sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian yang didukung 

dengan matriks jaringan kerja. 

c) Verifikasi 

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk 

deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian yaitu 

kesulitan Belajar Dan Alternatif Solusi Pada Siswa Kelas 1 Di SDN 2 

Babadan (Studi Kasus Pada Siswa Dengan Inisial D). 

Berdasarkan analisis interactivemodel, kegiatan pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan 

proses siklus dan interaktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang 

berlanjut, berulang dan terus menerus. Reduksi data, penyajian data dan 
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penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul. 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), 

uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas 

eksternal/generalisasi), dan uji komfirmabilitas (obyektivitas). Namun 

yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibillitas dilakukan 

dengan: perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, 

diskusi dengan teman sejawat,   membercheck, dan analisis kasus 

negatif.
24

 

8. Tahap-tahap Penelitian 

Tahapan-tahapan tersebut adalah: 

 

a. Tahapan pra lapangan 

Tahapan ini dilakukan sebelum terjun ke lapangan serta 

mempersiapkan perlengkapan penelitian dalam rangka penggalian 

data. 

b. Tahapan penggalian data 

                                                             
24 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususunan Skripsi (Jakarta : 

Rineka Cipta, 2006), 10-112. 
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Tahapan ini merupakan eksplorasi secara terfokus sesuai dengan 

pokok permasalahan yang dipilih sebagai fokus penelitian. Tahapan ini 

merupakan pekerjaan lapangan di mana peneliti ikut serta melihat 

aktifitas dan melakukan interview, pengamatan dan pengumpulan data 

serta peristiwa-peristiwa yang diamati. Membuat diagram-diagram 

kemudian menganalisa data lapangan secara intensif dilakukan setelah 

pelaksanaan penelitian selesai. 

c. Tahapan analisa data 

Tahapan ini dilakukan beriringan dengan tahapan pekerjaan 

lapangan. Dalam tahapan ini penulis menyusun hasil penelitian untuk 

selanjutnya penulis segera melakukan analisa data dengan cara 

distributif dan dipaparkan dalam bentuk naratif. 

d. Tahapan penulisan laporan 

Tahapan ini merupakan tahapan terakhir setelah ke tiga tahapan di 

atas dilaksanakan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab dan masing-masing bab 

berkaitan erat yang merupakan hubungan yang menentukan keberhasilan dari 

penelitian, yaitu: 
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BAB I : Pendahuluan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan pola 

dasar dari keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat  penelitian,  sistematika pembahasan dan 

hipotesis. 

 

BAB II : Kajian teori. Bab  ini berfungsi untuk mengetengahkan 

kerangka acuan teori yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian yang terdiri dari pembahasan 

Pengertian Kesulitan Belajar, Macam-Macam Kesulitan 

Belajar, Faktor- Faktor Penyebab Kesulitan Belajar serta 

Upaya Penanganan Anak Kesulitan Belajar. 

BAB III : Deskripsi Data. Bab ini memaparkan tentang penemuan 

peneliti di lapangan yang meliputi profil  SDN 2 Babadan 

Ponorogo, kesulitan belajar yang dialami, faktor-faktor 

yang mempengaruhi kesulitan belajar, serta upaya yang 

dapat dijadikan alternatif untuk menghadapi anak 

kesulitan belajar siswa kelas 1 SDN 2 Babadan. 

BAB IV : 

 

Analisis. Bab ini memuat kesulitan belajar yang dialami, 

faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, serta 

upaya alternatif untuk menghadapi anak yang 
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mengalami kesulitan belajar siswa kelas 1 SDN 2 

Babadan. 

BAB V : Kesimpulan. Bagian ini berisi tentang gagasan-gagasan 

yang merupakan jawaban dari rumusan masalah atau 

tujuan penelitian. Maka bab ini akan memaparkan tentang 

bagaimana kesulitan belajar yang dialami siswa kelas 1 di 

SDN 2 Babadan, faktor apa saja yang mempengaruhi 

kesulitan belajar siswa serta upaya alternatif apa yang 

dapat dilakukan untuk menghadapi siswa keas 1 di SDN 2 

Babadan  yang mengalami kesulitan belajar. 

   

 


