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Proses kegiatan belajar mengajar akan berjalan 

sesuai dengan tujuan pendidikan. Salah satunya karena 

adanya guru. Status guru mempunyai implikasi terhadap 

peran dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Guru 

memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak dapat 

dipisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, 

mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut 

merupakan kemampuan integratif antara yang satu dan yang 

lain tidak dapat dipisahkan. Hal ini, sesuai dengan 

penerapan peran guru di SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo 

yang dilakukan untuk mengatasi siswa yang mengalai 

kesulitan menulis di kelas rendah. Setelah guru 

melaksanakan perannya secara maksimal, kemampuan siswa 

yang mengalami kesulitan menulis mengalami peningkatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 

peran guru sebagai pembimbing dalam mengatasi kesulitan 

menulis siswa kelas rendah di SDN 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo, (2) mendeskripsikan peran guru sebagai pelatih 

dalam mengatasi kesulitan menulis siswa kelas rendah di 

SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu studi kasus. 



 
 

 
 

Adapun teknik yang peneliti gunakan untuk mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan adalah metode observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data, penyajian data, kemudian 

kesimpulan. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa peran 

guru dalam mengatasi kesulitan menulis siswa kelas rendah 

di SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo, yaitu peran guru sebagai 

pembimbing dan pelatih. Penerapan peran guru sebagai 

pembimbing yang dilakukan oleh guru kelas I, yakni dengan 

memberikan pelayanan secara sabar. Selain itu, guru 

memberikan dorongan berupa semangat dan saran agar 

siswa mempunyai semangat untuk belajar menulis lebih 

giat. Guru kelas II memberikan bimbingan dengan cara 

memberikan pelayanan khusus terhadap siswa yang 

mengalami kesulitan menulis dengan cara membimbing 

siswa belajar menulis huruf abdjad mulai dari A-Z. Guru 

kelas III memberikan arahan kepada siswa untuk lebih teliti 

dalam melengkapi huruf ketika menulis sebuah kelimat. 

Pelatihan yang diberikan guru kelas I, yaitu dengan 

cara memberikan tugas kepada siswa untuk menyalin tulisan 

yang ada di papan tulis. Selain itu, guru mendekte kata 

sederhana misalnya “buku” untuk disalin siswa di buku 

tulis. Guru kelas II, memberikan pelatihan kepada siswa 

yang mengalami kesulitan menulis huruf abdjad dengan 

cara, melatih siswa untuk menulis bentuk huruf abdjad A-Z 

di buku tulis. Guru kelas III melatih siswa dengan cara 

memberikan latihan menulis dalam melengkapi kalimat 

yang menggunakan huruf doble misalnya, kata 

“mengganggu” untuk disalin kedalam buku tulis dengan 

cara mendekte. Dalam menambah keterampilan guru selalu 

mengikuti kegiatan di luar sekolah seperti seminar dan 

pelatihan guru. Hal ini, dilakukan untuk meningkatkan 

kualifikasi guru.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Kunci pembangunan masa mendatang bagi 

bangsa Indonesia adalah pendidikan. Sebab, dengan 

pendidikan diharapkan setiap individu dapat 

meningkatkan kualitas keberadaanya dan mampu 

berpartisipasi dalam gerak pembangunan. Dengan 

pesatnya perkembangan dunia di era globalisasi ini, 

terutama di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, 

pendidikan nasional juga harus terus-menerus 

dikembangkan seirama dengan zaman. Pada umumnya, 

sebuah sekolah dan pendidikan bertujuan pada 

bagaimana kehidupan manusia itu harus ditata sesuai 

dengan nilai-nilai kewajaran dan keadaban (civility). 

Semua orang pasti mempunyai harapan dan cita-cita 

bagaimana sebuah kehidupan yang baik. Keadaan inilah 

yang secara praktis sangat dibutuhkan dalam setiap 

gerak dan perilaku.  

Salah satu komponen penting dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan nasional adalah adanya 

guru yang berkualitas, profesional, dan berpengetahuan. 

Guru tidak hanya sebagai pengajar, namun guru juga 

mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi peserta didik dalam menjalankan 

tugasnya sebagai agen pembelajaran. Guru yang 

profesional adalah guru yang menguasai materi 

pembelajaran menguasai kelas, mengendalikan perilaku 
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anak didik, menjadi teladan, membangun kebersamaan, 

dan menghidupkan suasana belajar menjadi manusia 

pembelajar (learning person).1  

Status guru mempunyai implikasi terhadap peran 

dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Guru 

memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak 

terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, 

mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan tersebut 

merupakan kemampuan integratif yang satu tidak dapat 

dipisahkan dengan yang lain. Proses kegiatan belajar 

mengajar tidak selalu berjalan dengan tujuan yang 

diinginkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi proses 

kegiatan belajar mengajar adalah siswa. Siswa memiliki 

kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima materi 

yang disampaikan oleh guru. Hal ini berpengaruh 

terhadap kemampuan siswa dalam menulis.  

Kesulitan belajar menulis sering disebut juga 

disgrafia (dysgraphia). Kesulitan belajar menulis yang 

berat disebut juga agrafia (agraphia). National Center 

For Learning Disabilities (NCLD) (2006) menyebutkan 

bahwa disgrafia adalah kesulitan belajar yang 

berhubungan dengan kemampuan menulis. Hal ini dapat 

dilihat dari kesulitan mengeja tulisan tangan yang buruk, 

bermasalah saat menuliskan pemikiran di atas kertas.2 

Hal ini terjadi di SDN 3 Jurug kususnya pada siswa 

                                                           
1 Wahab Rohmalina, Psikologi Belajar (Jakarta: Rajawali Pers, 

2016), 77-78. 
2 Mubiar Agustin, Permasalahan Belajar dan Inovasi 

Pembelajaran: Panduan untuk Guru, Konselor, Psikolog, Orang Tua, 

dan Tenaga Kependidikan (Bandung: Refika Aditama, 2014), 66. 
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kelas rendah. Kelas rendah yang penulis maksud adalah 

siswa kelas 1, 2 dan 3.  

Dari hasil percakapan yang peneliti lakukan 

dengan salah satu siswa di SDN 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo terdapat anak yang belum bisa membaca dan 

menulis. Siswa yang duduk di kelas 1 masih wajar jika 

belum menulis secara baik dan benar akan tetapi siswa 

yang duduk di kelas 2 dan 3 seharusnya sudah dapat 

menulis secara baik dan benar. Kenyataannya, siswa 

yang duduk di kelas 2 dan 3 masih ada 3 siswa yang 

belum bisa menulis secara baik dan benar.   

Hasil percakapan yang peneliti lakukan dengan 

salah satu siswa, peneliti memperkuat kembali informasi 

dengan mewawancarai guru yang ada di SDN 3 Jurug, 

Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Peneliti 

menemukan 5 anak yang belum mampu menulis secara 

baik pada siswa kelas 1 ada 1 anak, kelas 2 terdapat 2 

anak, dan kelas 3 ada 2 anak.  

Kesulitan yang dialami oleh siswa kelas 1, siswa 

sudah bisa menulis huruf dan merangkai menjadi sebuah 

kata akan tetapi, dalam proses penulisan tersebut siswa 

ini mengalami kelambanan dibandingkan dengan siswa 

lainnya. Selanjutnya, siswa kelas 2 yang mengalami 

kesulitan menulis dapat dikatakan belum bisa menulis, 

dikarenakan belum bisa menggandeng huruf agar 

menjadi sebuah kata. Kesulitan menulis yang dialami 

oleh siswa kelas 3 yaitu, ketika menulis kata dengan 

menggunakan huruf dobel siswa ini belum bisa menulis 
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secara benar. Misalnya, menulis kata “menggunakan” 

siswa menulisnya dengan tulisan “mengunakan”. 

Dari  5 anak tersebut, yang perlu mendapatakan 

bimbingan khusus siswa yang masih duduk di kelas 1 

dan 2. Hal itu dapat dikatakan masih di bawah standar. 

Hal ini terlihat ketika siswa disuruh menyalin tulisan di 

buku tulis, anak tersebut masih sangat lambat dan 

tertinggal dibandingkan dengan siswa yang lain. Hal ini 

yang dapat menghambat proses pembelajaran. Oleh 

sebab itu, peneliti ingin mengetahui peran guru sebagai 

pembimbing dan pelatih dalam mengatasi kesulitan 

menulis siswa.3  

Sebagai pembimbing, guru juga perlu memiliki 

kemampuan untuk dapat membimbing siswa, 

memberikan dorongan psikologis agar siswa dapat 

menepikan faktor-faktor internal dan faktor eksternal 

yang akan mengganggu proses pembelajaran di dalam 

dan di luar sekolah, guru juga memberikan arahan 

pembinaan karir siswa sesuai dengan bakat dan 

kemampuan siswanya.  

Sebagai pelatih, guru harus memberikan 

sebanyak mungkin kesempatan bagi siswa untuk dapat 

menerapkan konsepsi atau teori ke dalam praktik yang 

akan digunakan langsung dalam kehidupan. Dalam 

aspek ini, guru perlu memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa agar siswa memperoleh 

pengalaman belajar sebanyak-banyaknya, khususnya 

                                                           
3 Hasil Wawancara Guru Bahasa Inggris, SDN 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo, tanggal 27 November 2018, Pukul 11.00. 
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untuk memperoleh berbagai jenis keterampilan yang 

mereka butuhkan.4 Pelatihan yang diberikan guru 

kepada peserta didik dapat mengatasi kesulitan belajar 

yang dialami oleh peserta didik. Salah satunya adalah 

kesulitan dalam menulis.  

Dalam mengatasi kesulitan menulis siswa, 

tindakan yang dilakukan oleh guru, yaitu dengan cara 

memberikan bimbingan dan pelatihan khusus terhadap 

siswa yang mengalami kesulitan menulis. Bimbingan 

dan pelatihan tersebut berupa pemberian tugas rumah 

untuk menyalin teks yang ada di buku paket. Dengan 

pemberian tugas tersebut diharapkan dapat menambah 

kemampuan siswa dalam menulis.   

Kegiatan menulis pada tahap awal sangat penting 

bagi siswa kelas rendah. Sebab, menulis menjadi salah 

satu faktor penting keberhasilan penguasaan pelajaran 

lainya. Pelajaran menulis awal berkaitan dengan 

kemampuan matematika karena pelajaran-pelajaran 

matemaika melibatkan kegiatan menulis dan mencatat. 

Pelajaran menulis juga berkaitan dengan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Ilmu Pengetahuan Alam (Sains), 

dan pelajaran lainnya. Sebab, dalam setiap pelajaran 

menuntut kemampuan pembelajaran menulis. 

Sebaliknya, jika siswa mengalami kegagalan dalam 

pelajaran menulis akan berakibat pada kegagalan 

penguasaan pelajaran lainya.  

                                                           
4 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat 

Publishing, 2006), 33-34. 
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Seperti diketahui, di kelas-kelas permulaan SD 

(kelas I-III) kesulitan yang banyak dialami oleh anak-

anak adalah dalam menulis dan mengeja. Kurikulum 

Bahasa Indonesia 1994 juga menekankan 

pengembangan kemampuan mengarang (menuangkan 

gagasan dan pikiran) harus diajarkan atau dilatih sejak 

dini.5 Dalam kehidupan yang serba maju ini, 

kemampuan menulis mempunyai peran yang semakin 

besar. Hampir setiap segi kehidupan memerlukan 

kemampuan menulis. keterampilan minim yang harus 

dikuasai setiap orang antara lain menulis identitas diri 

dan mengisi berbaga formulir. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menganggap 

bahwa masalah ini perlu untuk diteliti. Sebab, menulis 

adalah hal yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Jika siswa tidak dapat menulis, yang 

mengalami kerugian bukan hanya siswa, akan tetapi 

guru juga akan mengalami kesulitan dalam hal 

memahami tulisannya. Dengan ini peneliti mengambil 

judul “Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Menulis 

Siswa Kelas Rendah SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo” 

 

B. Fokus Penelitian  

Berkaitan dengan masalah siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. Peneliti menemukan 

masalah ketika melakukan observasi dan wawancara 

dengan guru di SDN 3 Jurug, Sooko. Berdasarkan fakta 

                                                           
5Munawir Yusuf dkk, Pendidikan Bagi Anak dengan Problema 

Belajar (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), 104. 
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awal mengenai permasalahan yang ditemukan terdapat 

siswa yang mengalami kesulitan menulis pada siswa 

kelas rendah. Guru sudah berupaya menangani kesulitan 

belajar yang dialami siswa tersebut akan tetapi upaya 

yang dilakukan guru belum maksimal. Peneliti 

memfokuskan penelitian                                             

Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan Menulis saja. 

Dengan demikian, kesulitan-keslitan belajar yang lain 

tidak di jadikan fokus dalam penelitian ini.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

di atas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah peran guru sebagai pembimbing 

dalam mengatasi kesulitan menulis siswa kelas 

rendah di SDN 3 Jurug, Kecamatan Sooko, 

Kabupaten Ponorogo, tahun 2019? 

2. Bagaimanakah peran guru sebagai pelatih dalam 

mengatasi kesulitan menulis siswa kelas rendah di 

SDN 3 Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten 

Ponorogo, tahun 2019? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. untuk menjelaskan peran guru sebagai pembimbing 

dalam mengatasi kesulitan menulis siswa kelas 

rendah di SDN 3 Jurug, Kecamatan Sooko, 

Kabupaten Ponorogo; 



8 
 

2. untuk menjelaskan peran guru sebagai pelatih dalam 

mengatasi kesulitan menulis siswa kelas rendah di 

SDN 3 Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten 

Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang peneliti harapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoretis  

Secara teoretis, hasil penelitian ini 

diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran 

pembaca pada umumnya dan khususnya bagi 

pendidikan, terutama bagi guru dalam mengatasi 

permasalahan siswa kelas rendah yaitu kelas 2 yang 

belum bisa menulis.  

2. Manfaat Praktis  

a. Manfaat bagi lembaga/sekolah  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

membantu memberikan analisis dalam mengatasi 

kesulitan menulis siswa di SDN 3 Jurug, 

Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.  

b. Manfaat bagi Guru  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan masukan bagi guru dalam 

mengatasi siswa yang mengalami kesulitan 

menulis. 
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c. Manfaat bagi peneliti yang akan datang  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi bagi peneliti-peneliti yang akan datang. 

Khususnya, dalam hal siswa yang mengalami 

kesulitan menulis.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Penulis menyusun sistematika pembahasan 

dalam penelitian ini menjadi lima bab, masing-masing 

terdiri atas sub-sub yang berkaitan erat dan merupakan 

kesatuan yang utuh. 

Bab I, memuat pendahuluan yang meliputi latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Bab II, telaah hasil penelitian terdahulu 

dan kerangka teoritik yang berisi pengertian guru, peran 

guru, kemampuan menulis, pengertian menulis, 

kesulitan belajar menulis dan faktor yang mempengaruhi 

kemampuan menulis. selanjutnya, Bab III, metode 

penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi peneliti, data dan sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap 

penelitian.  

Bab IV, temuan penelitian berisi tentang paparan 

rinci data umum, antara lain sejarah berdirinya SDN 3 

Jurug, Sooko, Ponorogo, letak geografis, visi, misi, 

sarana dan prasarana, dan struktur organisasi SDN 3 

Jurug, Sooko, Ponorogo. Data khusus meliputi peran 
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guru dalam mengatasi kesulitan menulis siswa. 

Kemudian, Bab V, pembahasan merupakan analisa, 

bagaimana peran guru dalam mengatasi kesulitan 

menulis siswa di kelas 2 SDN 3 Jurug, Sooko,  

Ponorogo. Terakhir, Bab VI, merupakan titik akhir dari 

pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran 

serta penutup yang terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu  

Telaah pustaka pada penelitian ini pada dasarnya 

adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik 

yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang 

pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Hal ini 

bertujuan agar tidak ada pengulangan materi secara 

mutlak.  

Penelitian terkait dengan kesulitan belajar pada 

siswa sudah pernah dilakukan sebelumnya. Di 

antaranya, Achmad Chaerudin (2014)6, dengan judul 

Upaya Guru dalam Mengatasi Keslitan Belajar Mata 

Pelajaran Al-Qur’an Hadits pada Siswa MI Guppi 

Pakuncen, Kec. Bobotsari, Kab. Purbolingga Tahun 

Pelajaran 2012/2013. Hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa pada kelas IV di MI GUPPI Pakuncen, masih ada 

siswa yang belum bisa membaca huruf Arab, menulis 

huruf Arab, serta kurangnya minat belajar siswa. Ada 

beberapa cara yang diterapkan guru untuk mengatasi 

kesulitan belajar pada siswa di antaranya sebagai 

berikut:  

                                                           
6 Achmad Chaerudin, Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Mata Pelajaran Alquran Hadits pada Siswa MI GUPPI 

Pakuncen Kec. Bobotsari Kab. Purbalingga Tahun Pelajaran 

2012/2013 (Skripsi: STAIN Purwokerto, 2014), 45. 

11 
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1. mengadakan media belajar yang menunjung 

keberhasilan pembelajaran; 

2. mengadakan ekstakrikuler baca tulis Alquran; 

3. memberikan bimbingan dan motivasi kepada siswa. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar Alquran hadits pada siswa MI GUPPI Pakuncen, 

Bobotsari, Purbolingga dapat digolongkan menjadi dua 

faktor, yaitu faktor internal dan eksternal seperti 

prestasi, minat, metode, dan sebagainya.  

Dalam penelitian yang ditulis oleh Achmad 

Chaerudin menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

deskriptif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data menggunakan metode wawancara (interview), 

dokumentasi, dan observasi. Dalam hal menganalisis 

data, peneliti terdahulu menggunakan teknik deskriptif 

kualitatif untuk data yang tidak bisa direalisasikan 

dengan angka, sedangkan untuk penjabaran data, 

menggunakan teknik presentase. Teknik presentase ini 

digunakan untuk mengetahui jumlah siswa yang 

mengalami kesulitan belajar dengan cara, membagi 

jumlah anak dengan frekuwensi jawaban kemudian 

dikalikan 100 %. Hasil dari penghitungan tersebut dapat 

diketahui jumlah siswa yang mengalami kesulitan 

belajar.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti  adalah sama-sama meneliti 

kesulitan belajar yang dialami peserta didik. 

Perbedaannya, yaitu pada penelitian terdahulu 

membahas kesulitan dalam mata pelajaran Alquran hadis 
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dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. 

Pada penelitian yang akan dibahas peneliti adalah 

masalah kesulitan menulis pada peserta didik dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif.  

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang ditulis 

oleh Nur Alfiyatul Hikmah (2017).7 Ia menulis tentang 

Strategi Guru Kelas dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Membaca Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Wakhid 

Hasyim III Dau Malang. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa strategi yang digunakan guru untuk mengatasi 

kesulitan belajar, yakni dengan menggunakan 

pendekatan individual.  

Dengan menggunakan pendekatan ini, guru kelas 

bisa secara langsung membimbing siswanya yang 

mengalami kesulitan membaca. Strategi yang dilakukan 

guru kelas dalam mengatasi kesulitan membaca belum 

sepenuhnya optimal. Namun, dalam pelaksanaanya 

strategi bimbingan belajar terhadap siswa yang 

mengalami kesulitan belajar membaca, guru kelas tidak 

memisahkan siswa yang mengalami berkesulitan 

membaca dalam proses pembelajaran di kelas.   

Meskipun demikian, bimbingan yang diberikan 

oleh guru terhadap siswa yang mengalami kesulitan 

membaca tersebut, masih belum juga optimal. Dari 

enam tahap bimbingan strategi, tiga tahap masih belum 

                                                           
7Nur Alfiyatul Hikmah, Strategi Guru Kelas dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Membaca Siswa Kelas III Madrasah Ibtidaiyah 

Wahaid Hasyim III Dau Malang (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang,  2017), 127. 
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terlaksana, yakni diagnosis atau analisis masalah, 

praknosis atau tindakan mencari alternatif pemecahan 

masalah dan evaluasi atau follow up. 

Belum terlaksananya tiga tahap tersebut 

dikarenakan guru kelas dirasa belum terlalu dekat 

dengan salah satu siswa sehingga guru kelas tidak 

mengetahui keadaan siswa yang sebenarnya. Adapun 

usaha guru terhadap siswa sudah banyak. Mulai dari 

mengajak diskusi orang tuanya untuk memberikan 

layanan khusus kepada siswa, guru mengajak siswa 

untuk pulang terakhir pada jam sekolah untuk dibimbing 

dalam belajar membacanya agar mampu menyeimbangi 

teman yang lainnya.  

Semua usaha telah dilakukan oleh guru kelas 

namun siswa tersebut masih belum lancar dalam 

membaca karena dalam pemberian bimbingan, guru 

masih menggunakan strategi yang monoton. Selain itu, 

siswa juga kurang berminat dalam membaca. Meskipun 

guru dan orang tua sudah berusaha semaksimal 

mungkin, siswa tersebut masih belum lancar membaca.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan peneliti adalah terletak pada metode 

penelitian, yaitu sama-sama menggunakan metode 

penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Guru 

sama-sama memberikan pembimbingan pada anak yang 

mengalami kesulitan belajar. Perbedaannya, penelitian 

ini membahas anak yang mengalami kesulitan membaca, 

sedangkan penelitian yang akan dibahas peneliti adalah 

siswa yang mengalami kesulitan menulis. 
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Selanjutnya, penelitian serupa juga dilakukan 

oleh Winarsih (2013)8, dengan judul Upaya Guru dalam 

Mengatasi Kesulitan Membaca, Menulis, dan Berhitung 

(calisting) pada Siswa Kelas 1 SD Negeri Jatiroto, 

Wonosari, Purwosari, Girimulyo, Kulon Progo. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa upaya yang 

dilakukan guru kelas 1 SD Negeri Jatiroto merupakan 

upaya guru untuk mengatasi kesulitan belajar calistung, 

yaitu dengan menggunakan metode belajar yang 

bervariasi, seperti ceramah, dan tanya jawab. Adapun 

faktor penghambat upaya guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar calistung adalah pengalaman anak di 

sekolah, pengalaman siswa di rumah dan perhatian 

orang tua, serta pengaruh tayangan televisi dan telepon.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang 

akan dilakukan oleh peneliti terletak pada metode 

penelitian, yaitu sama-sama menggunakan penelitian 

kualitaif dan membahas tentang kesuliatan belajar 

menulis.  Perbedaannya pada penelitian yang dilakukan 

oleh Winarsih adalah objeknya siswa kelas 1 SD 

sedangkan penelitian ini objeknya siswa kelas 1, 2, dan 

3 SD.  

                                                           
8 Winarsih, Upaya Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar 

Membaca, Menulis dan Berhitung (Calistung) pada Siswa Kelas I SD 

Negeri  Jatiroto, Wonosari, Purwosari Girimulyo, Kulonprogo (Skripsi: 

UIN Sunan Kalijaga, 2013), 102.  
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Selanjutnya, Anisa Noor Indah Sari (2017)9, 

meneliti Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus (Autis) di Kelas V 

SDN Merjosari 04 Kota Malang. Hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa dalam proses pembelajaran, guru 

sudah mampu menjalankan enam peran yang harus 

dilakukan oleh guru kelas ketika ada anak yang 

mengalami kesulitan belajar.  

Enam peran yang sudah dilakukan oleh guru 

kelas adalah sebagai berikut. Pertama, guru mampu 

mengelola kelas dengan baik sehingga anak yang 

mengalami kebutuhan khusus dapat mengikuti 

pembelajaran secara baik. Kedua, ketika siswa autis 

kurang paham dengan soal yang dimaksud, guru akan 

memberikan bimbingan dengan kata-kata yang mudah 

dipahami oleh siswa autis. Ketiga, guru berperan sebagai 

fasilitator. Hal ini dilakukan guru kelas untuk menangani 

anak yang mengalami kebutuhan khusus autis dengan 

cara menggunakan media gambar dan video. Dengan 

demikian, anak autis dapat memahami pembelajaran 

secara mudah. Keempat, peran guru sebagai 

pembimbing dalam mengatasi kesulitan belajar siswa. 

Selama kegiatan di kelas, guru selalu memberikan 

bimbingan terutama saat mengerjakan tugas, berdiskusi 

dengan teman dan bertingkah laku. Peran kelima, guru 

mempunyai cara untuk mengatasi kejenuhan siswa autis, 

                                                           
9 Anisa Noor Indah Sari, Peran Guru dalam Mengatasi Kesulitan 

Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus (AUTIS) di Kelas V SDN Merjosari 

04 Kota Malang, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017) 
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yaitu dengan cara mengajak bernyanyi dan selalu 

memberikan reward berupa tepuk tangan agar siswa 

autis lebih semangat dalam belajar. Peran guru terakhir, 

yaitu guru kelas memberikan evaluasi dalam mengatasi 

siswa autis guru menyamakan penilain pembelajaran 

dengan siswa lainya akan tetapi ada beberapa hal yang 

membuat guru kelas tidak selalu menyamakan dengan 

penilaian lainya.  

Penelitian yang ditulis Anisa Noor Indah Sari 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan 

dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas peran 

guru dalam mengatasi kesulitan siswa. Perbedaan 

penelitian ini terletak pada siswa yang akan diamati. Jika 

dalam penelitian terdahulu yang dibahas siswa yang 

mengalami kesulitan belajar itu dikarenakan siswa autis 

tetapi pada penelitian yang akan peneliti bahas ini terjadi 

pada anak yang normal tetapi mengalami keterlambatan 

dalam mengikuti pembelajaran, khususnya dalam 

kegiatan menulis.  

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut 

sudah mengungkap berbagai peran yang dilakukan oleh 

guru. Di antaranya melalui strategi ataupun bimbang 

dalam hal untuk mengatasi kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa. Hanya saja dalam penelitian 

terdahulu belum dibahas tentang peran guru dalam 

mengatasi kesulitan menulis pada siswa kelas rendah 

secara khusus. Pada dasarnya, peran guru sangatlah 

besar terhadap kemampuan siswa yang mengalami 

kesulitan menulis. Karena itu, penelitian ini masih perlu 
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dilakukan. Penelitian ini akan memberikan gambaran 

umum tentang peran guru yang secara spesifik dalam 

meningkatkan kemampuan menulis siswa.  

 

B. Kajian Teori  

1. Guru 

a. Pengertian guru  

Guru adalah orang yang pekerjaannya 

(mata pencahariannya, profesinya) mengajar.10 

Secara etimologis, guru sering disebut pendidik, 

sedangkan secara terminologis, guru sering 

diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab 

terhadap perkembangan siswa dengan 

mengupayakan perkembangan seluruh potensi 

(fitrah) siswa, baik potensi kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik. Dalam bahasa Arab, 

pengertian guru atau pendidik mencakup 

murabbi, mu’allim, dan muaddib.  

Pengertian murabbi guru adalah orang 

yang memiliki sifat rabbani. Artinya, orang 

bijaksana, bertanggung jawab, berkasih sayang 

terhadap siswa dan mempunyai pengetahuan 

tentang rabb. Dalam pengertian mu’allim, guru 

adalah orang yang berilmu yang tidak hanya 

menguasai ilmu secara teritik tetapi mempunyai 

komitmen yang tinggi dalam mengembangkan 

                                                           
10 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cetakan Ketiga, 377. 
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ilmu yang dimilikinya. Dalam konsep ta’dib, 

terkandung pengertian integrasi antara ilmu dan 

amal sekaligus.11 

Dalam Undang-Undang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan; pasal 39  no. 2 dinyatakan bahwa 

pendidik merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi.12 

Menurut WS. Winkel sebagaimana 

dikutip Ulum menyatakan bahwa pendidik atau 

guru adalah orang yang menuntun siswa untuk 

mencapai kehidupan yang lebih baik atau 

sempurna.13 Oleh karena itu, guru merupakan 

salah satu unsur bidang kependidikan harus 

berperan serta secara aktif dan menempatkan 

kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai 

                                                           
11 Chaerul Rohman dan Heri Gunawan, Kebribadian Guru 

(Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 23-24. 
12 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2011), 197-198. 
13 Miftaqul Ulum, Demitologi Profesi Guru Studi Analisis Profesi 

Guru dalam UU Tentang Guru dan Dosen No. 14/2015 (Ponorogo: 

STAIN Ponorogo Press, 2011), 11. 
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dengan tuntutan masyarakat yang semakin 

berkembang.  

Jadi, guru adalah orang yang 

pekerjaannya mengajar dan sebagai fasilitas 

pembelajaran bagi peserta didiknya. Guru adalah 

lahan bagi peserta didiknya untuk 

mengembangkan potensi akademiknya, baik 

potensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

Guru merupakan pendidik dan orang tua kedua 

bagi anak-anak karena pendidik utama adalah 

orang tua mereka.  

b. Tugas guru  

Guru memiliki banyak tugas, baik yang 

terkait oleh dinas maupun di luar dinas, dalam 

bentuk pengabdian. Tugas guru sebagai profesi 

meliputi mendidik, mengajar, dan melatih. 

Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar 

berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih 

berarti mengembangkan keterampilan-

keterampilan pada siswa.14 

Tugas guru dalam bidang 

kemasyarakatan pada hakikatnya merupakan 

komponen strategis dalam menentukan gerak 

maju kehidupan bangsa. Menurut Amidjaya, 

                                                           
14 Jamil Suprihatinningrum, Guru Profesional: Pedoman Kinerja, 

Kualifikasi, dan Kompetensi Guru (Jogajkrta: Ar-Ruzz Media, 2013), 

30. 
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tugas guru berkaitan dengan pembangunan. Ia 

menjelaskan bahwa guru yang dibutuhkan dalam 

era pembangunan sekarang ini adalah guru-guru 

yang mampu dan siap berperan secara 

profesional dalam dua lingkungan, yaitu 

lingkungan sekolah dan lingkungan 

masyarakat.15 Selanjutnya, menurut undang-

undang tentang guru dan dosen, tugas guru 

adalah sebagai berikut: 

1) merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

proses pembelajaran yang bermutu, dan 

menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran; 

2) meningkatkan dan mengembangkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi secara 

berkelanjutan sejalan dengan perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

3) bertindak objektif dan tidak deskriminatif 

atas dasar pertimbangan jenis kelamin, 

agama, suku, ras dan kondisi fisik tertentu, 

atau latar belakang keluarga, dan status 

sosial ekonomi peserta didik dalam 

pembelajaran.  

4) menjunjung tinggi peraturan perundang-

undangan, hukum, dan kode etik guru serta 

nilai-nilai agama dan etika; 

                                                           
15 Jasmani Asf, Supervisi Pendidikan Trobosan Baru dalam 

Peningkatan Kinerja Pengawasan Sekolah dan Guru (Jogjakarta: Ar-

Ruz Media, 2013), 181. 
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5) Memelihara dan memupuk persatuan dan 

kesatuan bangsa.16 

c. Peran guru 

Dalam keseluruhan proses pendidikan, 

khususnya pendidikan di sekolah, guru 

memegang peran paling sentral. Perilaku guru 

dalam proses pendidikan akan memberikan 

pengaruh yang kuat bagi pembinaan perilaku dan 

kepribadian siswa. Oleh karena itu, perilaku guru 

hendaknya dapat dikembangkan  sedemikian 

rupa sehingga dapat memberikan pengaruh 

terhadap proses dan hasil pendidikan. Di sekolah, 

guru berperan sebagai perancang pengajaran. 

Status guru mempunyai implikasi 

terhadap peran dan fungsi yang menjadi 

tanggung jawabnya. Guru memiliki satu kesatuan 

peran dan fungsi yang tidak dapat terpisahkan, 

antara kemampuan mendidik, membimbing, 

mengajar, dan melatih. Keempat kemampuan 

tersebut merupakan kemampuan integratif, 

antara yang satu dan yang lain tidak dapat 

dipisahkan. Seseorang yang dapat mendidik, 

tetapi tidak memiliki kemampuan membimbing, 

mengajar, dan melatih, ia tidaklah dapat disebut 

sebagai guru paripurna. Selanjutnya, seseorang 

yang memiliki kemampuan mengajar, tetapi 

tidak memiliki kemampuan mendidik, 

                                                           
16 Chaerul Rohman dan Heri Gunawan, Kepribadian Guru, 126. 
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membimbing, dan melatih, juga tidak dapat 

disebut sebagai guru sebenarnya.17 Peran yang 

harus dimiliki oleh guru sebagai berikut. 

1) Sebagai pengajar 

Guru diharapkan memiliki 

pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu 

yang harus diampu untuk di transfer kepada 

siswa. Dalam hal ini, guru harus menguasai 

materi yang akan diajarkan, menguasai 

penggunaan strategi dan metode mengajar 

yang akan digunakan untuk menyampaikan 

bahan ajar. Selain itu, guru berperan 

menentukan alat evaluasi pendidikan yang 

akan digunakan untuk menilai hasil belajar 

siswa, aspek-aspek manajemen kelas, dan 

dasar-dasar kependidikan.18  

2) Sebagai pembimbing 

Tugas guru sebagai pembimbing 

adalah membimbing siswa. Membimbing 

berarti mengarahkan kepada individu siswa, 

mana yang mempunyai kemampuan kurang, 

sedang, dan tinggi. Masing-masing 

kemampuan anak didik tersebut 

membutuhkan perlakuan yang harus berbeda-

                                                           
17Umar Sidiq, Etika dan Profesi Keguruan (Tulungagung: STAI 

Muhamadiyah Tulungagung, 2018), 44. 
18 Suparlan, Guru Sebagai Profesi (Yogyakarta: Hikayat 

Publishing, 2006), 33-34. 
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beda pula. Artinya, siswa yang mempunyai 

kemampuan intelektual rendah, sedang, dan 

tinggi tidak boleh disamaratakan. Sebab, 

guru yang memperlakukan kesamarataan 

dengan standar minimal akan menjadikan 

jenuh pada siswa yang berkemampuan tinggi. 

Sebaliknya, menyamaratakan bimbingan 

pada siswa dengan standar maksimal akan 

menjadikan siswa berkemampuan rendah 

semakin tidak paham.19 

3) Sebagai pelatih 

Sebagai pelatih, guru harus 

memberikan sebanyak mungkin kesempatan 

bagi siswa untuk dapat menerapkan konsepsi 

atau teori ke dalam praktik yang akan 

digunakan langsung dalam kehidupan. Dalam 

aspek ini, guru perlu memberikan 

kesempatan seluas-luasnya kepada siswa 

memperoleh pengalaman belajar yang 

sebanyak-banyaknya, khusunya untuk 

mempraktikkan berbagai jenis keterampilan 

yang mereka butuhkan.20 

4) Guru sebagai motivator 

Peran guru sebagai motivator, yaitu 

untuk meningkatkan semangat dan gairah 

belajar yang tinggi. Siswa perlu mempunyai 

                                                           
19 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: STAIN Kudus 

Press, 2008), 47. 
20 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, 33-34. 
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motivasi yang tinggi baik motivasi dari 

dalam dirinya sendiri maupun dari luar yang 

utamanya berasal dari guru. Fungsi guru 

sebagai motivator, di antaranya memberikan 

dorongan kepada siswa untuk dapat belajar 

lebih giat, dan memberikan tugas kepada 

siswa sesuai dengan kemampuan dan 

perbedaan individual peserta didik.21 

5) Guru sebagai fasilitator 

Sebagai fasilitator, dalam hal ini guru 

akan memberikan fasilitas dan kemudahan 

dalam proses belajar mengajar. Misalnya, 

saja menciptakan suasana kegiatan belajar 

yang sedemikian rupa, serasi dengan 

perkembangan siswa sehingga interaksi 

belajar mengajar akan berlangsung secara 

efektif.22  

6) Guru sebagi inovator  

Sebagai inovator, guru harus 

memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi 

untuk menambah pengetahuan dan 

keterampilannya sebagai guru. Tanpa 

semangat yang tinggi, mustahil guru dapat 

menghasilkan inovasi-inovasi yang 

bermanfaat untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah. Misalnya, memiliki 

                                                           
21 Ibid., 35-36.  
22 Sadirman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2009), 143-146. 
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kemauan untuk melakukan pembaharuan-

pembaharuan dimaksud berkenaan dengan 

pola pembelajaran, termasuk di dalamnya 

metode mengajar, media pembelajaran, 

sistem, dan alat evaluasi.23 

7) Guru sebagai evaluator  

Peran guru sebagai evaluator, yaitu 

untuk memahami teknik evaluasi, baik tes 

maupun nontes yang meliputi jenis masing-

masing teknik, karakteristik, prosedur 

pengembangan, serta cara menentukan baik 

atau tidaknya ditinjau dari berbagai segi, 

validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat 

kesukaran soal. Selain menilai hasil belajar 

siswa, guru juga harus menilai dirinya 

sendiri, baik sebagai perencana, pelaksana, 

maupun penilai program pembelajaran.24 

2. Menulis  

a. Pengertian Menulis   

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI),25 disebutkan bahwa menulis adalah 

membuat huruf (angka dan lain sebagainya), 

yang dibuat (digurat dan sebagainya), dengan 

pena (pensil, cat, dan sebagainya). Jadi, menurut 

kamus ini, menulis berarti menorehkan huruf 

                                                           
23 Sudarwan Danim dan Khairil, Profesi Kependidikan (Bandung: 

alfabeta, 2012), 46. 
24 E.  Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, 62. 
25Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional, 2008) 
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atau angka dengan pensil atau cat ke atas kertas 

atau benda lainya yang memungkinkan dapat 

terbaca secara jelas dan mengundang makna 

tertentu.  

Menulis menurut Tarigan sebagaimana 

dikutip Novi dan Dadan26 adalah menurunkan 

atau melukiskan lambang-lambang grafik yang 

menggambarkan suatu bahasa yang dipahami 

seseorang sehingga orang lain dapat membaca 

lambang-lambang grafik ini jika mereka 

memahami bahasa dan grafik tadi. Jadi, menulis 

bukan sekadar menggambar huruf-huruf, ada 

pesan yang dibawa oleh penulis melalui gambar 

huruf-huruf ini.27 

Gie menyatakan bahwa menulis memiliki 

kesamaan makna dengan mengarang, yaitu 

segenap kegiatan seseorang mengungkapkan 

gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa 

tulis kepada pembaca untuk dipahami. Dalam 

sudut pandang lain, menulis dapat pula dikatakan 

sebagai kegiatan mereaksi. Artinya, menulis 

adalah proses mengemukakan pendapat atas 

dasar masukan yang diperoleh penulis dari 

berbagai sumber ide yang tersedia. Sumber ide 

                                                           
26 Novi Resmini dan Dadan Juanda, Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia di Kelas Tinggi (Bandung: UPI Press, 2007), 115.  
27 Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar 

Dalam Berbagai Aspeknya (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group 

2011), 91. 
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bisa saja berupa segala objek yang mampu 

merangsang penulis untuk menulis termasuk di 

dalamnya tulisan lain yang telah dihasilkan orang 

lain.28 

Menurut Faris sebagaimana dikutip Novi 

Resmini, dkk. mengemukakan bahwa dalam 

konteks kiat berbahasa (languange art) menulis 

merupakan kegiatan yang paling kompleks untuk 

dipelajari siswa. Khususnya di sekolah dasar, 

menulis merupakan keterampilan yang sulit 

diajarkan sehingga bagi guru mengajarkan 

menulis juga merupakan tugas yang paling 

sulit.29  

Banyak orang yang lebih menyukai 

membaca daripada menulis karena menulis 

dirasakan lebih lambat dan lebih sulit. Meskipun 

demikian, kemampuan menulis sangat 

diperlukan baik dalam kehidupan di sekolah 

maupun di masyarakat. Para siswa memerlukan 

kemampuan menulis untuk menyalin, mencatat, 

atau untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. 

Tanpa memiliki kemampuan untuk menulis, 

siswa akan mengalami banyak kesulitan dalam 

melaksanakan ketiga jenis tugas tersebut. Oleh 

karena itu, menulis harus diajarkan pada saat 

                                                           
28 Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan 

Karakter (Bandung: Refika Aditama, 2015), 181-182. 
29 Novi Resmini, et al., Membaca dan Menulis di SD: Teori dan 

Pengajarannya (Bandung: Upi Press, 2006), 227.  
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anak mulai masuk SD dan kesulitan belajar 

menulis harus memperoleh perhatian yang cukup 

dari peran guru.  

b. Tahap-tahap menulis 

Menurut Akhadiah, menulis adalah 

sebuah proses, yaitu proses penuangan gagasan 

atau ide ke dalam bahasa tulis yang dalam 

praktiknya proses menulis diwujudkan dalam 

beberapa tahap yang merupakan satu sistem yang 

utuh.30 Beberapa tahapan menulis pada anak 

digambarkan oleh Mubiar Agustin31 sebagai 

berikut.  

1) Tahapan mencoret atau membuat goresan 

(scribble stage) 

Pada tahap ini, anak ditandai dengan 

mulainya menggunakan alat tulis untuk 

membuat coretan sebelum ia belajar untuk 

membuat bentuk huruf yang dapat dikenali.  

2) Tahapan pengulangan secara linier (linear 

repetitive stage) 

Pada tahap ini, anak menemukan 

bahwa tulisan biasanya berarah horisontal 

dan huruf-huruf tersusun berupa barisan pada 

halaman kertas. Anak juga telah mengetahui 

                                                           
30 Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan 

Karakter, 181. 
31 Mubiar Agustin, Permasalahan Belajar dan Inovasi 

Pembelajaran: Panduan untuk Guru, konselor, Psikologi Orang Tua, 

dan Tenaga Kependidikan (Bandung: Refika Aditama, 2014), 66-67. 
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bahwa kata yang panjang akan ditulis dalam 

barisan huruf yang lebih panjang 

dibandingkan dengan kata yang pendek.  

3) Tahap menulis secara random atau acak 

(rondom letter stage) 

Pada tahap ini, anak belajar mengenai 

bentuk coretan yang dapat diterima sebagai 

huruf dan dapat menuliskan huruf-huruf 

tersebut dalam urutan acak dengan maksud 

menulis kata tertentu.  

4) Tahap menulis tulisan nama (letter name 

wraiting, phonetic writing) 

 Pada tahap ini, anak mulai 

memahami hubungan antara huruf dan bunyi 

tertentu. Anak dapat menuliskan satu atau 

beberapa huruf untuk melambangkan suatu 

kata, seperti menuliskan huruf depan 

namanya saja atau menulis “bu” dengan 

sebagai lambang dari “buku”.  

5) Tahap menemukan ejaan (transitional 

spelling)   

Pada tahap ini, anak mulai memahami 

cara menulis secara konvensional, yaitu 

menggunakan ejaan yang berlaku umum. 

Anak dapat menuliskan kata yang memiliki 

ejaan dan bunyi sama dengan benar seperti 

kata “buku”. Namun, anak masih sering salah 

menuliskan kata yang ejaanya mengikuti cara 
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konvensional dan tidak hanya ditentukan 

oleh bunyi yang terdengar seperti hari 

“sabtu” ditulis “saptu”, padahal kedua tulisan 

tersebut berbunyi sama jika dibaca.  

6) Tahap ejaan sesuai ucapan (conventional 

spelling)   

Pada tahap ini, anak telah menguasai 

cara menulis secara konvensional, yaitu 

menggunakan bentuk huruf dan ejaan yang 

berlaku umum untuk mengespresikan 

berbagai ide abstrak. 

Pada anak usia sekolah, perkembangan 

menulis telah berada pada tahap yang terakhir, 

yaitu conventional spelling. Anak pada usia 

sekitar kelas dua SD pada umumnya telah dapat 

menulis dengan huruf dan ejaan yang benar, serta 

telah memperhatikan aspek visual dari 

tulisannya.  

Selain itu, menulis pada usia SD dibagi 

menjadi dua tahap, 32yaitu: 

1) Menulis Permulaan 

Pada tahapan ini, kegiatan menulis 

lebih didominasi oleh hal-hal yang bersifat 

mekanis. Kegiatan mekanis yang dimaksud 

berupa, sikap duduk baik dalam menulis, cara 

memegang pensil, cara memegang buku, 

melemaskan tangan dengan cara menulis di 

                                                           
32 Novi Resmini dkk, Membaca dan Menulis di SD, 199. 
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udara, melemaskan jari-jari melalui kegiatan 

menggambar menjiplak, dan melatih dasar-

dasar menulis. 

2) Tahap Menulis Lanjut 

Menulis lanjut berisikan kegiatan-

kegiatan berbahasa tulis yang lazim 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada 

umumnya dan bidang pekerjaan pada 

khususnya. Pembelajaran menulis lanjut di 

SD menekankan pelatihan penulisan dalam 

berbagai bentuk tulisan, misalnya surat, 

prosa, puisi, pidato, naskah drama, laporan 

naskah berita, pengumuman, iklan, cara 

menulis ringkasan, dan mengisi formulir. 

3) Tahap Menulis Mahir 

Pembelajaran mahir memiliki 

kemampuan  untuk menulis narasi dan 

deskripsi faktual, dengan panjang beberapa 

paragraf untuk topik-topik yang sudah 

dikenal pembelajaran dengan baik. Mahir 

berarti mampu melakukan surat menyurat 

secara rutin dan menggabungkan kalimat-

kalimat menjadi wacana sederhana yang 

panjangnya paling tidak beberapa paragraf. 

Misalnya, dapat menulis surat menyurat 

biasa, membuat catatan, menulis ringkasan 

yang padat, serta dapat menulis narasi. 
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3. Kesulitan Belajar Menulis  

Sejak awal masuk sekolah, anak harus belajar 

menulis tangan karena kemampuan ini merupakan 

persyaratan bagi upaya belajar berbagai bidang studi 

yang lain. Kesulitan menulis dengan tangan tidak 

hanya menimbulkan masalah bagi anak tetapi juga 

guru. Tulisan yang tidak jelas menyebabkan anak 

maupun guru tidak dapat membaca tulisan tersebut. 

Kesulitan belajar menulis sering disebut juga 

disgrafia (dysgraphia). Kesulitan belajar menulis 

yang berat disebut juga agrafia (agraphia). Dalam 

National Center For Learning Disabilities (NCLD) 

(2006) disebutkan bahwa disgrafia adalah kesulitan 

belajar yang berhubungan dengan kemampuan 

menulis. Hal ini dapat dilihat dari kesulitan mengeja, 

tulisan tangan  yang buruk, bermasalah saat 

menuliskan pemikiran di atas kertas. 

Disgrafia menunjukkan adanya 

ketidakmampuan menginggat cara membuat huruf 

atau simbol-simbol matematika. Disgrafia sering 

dikaitkan dengan kesulitan belajar membaca atau 

disleksia (dyslexia) karena kedua jenis kesulitan 

tersebut sesungguhnya saling terkait. Menulis 

membutuhkan perkembangan kemampuan lebih 

lanjut dari membaca.33 

Anak-anak normal dan anak disgrafia secara 

fisik dan psikologis pada umumnya sama, tetapi 

                                                           
33 Mubiar Agustin, Permasalahan Belajar dan Inovasi 

Pembelajaran, 66. 
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ketika dalam proses belajar di kelas, anak disgrafia 

terlihat sulit atau lambat dalam menulis. Disgrafia 

pada umumnya tidak terkait dengan kemampuan 

lainya. Anak-anak disgrafia bisa saja normal dalam 

berbicara, dan normal dalam keterampilan motorik 

lainya, tetapi mempunyai hambatan dalam menulis. 

Disgrafia umumnya diketahui pada saat anak-anak 

belajar di SD, yaitu ketika awal belajar membaca, 

menulis permulaan.  

Berkaitan dengan ini Abdurrahman34 

mengemukakan bahwa anak disgrafia ditandai 

dengan kesulitan dalam membuat huruf (menulis) 

dan simbol matematika. Disgrafia sering dikaitkan 

dengan kesulitan belajar membaca atau disleksia 

karena kedua jenis kesulitan tersebut saling terkait. 

Menurut Santrock JohnW sebagaimana dikutip 

dalam jurnal yang ditulis oleh Suhartono, disgrafia 

ditandai dengan ketidakmampuan dalam belajar 

yang mempengaruhi kemampuan menulis yang 

diperlihatkan anak-anak dalam mengeja, miskin 

kosakata, kesulitan menuangkan pikiran untuk 

dituliskan di atas kertas. Itu sebabnya maka anak-

anak disgrafia perlu mendapatkan bantuan secara 

khusus dalam belajar menulis.35 

                                                           
34 Abdurahman, M. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar 

(Jakarta: Proyek Pendidikan Tenaga Guru, Direktorat Jendral 

Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, 1998), 228. 
35 Suhartono, Pembelajaran Menulis untuk Anak Disgrafia di 

Sekolah Dasar. Transformatika, (online), Volum 2, No. 1 Tahun 2016. 

(Maret, 2016), 
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a. Ciri-ciri Kesulitan Menulis  

Beberapa anak mengalami ganguan 

dalam menulis. Ada beberapa ciri khusus anak 

kesulitan menulis permulaan,36 di antaranya 

sebagai berikut.  

1) Terdapat ketidakkonsistennya bentuk huruf 

dalam tulisannya. 

2) Saat menulis, penggunaan huruf kecil dan 

huruf besar masih tercampur. 

3) Ukuran dan bentuk huruf dalam tulisanya 

tidak proporsional. 

4) Anak tampak harus berusaha keras saat 

mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, 

atau pemahamanya lewat tulisan. 

5) Sulit memegang bulpoin ataupun pensil 

dengan mantap. Ketika memegang alat tulis, 

anak sering terlalu dekat bahkan hampir 

menempel dengan kertas. 

6) Berbicara pada diri sendiri ketika sedang 

menulis atau bahkan terlalu memperhatikan 

tangan yang dipakai untuk menulis. 

7) Cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti 

alur garis yang tepat dan proporsional.  

                                                                                                                     
http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/transformatika/article/view/204/156, 

diakses 02 Maret 2018. 
36 Mubiar Agustin, Permasalahan Belajar dan Inovasi 

Pembelajaran, 67.  

http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/transformatika/article/view/204/156
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8) Anak tetap mengalami kesulitan meskipun 

hanya diminta menyalin contoh tulisan yang 

sudah ada. 

b. Jenis Kesulitan Menulis  

Beberapa jenis indikator kesulitan 

menulis yang dialami oleh anak, dalam jurnal 

yang ditulis Yudha Kasman37 antara lain sebagai 

berikut.  

1) terlalu lambat dalam menulis; 

2) salah arah pada penulisan huruf, misalnya 

menulis huruf n dimulai dari ujung bawah 

kaki kanan huruf, naik, lengkung kekanan, ke 

bawah baru kembali naik; 

3) terlalu miring, 

4) jarak antara huruf tidak konsisten, 

5) tulisan kotor, 

6) tidak dapat mengikuti garis horisontal, 

7) bentuk huruf tidak terbaca, 

8) tekanan pensil tidak tepat (terlalu tebal atau 

terlalu tipis), 

9) ukuran tulisan terlalu besar atau terlalu kecil, 

10) bentuk terbalik (seperti becermin). 

 

                                                           
37 Yudha Kasman, wordpress.com/2010/04/12/ disgrafia pada 

anak kesulitan menulis dan solusiny, (online), 

(http:yudhakasman.wordpress.com.2010/04/12/disgrafia-pada-anak-

kesulitan-menulis-dan-solusinya/),diakses pada tanggal 02 april 

2018,22. 
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c. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan 

Menulis  

Kesulitan belajar menulis juga 

disebabkan oleh faktor neuorologis,38 yaitu 

gangguan pada otak kiri depan yang berhubunan 

dengan kemampuan menulis. Kelainan 

neurologis ini menghambat kemampuan menulis 

yang meliputi hambatan secara fisik, seperti 

tidak dapat memegan pensil dengan mantap 

ataupun tulisan tangan buruk dan tidak terbaca. 

Anak dengan kesulitan menulis sebenarnya 

mengalami kesulitan dalam mengharmoniskan 

ingatan dengan penguasaan gerak otot secara 

otomatis saat menulis huruf dan angka.  

Menurut Lerner dalam bukunya Mulyono 

Abdurorahman39 ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kemampuan anak untuk menulis, 

yaitu: 

1) Motorik 

Anak yang perkembangan 

motoriknya belum matang atau mengalami 

gangguan, akan mengalami kesulitan dalam 

menulis; 

 

 

                                                           
38 Mulyono Abdurrohman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan 

Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 3003), 13 
39 Ibid., 227.  
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2) Perilaku  

Anak yang hiperaktif atau yang 

perhatiannya mudah teralihkan, dapat 

menyebabkan pekerjaannya terhambat, 

termasuk pekerjaan menulis; 

3) Persepsi  

Anak yang terganggu persepsinya 

dapat menimbulkan kesulitan dalam menulis. 

Jika persepsi visualnya yang terganggu, anak 

mungkin akan sulit membedakan bentuk-

bentuk huruf yang hampir sama seperti huruf 

d dengan b, p dengan q, h dengan n, atau m 

dengan w. Jika persepsi audiotorisnya yang 

terganggu, mungkin anak akan mengalami 

kesulitan untuk menulis kata-kata yang 

diucapkan oleh guru;  

4) Memori  

Gangguan memori juga dapat menjadi 

penyebab terjadinya kesulitan belajar menulis 

karena anak tidak mampu mengingat apa 

yang akan ditulis. Jika gangguan menyangkut 

ingatan visual, anak akan sulit untuk 

mengingat huruf atau kata. Jika gangguan 

tersebut menyangkut memori auditori, anak 

akan mengalami kesulitan menulis kata-kata 

yang baru saja diucapkan oleh guru. 
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5) Kemampuan melaksanakan cross modal 

Kemampuan melaksanakan cross 

modal menyangkut kemampuan mentransfer 

dan mengorganisasikan fungsi visual ke 

motorik. Ketidakmampuan di bidang ini 

dapat menyebabkan anak mengalami 

gangguan koordinasi mata-tangan sehingga 

tulisan menjadi tidak jelas, terputus-putus 

atau tidak mengikuti garis lurus. 

6) Penggunaan tangan yang dominan 

Anak yang tangan kirinya lebih 

dominan atau kidal tulisannya juga sering 

terbalik-balik dan kotor. 

7) Kemampuan memahami instruksi 

Ketidakmampuan memahami 

instruksi dapat menyebabkan anak sering 

keliru menulis kata-kata sesuai dengan 

perintah guru. 

  



40 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode 

penelitian dengan pendekatan kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen). Peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.40  

Peneliti mengambil metode kualitatif karena 

peneliti menemukan fenomena yang terjadi di SDN 3 

Jurug, Sooko, Ponorogo. Di SD tersebut terdapat anak 

yang belum mampu menulis secara baik. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin mengambil data secara 

mendalam dari narasumber dan menulisnya sehingga 

dapat mengumpulkan data secara benar.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi kasus. Dalam hal ini, peneliti 

menyelidiki secara cermat suatu program, pristiwa, 

                                                           
40 Sugiyono, Metodologi Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualtitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 15. 

40 
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aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus 

dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Peneliti 

mengumpulkan informasi secara lengkap dengan 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data 

berdasarkan waktu yang telah ditentukan.41 

Siswa yang mengalami kesulitan menulis 

merupakan suatu kasus yang ada di sekolah. Peneliti 

akan mengumpulkan informasi dan data-data yang 

didapatkan dari hasil wawancara atau observasi, 

sehingga peneliti mampu mendapatkan informasi secara 

benar. Karena permasalahan tersebut merupakan suatu 

peristiwa, peneliti menggunakan jenis penelitian studi 

kasus.  

 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta. Sebab, 

penelitilah yang menentukan keseluruan skenarionya.42 

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

pengumpul data, sedangkan instrumen lain sebagai 

penunjang.  

Peneliti sebagai instrumen kunci dalam artian 

peneliti mempunyai tugas utama, yaitu peneliti 

menentukan cara untuk mendapatkan informasi dengan 

                                                           
41 John W. Craswell, Research Design (Yugyakarta: Pustaka 

Pelajar), 2009, 20. 
42 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya,2002, 117. 
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ikut berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Ketika 

peneliti berpartisipasi mengajar di kelas akan membantu 

terkait dengan pengumpulan data atau informasi yang 

dibutuhkan. Selain itu, peneliti juga mampu 

mengumpulkan berupa data dokumentasi bisa berupa 

foto atau wawancara dengan guru kelas yang 

bersangkutan.   

 

3. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo. Peneliti tertarik meneliti di lokasi ini karena 

menurut pengamatan dan informasi yang didapatkan 

oleh peneliti dari orang tua yang peneliti lakukan selama 

kurang lebih 1 bulan, terdapat anak yang duduk di kelas 

1, 2 dan 3 belum mampu membaca dan menulis.  

 

4. Data dan sumber data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah 

kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan 

dengan hal itu, pada bagian ini jenis data dibagi ke 

dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto, dan 

statistik.43 

Sumber data dalam penelitian ini diambil dari 

semua pihak sekolah, baik itu kepala sekolah dengan 

cara mewawancarainya dan mencatat hasil wawancara 

pada lembar catatan lapangan, maupun hasil observasi 

                                                           
43 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2008), 169. 
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terhadap guru. Misalnya, cara guru mengajar dan 

tindakan guru ketika melihat ada siswa di kelas yang 

mengalami kesulitan menulis. Selanjutnya, data dari 

karyawan dan siswa dapat dijadikan tambahan untuk 

memperoleh data yang akurat.  

 

5. Prosedur pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah 

yang paling penting dalam penelitian. Sebab, tujuan 

utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak 

akan mendapatkan data yang diinginkan. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai seting, berbagai sumber, dan cara-cara yang 

lainnya. Terdapat empat macam teknik pengumpulan 

data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan 

gabungan/triangulasi.44 

a. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data 

yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan 

disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau 

perilaku objek sasaran. Orang yang melakukan 

observasi disebut pengobservasi (observer) dan 

pihak yang diobservasi disebut terobservasi 

(observee).45 

                                                           
44 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, 224-225. 
45 Abdurrohman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik 

Penyusunan Skripsi (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 104-105. 
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Observasi pada penelitian ini dilakukan di 

kelas rendah, yaitu kelas 1, 2 dan kelas 3 dengan 

maksud untuk melihat aktivitas saat pembelajaran 

berlangsung. Pada tahap awal, peneliti akan 

melakukan observasi di kelas 1. Setelah data yang 

didapatkan di kelas 1 cukup, hasil observasi dalam 

penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan (CL). 

Dalam pengamatan ini, peneliti mengandalkan 

pengamatan dalam pengumpulan data dilapangan.  

Dalam observasi pengumpulan data ini, 

peneliti tidak hanya terfokus pada satu kelas karena 

data yang dibutuhkan adalah data kelas 1, 2 dan 3. 

Karena itu, secara bergantian peneliti akan 

melakukan observasi terhadap tiga kelas tersebut 

dengan cara yang sama, yaitu melakukan observasi 

pembelajaran yang guru lakukan, kemudian peneliti 

menyimpulkan dalam catatan lapangan (CL).  

b. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik 

yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 

wawancara (interview) adalah suatu kejadian atau 

suatu proses interaksi antara pewawancara 

(interviewer) dan sumber informasi atau orang yang 

diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi 

langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara 

merupakan percakapan tatap muka (facetoface) 

antara pewawancara dengan sumber informasi. 

Dalam hal ini, pewawancara bertanya langsung 
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tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang 

sebelumnya. 46 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

wawancara mendalam dan tertsruktur. Artinya, 

peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan fokus masalah. Dalam hal ini, 

peneliti melakukan wawancara dengan (1) guru kelas 

1, yaitu Bapak Tumari (2) guru kelas 2, yaitu Bapak 

Edi (3) dan  guru kelas 3 Bapak Pujo. Wawancara 

dilakukan untuk mengetahui peran guru sebagai 

pembimbing untuk mengatasi siswa yang mengalami 

kesulitan dalam menulis, (4) Kepala SDN 3 Jurug, 

untuk mendapatkan data mengetahui peran guru 

dalam proses pembelajaran di kelas rendah serta 

program mengenai visi misi dan lain-lain. Hasil 

wawancara tersebut ditulis lengkap dengan kode-

kode dalam transkip wawancara.  

c. Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber yang terdiri atas 

dokumen dan rekaman. Dokumen merupakan catatan 

atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah 

berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok 

orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial 

yang sesuai dengan terkait fokus penelitian adalah 

                                                           
46 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Penelitian Gabunan (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri), 2014, 

372. 
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sumber informasi yang sangat berguna dalam 

penelitian kualitatif. Dokumen ini dapat berbentuk 

teks tertulis, artefak, gambar, atau foto.47 

Dokumen yang akan peneliti kumpulkan, 

yaitu mengenai catatan lapangan (CL) yang peneliti 

dapatkan ketika melakukan observasi dan 

wawancara. Selain itu, bukti berupa coretan atau 

tulisan yang ditulis oleh siswa yang mengalami 

kesulitan belajar itu adalah sebuah dokumen yang 

wajib peneliti kumpulkan.  

Rekaman sebagai setiap tulisan atau 

pernyataan yang dipersiapkan oleh individual 

dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa 

atau memahami accounting.48 Dalam penelitian ini, 

rekaman digunakan peneliti untuk merekam hasil 

wawancara yang dilakukan dengan tujuan, untuk 

menambah ingatan dan mempermudah penulisan 

dalam hal menyusun sebuah penelitian.  

Selain itu, teknik dokumentasi ini, peneliti 

gunakan untuk memperoleh data tertulis tentang 

proses kegiatan bimbingan yang dilaksanakan di 

sekolah. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini 

juga digunakan untuk mendapatkan data berupa 

sejarah berdirinya SDN 3 Jurug Sooko Ponorogo, 

                                                           
47 Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

Penelitian Gabuna, 391. 
48 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek (Jakarta: Rineka Cipta), 1998, 236. 
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letak geografis, visi misi sekolah, struktur organisasi, 

sarana dan prasarana. 

d. Gabungan/triangulasi 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dalam 

triangulasi teknik, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi untuk sumber data yang sama secara 

serentak.  

Triangulasi sumber berarti untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama. Peneliti melakukan 

wawancara, observasi dan dokumentasi kepada 

ketiga sumber, yaitu guru kelas 1, guru kelas 2 dan 

guru kelas 3.  

e. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data 

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 
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memilih hal yang penting dan yang akan dipelajari, 

serta membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.49 

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan 

peneliti dalam analisis data, yaitu: 

1) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses 

pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrakan 

dan pentransformasian data kasar dari lapangan. 

Proses ini berlangsung selama penelitian 

dilakukan, dari awal sampai akhir penelitian. 

Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar 

mencari data yang benar-benar valid. Ketika 

peneliti menyaksikan kebenaran data yang 

diperoleh akan dicek ulang dengan informan lain 

yang dirasa peneliti lebih mengetahui.50 

Dalam reduksi data ini, peneliti mencari 

data sebanyak-banyaknya. Data yang diperoleh 

tidak langsung ditulis dalam penelitian ini tetapi 

peneliti akan melakukan penelitian terlebih dulu 

tentang peran guru dalam mengatasi kesulitan 

menulis siswa. Peneliti akan mengumpulkan 

informasi dari berbagai sumber. Misalnya, orang 

tua peserta didik dan guru kelas yang secara 

langsung dapat memberikan informasi yang 

valid.  

 

                                                           
49 Sugiyono, Metodologi Pendidikan, 335. 
50 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif , 209. 
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2) Penyajian Data  

Setelah data direduksi, langkah 

selanjutnya adalah penyajian data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antar kategori, flowchart, dan 

sejenisnya. Dengan men-display-kan data, 

peneliti akan mudah untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang difahami tersebut.51  

Penyajian data yang akan peneliti 

lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan 

hubungan antar kategori. Sebab, data berupa 

uraian singkat akan mempermudah pembaca 

dalam memahami maksud dari apa yang peneliti 

sajikan. 

3) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi  

Langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif menurut Milles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam 

penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi 

                                                           
51 Sugiyono, Metodologi Pendidikan, 341. 
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mungkin juga tidak. Seperti telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan.52 

Dari hasil pengamatan sementara yang 

peneliti dapatkan selama kurang lebih 1 bulan, 

peran guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa masih kurang. Hal ini dapat dibuktikan 

bahwa masih ada anak yang duduk di kelas 1 dan 

2 belum bisa membaca dan menulis. 

Sesuai dengan pengamatan yang peneliti 

dapatkan dari kegiatan les, bahwa salah satu 

siswa yang masih duduk di kelas 1 SD 3 Jurug, 

Sooko, Ponorogo ini belum mampu menulis 

dengan benar dikarenakan belum hafal bentuk 

huruf abjad. Selain itu, ketika melakukan 

percakapan dengan siswa tersebut ternyata guru 

memberikan bimbingan dengan cara sesekali 

menyuruh siswa untuk menulis tetapi tidak 

diperlakukan secara khusus. Hal inilah yang 

membuat siswa yang mengalami kesulitan 

menulis masih tertinggal dibandingkan yang 

lain.53  

 

 

                                                           
52 Ibid., 345. 
53 Hasil Wawancara Siswa Kelas 1, SDN 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo, tanggal 10 Maret 2018, Pukul 17.00. 
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6. Pengecekan keabsahan temuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya 

ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam 

penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan 

valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan 

peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada 

objek yang diteliti.54 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah triangulasi. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

berbagai sumber di luar data sebagai bahan 

perbandingan. Kemudian, dilakukan cross chek agar 

hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.55 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi 

sumber digunakan untuk menguji dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Ini 

digunakan untuk menguji kredibilitas data tentang peran 

guru maka pengumpulan data diperoleh dari guru kelas 

1, guru kelas 2 dan guru kelas 3. Data dari sumber 

tersebut, telah dianalisis oleh peneliti sehingga dapat 

disimpulkan. 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas 

data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Data 

yang peneliti peroleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi dan dokumentasi. Bila dengan teknik 

                                                           
54 Ibid., 365. 
55 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 330. 
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pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data 

yang berbeda-beda. Peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, yaitu guru 

kelas 1, 2 dan 3 serta guru pengganti atau yang lain 

untuk memastikan data yang dianggap benar.  

Dengan mengumpulkan data dari observasi, 

wawancara, dan dokumen tertulis yang diperoleh, akan 

dihasilkan bukti yang berbeda dan akan keluasan 

pengetahuan untuk memperoleh kebenaran. Tentang hal 

yang akan diteliti di SDN 3 Jurug mengenai peran guru 

dalam mengatasi kesulitan menulis siswa. 

 

7. Tahap-tahap Penelitian  

Dalam penelitian ini, ada 4 yaitu (1) tahap pra 

lapangan, (2) tahap pekerjaan lapangan, (3) tahap 

analisis data, (4)  tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap tersebut terdapat pada bagan di 

bawah ini. 
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Keterangan : 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap persiapan yang dilakukan oleh peneliti 

sebelum melakukan penelitian persiapan tersebut 

terdiri atas sebagai berikut.  

a. Penjajagan lapangan, yaitu peneliti 

mengumpulkan informasi dan mencari data dari 

sumber yang tepercaya melalui wawancara 

dengan siswa di SD tersebut bahkan wawancara  

langsung dengan guru kelas.  

b. Penyusunan proposal, peneliti melakukan 

penyusunan proposal sebagai salah satu syarat 

penelitian  

c. Ujian proposal, setelah penyusunan proposal, 

peneliti melakukan ujian proposal berdasarkan 

waktu yang telah ditentukan oleh kampus. 

d. Revisi proposal, peneliti melakukan revisi 

proposal untuk melengkapi data-data yang 

belum sempura 

e.  Mengurus izin, setelah proses revisi proposal 

dan sudah ditandatangani oleh penguji 1, 

penguji 2 serta ketua jurusan tahap terakhir 

adalah pengurusan izin untuk mendapatkan surat 

perizinan dari kampus yang akan diberikan 

kepada sekolah.  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap ini, peneliti mencari data dan informasi 

yang dapat diperoleh dengan cara berikut ini.  
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a. Wawancara, sebelum melakukan wawancara, 

peneliti akan menyusun pedoman wawancara, 

yaitu tahap persiapan wawancara yang meliputi 

pembuatan panduan wawancara dan 

mempersiapkan peralatan wawancara seperti 

alat perekam.  

b. Observasi, karena peneliti memerlukan data 

yang valid, peneliti harus melakukan observasi 

terhadap kegiatan guru yang ada di kelas untuk 

menangani anak yang mengalami kesulitan 

menulis. Jika peneliti melakukan observasi 

secara langsung, peneliti akan mendapatkan data 

yang valid.  

3. Tahap analisis data 

Pada tahap ini, peneliti mencari dan menyusun data 

yang diperoleh dari berbagai sumber dengan cara 

berikut ini.  

a. Reduksi data, peneliti mencari data sebanyak-

banyaknya kemudian data tersebut akan 

dikumpulkan dan dipilih sesuai dengan 

permasalahan yang ada.  

b. Penyajian data, untuk mempermudah dalam 

penyampaian hasil pengamatan peneliti 

menyajikan dalam bentuk uraian singkat dan 

bagan.  

c. Menarik kesimpulan, setelah data yang 

diperoleh disusun, peneliti dapat menarik sebuah 

kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.  
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d. Pengecekan keabsahan temuan, dari data yang 

dihasilkan akan diketahui bahwa data tersebut 

valid atau reliabel. Dapat dikatakan valid 

apabila data tersebut tidak ada perbedaan antara 

yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi. Data dikatakan reabel apabila data yang 

dihasilkan berbeda dengan kenyataan yang 

terjadi.   

e. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

Langkah terakhir, yaitu penulisan hasil laporan 

penelitian yang mengacu pada peraturan 

penulisan karya ilmiah yang berlaku di Jurusan 

Pendidikian Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), 

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut 

Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. 
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BAB IV  

TEMUAN PENELITIAN  

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya dan Berkembangnya SD Negeri 

3 Jurug, Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo 

Pada awalnya, sekolah ini berdiri pada tahun 

1973. Pada tahun 1973, SDN 3 Jurug bergabung 

dengan sekolah di Desa Taji. Hal ini disebabkan 

SDN 3 Jurug belum mempunyai gedung sendiri 

sehingga siswanya bergabung dengan sekolah yang 

ada di Desa Taji. Sebenarnya, gedung SDN Jurug 5 

yang terletak di Desa Jurug lebih dahulu 

dibandingkan dengan SDN 3 Jurug. Akan tetapi 

tidak lama kemudian di Desa Nglegok dibangun 

sebuah gedung sekolah. Kemudian, siswa yang 

awalnya bersekolah di Desa Taji dipindah ke Desa 

Nglegok. Setelah itu, semua anak di tempatkan di 

gedung tersebut sehingga menjadi sekolah dengan 

nama SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo sampai 

dengan sekarang. 

Dalam hal renovasi gedung, ada perubahan 

gedung pada tahun 2006, yakni SDN 3 Jurug 

direhap dan menjadi seperti sekarang ini. Dari tahun 

berdiri hingga sekarang, SDN 3 Jurug hanya 

mengalami satu kali rehap, kemudian tahun 2008 

mendapatkan gedung baru yang bernama Ruang 

Kelas Baru (RKB). 

57 
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Dilihat dari perkembangan jumlah siswa dari 

dulu hingga sekarang, jumlah siswa SDN 3 Jurug 

mengalami penurunan. Penurunan jumlah siswa 

disebabkan warga sekitarnua sebagian besar hanya  

memiliki satu atau dua anak. Selain itu, 

lingkungannya juga lingkungan yang jarang 

pnduduk. Oleh karena itu, jumlah siswa di SDN 3 

Jurug dari tahun ke tahun semakin menurun. Sampai 

saat ini jumlah siswa hanya 46.56 

2. Letak Geografis SD Negeri 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo 

SD Negeri 3 Jurug ini terletak di Dukuh 

Nglegok, Desa Jurug, Kecamatan Sooko, 

Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dengan 

ketentuan batas sebagai berikut.57 

a. Sebelah barat berbatasan dengan mushola Al-

Barokah 

b. Sebelah utara berbatasan dengan balai desa 

Nglegok, Jurug, Sooko 

c. Sebelah timur berbatasan dengan TK Aisyah 

d. Sebelah selatan berbatasan area persawahan. 

Sekolah Dasar Negeri 3 Jurug ini terletak di 

desa yang jauh dari kecamatan. Akan tetapi, SD ini 

terletak di antara dua dukuh, yaitu Dukuh Nglegok 

dan Dukuh Tungklur. Karena itu, anak-anak yang 

berada di kedua dukuh tersebut dapat bersekolah di 
                                                           

56Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/D/09-V/2019 
57 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/D/09-V/2019 
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SDN 3 Jurug. Akses jalan yang cukup baik 

sehingga orang tua dapat mengantarkan anaknya 

dengan cara naik sepeda motor.  

Selain itu, SDN 3 Jurug ini letaknya 

berdekatan dengan sekolah TK, kantor balai desa 

dan rumah warga sekitar. Maka dari itu, banyak 

diminati oleh warga sekitar karena letaknya yang 

dekat dan mudah dijangkau oleh orang tua. 

Khususnya, orang tua yang bekerja sebagai petani 

yang mayoritas bekerja di sawah sehingga ketika 

menjemput anaknya yang pulang sekolah bisa 

menjadi lebih mudah. 

3. Visi, Misi dan Tujuan SD Negeri 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo 

SDN 3 Jurug merupakan salah satu lembaga 

pendidikan formal tingkat dasar di bawah naungan 

Kementrian Agama yang dibangun berdasarkan 

kepentingan akan masa depan bangsa dalam 

membangun peradaban berdasarkan Agama Islam 

sehingga mampu membentuk dan membangun visi, 

misi dan tujuan untuk menentukan langkah dan 

aspek SD dalam upaya mencerdaskan kehidupan 

bangsa.  

a. Visi SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo 

Visi sekolah dijadikan sebagai cita-cita 

bersama warga sekolah dan segenap pihak yang 

berkepentingan pada masa yang akan datang, 

mampu memberikan inspirasi, motivasi dan 

kekuatan pada warga sekolah. Visi sekolah 
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dirumuskan berdasarkan masukan dari berbagai 

warga sekolah dan pihak-pihak yang 

berkepentingan. Visi SDN 3 Jurug yaitu,  

“Berlandaskan iman dan taqwa meraih prestasi 

yang santun dan berbudaya” 

b. Misi SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo 

Sekolah ini memiliki misi yang harus 

dicapai untuk mewujudkan visi sekolah. Yang 

mana misi sekolah SDN 3 Jurug dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 58 

1) meningkatkan iman dan taqwa sebagai 

landasan belajar, bekerja, dan bertakwa; 

2) mengembangkan potensi untuk meraih 

prestasi sesuai perkembangan IPTEK dan 

harapan masyarakat; 

3) menanamkan perilaku budaya disiplin dan 

etika dalam suasana kekeluargaan. 

c. Tujuan SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo 

Suatu lembaga mempunyai tujuan yang 

berbeda-beda dalam hal memberikan ilmu 

kepada siswanya. Supaya ilmu yang diterima 

dapat dijadikan bekal untuk masa yang akan 

datang. Begitupula dengan SDN 3 Jurug yang 

memiliki tujuan sebagi berikut: 59  

                                                           
58 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 04/D/09-V/2019 
59 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 04/D/09-V/2019 
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1) meningkatkan keimanan dan taqwaan 

terhadap Tuhan YME yang tercermin dalam 

perilaku sehari-hari; 

2) meningkatkan penguasaan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan keterampilan 

untuk hidup mandiri; 

3) menciptakan pembelajaran yang efektif dan 

efisien serta mengembangkan potensi untuk 

meraih prestasi akademik maupun 

nonakademik;  

4) menumbuhkan sikap disiplin dan 

menjunjung tinggi etika dalam kehidupan 

social; 

5) menciptakan kondisi sekolah yang aman, 

damai dan saling menghormati sesame 

warga sekolah dan warga masyarakat. 

4.  Profil Singkat SD Negeri 3 Jurug, Sooko, Ponorogo  

Profil Singkat SD Negeri 3 Jurug 

Nama Sekolah    : SD Negeri 3 

Jurug 

Nomor Statistik : 

101051106011 

Provinsi  : Jawa Timur 

Otonomi Daerah  : Ponorogo 

Desa/Kelurahan : Desa Jurug 

Kecamatan  : Sooko 

Jalan dan Nomor : Dukuh 

Nglegok 
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Kode Pos : 63482 

Telepon : - 

Faxcimile / fax : - 

Daerah : Pedesaan 

Status Sekolah  : Negeri 

Kelompok Sekolah : Imbas 

Akreditasi  : 5 Tahun 

Surat Kelembagaan : - 

Penerbit SK : - 

Tahun Berdiri : 1973 

Tahun Perubahan  : 2006 

Kegiatan Belajar Mengajar  : Pagi 

Bangunan Sekolah 

Lokasi Sekolah 

a. Jarak ke pusat Kecamatan 

b. Jarak ke pusat Kota 

c. Terletak pada lintasan  

Jumlah Keanggotaan Rayon 

Organisasi Penyelengara 

Perjalanan/Perubahan 

Sekolah 

Luas Tanah 

Luas Bangunan 

: Milik Sendiri 

: - 

: - 

: 34 KM 

: Desa 

: 5 Sekolah 

: Pemerintah 

:- 

: 1, 171 M2 

:  446 M2 60 

 

 

                                                           
60 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 05/D/09-V/2019 
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5. Sarana dan Prasarana SDN 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo 

Sekolah ini memiliki lahan yang luas, yaitu 

1,171 M2. Lahan ini memiliki status hak milik 

sendiri dan mempunyai izin pemanfaatan. Keadaan 

dan situasi SDN 3 Jurug pada tahun 2018/2019 

sudah dilengkapi dengan gedung. Gedung tersebut 

sudah berstatus hak milik sendiri dan dilengkapi 

dengan 15 ruang yang terdiri atas 6 ruang belajar, 1 

ruang guru, 1 ruang perpustakaan, 3 kamar mandi / 

WC, 1 tempat parkir, 1 UKS, 1 gudang, 1 dapur. 

Daftar perlengkapan di SDN 3 Jurug, 

Sooko, Ponorogo  
No Jenis Barang Jumlah 

1 Meja guru 11 buah 

2 Bangku siswa 50 pasang 

3 Almari  12 unit 

4 Tempat sampah 8 buah 

5 Jam dinding 7 unit 

6 Rak buku 8 buah 

9 Printer 2 unit 

10 Laptop  1 unit 

13 Tenda  2 buah 

14 Net voli  1 buah 

15 Bola voli 4 buah 

16  Globe  1 unit 

17 Peta Indonesia 3 unit 

18 Simbol kenegaraan 8 buah 

19 Penanda Waktu (Bell Sekolah) 1 unit61 

 

                                                           
61 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 06/D/09-V/2019 
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6. Keadaan Siswa dan Tenaga Kependidikan SD 

Negeri 3 Jurug, Sooko, Ponorogo 

a. Keadaan Murid 

Jumlah murid secara keseluruhan pada 

tahun 2019 sebanyak 46 siswa dengan rincian 

tampak pada table sebagai berikut.  

Jumlah Siswa Tahun 2018/2019 
No. Kelas Jumlah Siswa 

1. Kelas Satu 7 

2. Kelas Dua  12 

3. Kelas Tiga 6 

4. Kelas Empat 5 

5. Kelas Lima 9 

6. Kelas Enam 662 

 

b. Keadaan Pendidik  

Berdasarkan data terakhir tahun 

2018/2019, secara keseluruhan, guru SD Negeri 

3 Jurug berjumlah 11 orang, dengan perincian 1 

kepala sekolah, 1 TU, 8 guru kelas, 1 guru PAI, 

1 guru penjaskes, dan 1 penjaga. Pendidikan 

yang ditempuh para guru adalah S1. 

Data guru dan Karyawan SDN 3 Jurug 
No Nama Jabatan 

1 Yateni, S. Pd.  Kepala Sekolah 

2 Tumari, S. Pd. SD. Guru Kelas 1 

3 Edi Iswanto, S. Pd. SD. Guru Kelas 2 

4 Totok Ristanto, S. Pd. SD. Guru Kelas 3 

5 Khusnul Ululliah, S. Pd. SD. Guru Kelas 4 

                                                           
62 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 07/D/09-V/2019 
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No Nama Jabatan 

6 Pujo Wahyu, S. Pd. SD. Guru Kelas 5 

7 Sayitno, S. Pd. SD. Guru Kelas 6 

8 Moh. Thobari Asob, S. Pd. I. Guru PAI 

9 Sanca Fatan Yohana, S. Pd. Guru Penjas 

10 Andri Haryantoko, S. Pd. SD. Penjaga Sekolah 

11 Untung, S. Pd. SD. Teknis/Admin 

Lainnya63 

7. Struktur Organisasi SD Negeri 3 Jurug  

Setiap kegiatan adalah tanggung jawab 

pelaksana yang akan mengarah kepada pekerjaan 

fisik (nyata) untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan bersama. Oleh karena itu, keperluan 

perluasan dan pengembangan kerja fisik 

memerlukan suatu wadah tertentu yang disebut 

dengan organisasi, tentunya setiap anggota dari 

organisasi tersebut menginginkan tercapainya 

tujuan secara tepat dan efisien. 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga 

pendidikan sangat penting keberadaannya karena 

dengan adanya struktur dalam sekolah, 

kewenangan masing-masing unit saling bekerja 

sama dan membantu untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan 

Adapun susunan struktur organisasi SD 

Negeri 3 Jurug terdiri atas: 64 

 

                                                           
63 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 07/D/9-V/2019 
64 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 08/D/9-V/2019 
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Komite Sekolah  :  S. Haryono  

Kepala Sekolah  :  Yateni, S. Pd. 

Unit Perpustakaan :  Kusnul Ululliah, S. Pd. SD. 

TU :  Andry Haryantoko, S. Pd. 

SD. 

Wali Kelasi I    :  Tumari, S. Pd.SD. 

Wali Kelas II            :  Edi Iswanto, S. Pd. SD. 

Wali Kelas III :  Totok Ristanto, S. Pd. SD. 

Wali Kelas IV        :  Kusnul Ululliah, S. Pd. SD. 

Wali Kelas V :  Pujo Wahyu Adi H., S. Pd, 

SD. 

Wali Kelas VI :  Sayitno, S. Pd. SD. 

Guru PAI :  Moh. Thobari Asob, S. Pd. I. 

Guru  Penjasorkes :  Sanca Fatan Yohana, S. Pd.  

 

B. Deskripsi Data Khusus 

Penelitian ini dilakukan di ruang kelas SD 

Negeri 3 Jurug pada jam pelajaran. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Observasi dilakukan dengan menggunakan 

panduan observasi untuk mempermudah pengambilan 

data dengan tujuan agar informasi yang didapatkan 

mengenai peran guru dalam mengatasi kesulitan menulis 

siswa sesuai dengan panduan yang telah disusun 

sebelumnya dan tidak menyimpang, kegiatan observasi 

dilakukan saat pembelajaran berlangsung di kelas 

rendah.  
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Pengumpulan data dengan teknik wawancara 

dilaksanakan menggunakan panduan wawancara yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada 

subjek penelitian, yaitu guru kelas. Selanjutnya, 

dokumentasi, dilakukan dengan mencari informasi atau 

data yang berupa foto atau gambar yang dapat 

menunjang kelngkapan data yang diperoleh.  

1. Deskripsi Peran Guru Sebagai Pembimbing, dan 

Pelatih dalam Mengatasi Kesulitan Menulis Siswa 

Kelas Rendah 

Beberapa peran guru kelas yang harus 

dimiliki yakni peran guru sebagai pembimbing, dan 

pelatih. Berdasarkan observasi dan wawancara, 

diperoleh hasil mengenai peran-peran guru kelas 

dalam mengatasi kesulitan  menulis. 

a. Peran guru sebagai pembimbing dalam 

mengatasi kesulitan menulis siswa 

Berdasarkan observasi diperoleh data 

mengenai peran guru sebagai pembimbing, yakni 

ketika ada siswa yang mengalami kesulitan 

menulis, guru senantiasa memberikan bimbingan 

kepada siswa secara individu untuk 

mendampingi belajar. Dengan begitu, siswa 

tersebut mendapatkan perlakuan yang baik dari 

guru kelas.  

Hal ini, tampak ketika saat pembelajaran 

di kelas kemudian siswa diberikan tugas untuk 

menulis kata di papan tulis akan tetapi siswa 
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tersebut lamban dalam hal menulis, guru 

langsung menghampiri siswa kemudian 

memberikan bimbingan kepada siswa. Karena 

siswa belum bisa menulis secara cepat, maka 

guru memberikan arahan dengan cara sebelum 

menulis siswa harus membaca kata yang akan 

ditulis di papan tulis, setelah itu siswa akan 

mempunyai pemikiran tentang huruf yang akan 

ditulis di bukunya.  

Berdasarkan wawancara dan observasi 

yang peneliti lakukan di kelas 1. Terdapat 1 anak 

yang mengalami keterlambanan dalam hal 

membaca dan menulis. hal ini dikatakan oleh 

Bapak Tumari, S.Pd.SD. Sebagai guru kelas 1 

sebagai berikut. 

“Sebetulnya kalau kesulitan itu tidak ada, 

hanya saja agak ketinggalan dengan 

siswa yang lain. Cuman ada satu siswa 

yang mengalami kesulitan menulis yang 

disebabkan oleh faktor kecerdasan anak 

yang berbeda-beda.”65 

 

 Dalam mengatasi permasalahan yang 

dihadapi siswa tersebut guru kelas 1 memberikan 

bimbingan kepada siswa yang mengalami 

kelambanan dalam hal menulis dengan cara 

                                                           
65 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 03/W/10-V/2019 
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memberikan layanan secara sabar dan telaten 

dalam mengatasi siswa yang mengalami 

kelambanan tersebut. Hal ini dinyatakan juga 

oleh Bapak Tumari, S.Pd.SD, berikut ini. 

“Upaya yang saya lakukan, ketika waktu 

pembelajaran saya memberikan layanan 

secara sabar dan ramah terhadap siswa, 

kerana siswa kelas satu lebih suka guru 

yang ramah.” 

 

Dalam proses pembelajaran, jika guru 

kelas 1 itu tidak memiliki sifat yang sabar dan 

penyanyang yang tinggi, siswa akan merasa takut 

dan sulit untuk beradaptasi. Apalagi, seperti 

permasalahan siswa SA (inisial siswa yang 

mengalami kelambanan dalam hal menulis).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

guru kelas I, SA merupakan siswa pindahan dari 

SDN Pudak. Siswa tersebut merupakan korban 

perceraian orang tuanya. Karena di rumah hanya 

tinggal bersama neneknya, siswa ini mengalami 

tekanan yang tinggi sehingga sedikit sulit 

menerima materi pembelajaran yang terlihat saat 

siswa menulis dan membaca mengalami 

kelambanan dari pada siswa lainya.   

Berdasarkan hasil wawancara yang 

peneliti lakukan dengan guru kelas I Bapak 

Tumuari, hal inilah yang menjadi latar belakang 
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atau salah satu faktor mengapa siswa SA 

mengalami kelambanan dalam hal membaca dan 

menulis, seperti tampak pada kutipan berikut ini.  

“Banyak faktor yang mempengaruhi 

kemampuan anak, yang utama adalah 

lingkungan, karena disekolah hanya 

beberapa jam, dan banyak melakukan 

aktifitas di lingkungan baik itu 

lingkungan keluarga maupun lingkungan 

masyarakat.”66 

 

Siswa yang mengalami permasalahan 

dalam pembelajaran tidak hanya kelas 1 akan 

tetapi di kelas II juga terdapat siswa yang 

mengalami kesulitan belajar terutama dalam hal 

membaca dan menulis. Setelah peneliti 

melakukan wawancara dengan guru kelas II, dan 

membuktikannya melalui observasi terdapat 2 

anak yang mengalami kesulitan dalam menulis. 

Hal ini dikemukakan oleh Bapak Edi Iswanto, 

S.Pd. SD berikut ini.   

“Di kelas II terdapat 2 siswa yang 

mengalami kesulitan menulis.”67 

 

Setelah peneliti membuktikan dengan 

observasi, di kelas II tersebut terdapat 2 siswa 

                                                           
66 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 03/W/10-V/2019 
67 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/W/10-V/2019 
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yang mengalami kesulitan menulis. kesulitan 

yang dialami oleh siswa ukuran dan bentuk huruf 

dalam tulisan tidak proporsional, siswa tetap 

mengalami kesulitan meskipun hanya diminta 

menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Karena 

itu, kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut 

perlu ditindaklanjuti. Setelah peneliti mencoba 

memberikan tes kepada kedua siswa tersebut 

tampak bahwa siswa tersebut merasa bingung 

ketika disuruh untuk menulis kata yang peneliti 

ucapkan.  

Menurut guru kelas II, kemampuan kedua 

siswa tersebut mengalami keterlambanan dari 

pada siswa lainnya. Guru sudah memberikan 

upaya dengan cara memberikan bimbingan saat 

proses pembelajaran berupa pemberian perlakuan 

khusus. Hal ini yang diungkapkan Bapak Edi 

Iswanto, S.Pd.SD berikut ini.   

“Upaya yang saya lakukan, ketika waktu 

pembelajaran saya berikan tesen yang 

berbeda dengan siswa yang lain.”68 

 

Upaya yang dilakukan guru terhadap 

kedua anak tersebut, yaitu, dengan memberikan 

pembelajaran yang berbeda dari siswa yang lain. 

Pada saat siswa yang lain melanjutkan materi 

                                                           
68 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/W/10-V/2019 
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pembelajaran, dan mengerjakan soal di buku 

tugas guru memberikan bimbingan kepada kedua 

siswa untuk menulis. bimbingan yang diberikan 

berupa cara menulis huruf secara benar dan 

mengahafalkan bentuk huruf tersebut.  

Setelah pemberian bimbingan, kedua 

siswa tersebut paham namun, jika ditanya 

keesokan harinya, mereka kembali seperti 

semula. Karena salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kesulitan siswa dalam hal 

menulis adalah memori.  Gangguan memori juga 

dapat menjadi penyebab terjadinya kesulitan 

belajar menulis karena anak tidak mampu 

mengingat apa yang akan ditulis. Jika gangguan 

menyangkut ingatan visual maka siswa akan sulit 

mengingat huruf atau kata.  

Setelah guru memberikan bimbingan 

kepada kedua siswa tersebut secara terus 

menerus, ada perubahan yang dapat dilihat dari 

sebelum diberikan bimbingan dan setelah 

diberikan bimbingan. Awalnya, siswa tersebut 

belum bisa menulis. Saat ini, siswa sudah mulai 

mengenal huruf abjad dan cara menulisnya. Hal 

ini, disampaikan oleh Bapak Edi Iswanto, 

S.Pd.SD, berikut ini. 

“Ada perbedaan, awalnya siswa belum 

mampu menulis dan membaca, saat ini 
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siswa sudah mulai bisa menulis huruf 

abjad dan mengenali huruf tersebut.”69 

Selanjutnya, berdasarkan wawancara 

dengan guru kelas III, tidak ada siswa yang 

mengalami kesulitan menulis. Meskipun 

demikian, masih terdapat kesalahan-kesalahan 

kecil dalam hal melengkapi huruf ketika menulis. 

Sebab, ketika menulis kata yang panjang masih 

terdapat huruf yang kurang lengkap.  

Setelah peneliti melakukan observasi dan 

melaksanakan tes kepada semua siswa, ternyata 

benar bahwa siswa kelas III semua sudah mampu 

menulis, akan tetapi masih terdapat beberapa 

siswa ketika menulis kata yang panjang atau 

menggunakan huruf dobel itu masih kurang. 

Misalnya, dalam menulis kata “menggunakan” 

siswa tersebut menulisnya dengan tulisan 

“mengunakan”. Menurut peneliti, hal ini wajar 

dialami oleh siswa yang duduk di kelas III. 

Sebab siswa kelas III masih dalam tahap menulis 

tingkat pemula.  

Dalam mengatasi kekurangan siswa 

tersebut, guru berupaya untuk memberikan 

bimbingan dengan cara ketika menyelesaikan 

tugas yang diebrikan oleh guru, guru mengamati 

dan mengingatkan kepada siswa untuk lebih teliti 

                                                           
69 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/W/10-V/2019 
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dalam menulis sebuah kata. Selain itu, guru juga 

mengupayakan supaya orang tua mampu 

mengetahui kemampuan anak yang mengalami 

kesulitan belajar dengan cara membantu 

memberikan bimbingan dan pelatihan di rumah. 

Harapannya, siswa tersebut selain di sekolah, di 

rumah juga mendapatkan bimbingan. Tujuannya 

untuk membantu mengatasi kesulitan menulis 

siswa. sehingga siswa mampu menulis secara 

baik dan benar. Hal ini, seperti yang dikatakan 

Bapak Totok Ristanto, S.Pd.SD, sebagai berikut.  

“Upaya yang saya lakukan, ketika proses 

pembelajaran seringkali memberikan 

bimbingan berupa arahan kepada siswa 

untuk melengkapi huruf yang belum 

lengkap dalam menulis kalimat. Selain 

pemberian bimbingan dalam kelas, saya 

juga mengupayakan supaya orang tua 

mampu mengetahui kemampuan anaknya 

yang mengalami kesulitan dalam belajar 

dengan cara memberikan bimbingan 

belajar di rumah”70 

 

Berdasarkan hasil wawancara dan 

observasi yang peneliti lakukan di kelas rendah 

yaitu, kelas 1, 2 dan 3. Guru telah mlaksanakan 

perannya sebagai pembimbing dalam hal 

mengatasi siswa yang mengalami kesulitan 

                                                           
70 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/10-V/2019 
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menulis. Guru memiliki cara masing-masing 

dalam mengatasi siswa yang mengalami 

kesulitan menulis. Misalnya, memberikan latihan 

menulis kalimat setiap hari, guru memberikan 

tugas untuk menyalin tulisan dibuku tulis dan 

guru senantiasa memberikaan arahan kepada 

siswa sehingga siswa merasa diperhatikan dan 

mempunyai semangat untuk belajar lebih giat.  

b. Peran guru sebagai pelatih dalam mengatasi 

kesulitan menulis siswa 

Berdasarkan hasil observasi dan 

wawancara dapat diperoleh data mengenai peran 

guru sebagai pelatih dalam hal mengatasi 

kesulitan menulis yang dialami oleh siswa. 

Menulis adalah hal yang sangat penting bagi 

siswa terutama untuk kelas rendah. Karena, 

kemampuan menulis sangat diperlukan baik 

dalam kehidupan di sekolah maupun di 

masyarakat.  

Siswa memerlukan kemampuan menulis 

untuk menyalin, mencatat atau untuk 

menyelesaikan tugas sekolah. Tanpa memiliki 

kemampuan menulis, siswa akan mengalami 

banyak kesulitan dalam melaksanakan ketiga 

jenis tugas terebut. Oleh karena itu, kemampuan 

menulis sangat penting bagi siswa terutama 

untuk kelas rendah.  

Beberapa cara yang telah dilakukan oleh 

guru kelas, yaitu guru kelas 1 memberikan 
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pelatihan dengan cara memberikan tugas kepada 

siswa untuk menyalin tulisan yang ada di papan 

tulis ke dalam buku tulis siswa. Selain itu, 

langkah yang dilakukan oleh guru kelas adalah 

mendektekan suatu kata atau kalimat, kemudian 

siswa disuruh untuk menulis di buku tulis 

masing-masing. Hal ini, seperti yang 

diungkapkan oleh Bapak Tumari, S. Pd. SD, 

berikut ini.   

“Upaya yang saya lakukan, ketika waktu 

pembelajaran saya memberikan layanan 

secara sabar dan ramah terhadap siswa, 

kerana siswa kelas satu lebih suka guru 

yang ramah sehingga mereka merasa 

nyaman. Selain itu latihan yang saya 

berikan berupa menyuruh siswa untuk 

menulis dengan cara saya dekte.”71 

 

Dengan cara ini, guru berharap agar 

siswa yang mengalami kesulitan menulis akan 

terbiasa dengan sendirinya untuk menulis. Selain 

itu, guru juga mengutamakan siswa untuk 

membaca karena siswa tidak bisa membaca 

secara otomatis akan mengalami kesulitan untuk 

menulis.  

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti 

lakukan, sebagian besar siswa yang belum bisa 

menulis secara benar, mereka merupakan siswa 

                                                           
71 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 03/W/10-V/2019 
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yang belum lancar dalam hal membaca. Karena 

itu, selain guru memberikan latihan kepada siswa 

dalam hal menulis, guru juga memberikan 

latihan dalam hal membaca.  

Perlakuan yang diberikan oleh guru kelas 

II kepada siswa yang mengalami kesulitan 

menulis, yaitu ketika pembelajaran berlangsung 

guru membedakan antara siswa yang mengalami 

kesulitan dengan siswa lainnya. Setelah itu, guru 

memberikan pembelajaran khusus berupa teknik 

dasar menulis mulai dari cara menulis dan 

menghafal huruf abjad. Dengan menggunakan 

tahapan pengulangan secara linier yang mana 

pada tahap ini, anak dilatih untuk menulis suruf 

secara tersusun. 

Dalam meningkatkan kemampuan 

menulis, guru menggunakan cara dengan 

memberikan arahan dan latihan menulis dari 

awal sehingga siswa mampu memahami cara 

menulis dengan benar. Hal ini, diungkapkan oleh 

Bapak Edi Iswanto, S.Pd. SD berikut ini.   

“Upaya yang saya lakukan, ketika waktu 

pembelajaran saya berikan tesen yang 

berbeda dengan siswa yang lain”72 

Berdasarkan temuan data dari hasil 

wawancara dan observasi pada guru kelas III. 

                                                           
72 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/W/10-V/2019 
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Siswa yang mengalami kesulitan menulis terjadi 

dikarenakan siswa kurang teliti dalam menulis 

sebuah kata. Dengan adanya permasalahan ini 

guru kelas III menjalankan perannya sebagai 

pelatih dengan cara memberikan latihan menulis 

siswa.  

Cara yang dilakukan oleh guru kelas III, 

yaitu dengan cara memberikan tugas untuk 

merangkum atau meringkas hasil pembelajaran 

setiap satu pertemuan. Hal ini, diungkapkan oleh 

Bapak Totok Ristanto, S.Pd. SD berikut ini.  

“Upaya yang saya lakukan, ketika proses 

pembelajaran seringkali memberikan 

bimbingan berupa arahan kepada siswa 

untuk melengkapi huruf yang belum 

lengkap dalam menulis kalimat”73 

 

Kutipan di atas merupakan salah satu cara 

guru untuk melatih siswa dalam hal menulis. 

Selain itu, guru juga mengajarkan kepada siswa 

yang mengalami kesulitan menulis secara 

langsung agar siswa tersebut mengetahui letak 

kesalahan ketika menulis. Dengan demikian, 

ketika siswa disuruh untuk mengerjakan tugas 

atau menulis, siswa tidak akan mengulangi 

kesalahan-kesalahan yang sama.   

 

                                                           
73 Lihat Pada Transkip Wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/10-V/2019 



79 
 

 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Peran Guru Sebagai Pembimbing dalam Mengatasi 

Kesulitan Menulis Siswa Kelas Rendah 

Dalam keseluruhan proses pendidikan, 

khususnya pendidikan di sekolah, guru memegang peran 

paling sentral. Perilaku guru dalam proses pendidikan 

akan memberikan pengaruh yang kuat bagi pembinaan 

perilaku dan kepribadian siswa. Oleh karena itu, 

perilaku guru hendaknya dapat dikembangkan 

sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pengaruh 

terhadap proses dan hasil pendidikan.  

Status guru mempunyai implikasi terhadap peran 

dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Guru 

memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak 

dapat terpisahkan, antara kemampuan mendidik, 

membimbing, mengajar, dan melatih. Keempat 

kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif, 

antara yang satu dan yang lain tidak dapat dipisahkan. 

Seseorang yang dapat mendidik, tetapi tidak memiliki 

kemampuan membimbing, mengajar, dan melatih, ia 

tidaklah dapat disebut sebagai guru paripurna. 

Selanjutnya, seseorang yang memiliki kemampuan 

mengajar, tetapi tidak memiliki kemampuan mendidik, 

79 
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membimbing, dan melatih, juga tidak dapat disebut 

sebagai guru sebenarnya.74 

Peran guru di SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo 

sudah memberikan pelayanan semaksimal mungkin 

dalam hal mengatasi siswa yang mengalami kesulitan 

menulis di kelas rendah. Peran guru sebagai 

pembimbing adalah membimbing siswa. Membimbing 

berarti mengarahkan kepada individu mana yang 

mempunyai kemampuan kurang, sedang, dan tinggi.  

Masing-masing kemampuan anak didik tersebut 

membutuhkan perlakuan yang harus berbeda-beda pula. 

Artinya, siswa yang mempunyai kemampuan intelektual 

rendah, sedang, dan tinggi tidak boleh disamaratakan. 

Sebab, guru yang memperlakukan kesamarataan dengan 

standar minimal akan menjadikan jenuh pada siswa yang 

berkemampuan tinggi. Sebaliknya, menyamaratakan 

bimbingan pada siswa dengan standar maksimal akan 

menjadikan siswa berkemampuan rendah semakin tidak 

paham.75 

Dalam proses pembelajaran, terutama untuk 

mengatasi siswa yang mengalami kesulitan menulis 

peran guru kelas sangat penting. Sebab, dalam kegiatan 

pembelajara, guru kelas selalu mendampingi dan 

mentransfer ilmu kepada peserta didik.  

Siswa yang mengalami kesulitan menulis ini, 

mereka tidak memiliki tingkat kesulitan yang sama. 
                                                           

74Umar Sidiq, Etika dan Profesi Keguruan (Tulungagung: STAI 

Muhamadiyah Tulungagung, 2018), 44. 
75 Thoifuri, Menjadi Guru Inisiator (Semarang: STAIN Kudus 

Press, 2008), 47. 
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Hanya, mereka dapat dikatakan mengalami kesulitan 

menulis karena kemampuan yang dimilikinya lamban 

dibandingkan dengan siswa lain.  

Berdasarkan hasil yang didapat selama 

penelitian, dari kelima siswa tersebut, terdapat 2 siswa 

yang dianggap perlu bimbingan khusus, yaitu siswa 

yang duduk di kelas 2. Siswa ini perlu bimbingan khusus 

agar tidak teryinggal dengan siswa lainnya. Karena,  

mereka belum mampu menghafal dan menulis huruf 

abjad.  

Dari uraian di atas, peneliti menyatakan bahwa 

guru telah melakukan peran sebagai pembimbing dalam 

hal mengatasi siswa yang belum bisa membaca dan 

menulis. Dalam permasalahan yang dihadapi oleh siswa 

tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

perkembangan.   Menurut Lerner sebagaimana dikutip 

Mulyono Abdurorahman76, faktor yang mempengaruhi 

kemampuan anak untuk menulis, yaitu: 

8) Motorik 

Anak yang perkembangan motoriknya belum 

matang atau mengalami gangguan, akan mengalami 

kesulitan dalam menulis. 

9) Perilaku  

Anak yang hiperaktif atau yang perhatiannya 

mudah teralihkan, dapat menyebabkan pekerjaannya 

terhambat, termasuk pekerjaan menulis. 

                                                           
76 Mulyono Abdurrohman, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan 

Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 3003), 227. 



82 
 

10) Persepsi  

Anak yang terganggu persepsinya dapat 

menimbulkan kesulitan dalam menulis. Jika persepsi 

visualnya yang terganggu, anak mungkin akan sulit 

membedakan bentuk-bentuk huruf yang hampir 

sama seperti huruf d dengan b, p dengan q, h dengan 

n, atau m dengan w. Jika persepsi audiotorisnya yang 

terganggu, mungkin anak akan mengalami kesulitan 

untuk menulis kata-kata yang diucapkan oleh guru. 

11) Memori  

Gangguan memori juga dapat menjadi 

penyebab terjadinya kesulitan belajar menulis karena 

anak tidak mampu mengingat apa yang akan ditulis. 

Jika gangguan menyangkut ingatan visual, anak akan 

sulit untuk mengingat huruf atau kata. Jika gangguan 

tersebut menyangkut memori auditori, anak akan 

mengalami kesulitan menulis kata-kata yang baru 

saja diucapkan oleh guru. 

12) Kemampuan melaksanakan cross modal 

Kemampuan melaksanakan cross modal 

menyangkut kemampuan mentransfer dan 

mengorganisasikan fungsi visual ke motorik. 

Ketidakmampuan di bidang ini dapat menyebabkan 

anak mengalami gangguan koordinasi mata-tangan 

sehingga tulisan menjadi tidak jelas, terputus-putus 

atau tidak mengikuti garis lurus. 
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13) Penggunaan tangan yang dominan 

Anak yang tangan kirinya lebih dominan atau 

kidal tulisannya juga sering terbalik-balik dan kotor. 

14) Kemampuan memahami instruksi 

Ketidakmampuan memahami instruksi dapat 

menyebabkan anak sering keliru menulis kata-kata 

sesuai dengan perintah guru. 

Berdasarkan hasil penlitian di SDN 3 Jurug, 

Sooko, Ponorogo dapat diketahui bahwa, dari 

ketujuh faktor di atas yang dapat mempengaruhi 

perkembangan siswa yaitu, faktor motorik, persepsi, 

memori  dan kemampuan memahami instruksi.  

Siswa yang mengalami kesulitan menulis di 

kelas I, dipengaruhi oleh faktor motorik. Ketika 

siswa akan menulis suatu kata dirinya akan lamban 

dalam mencoret ke buku tulis. Selain itu, 

kemampuan memahami instruksi yang diberikan 

oleh guru menjadi faktor penyebab keterlambanan 

siswa. Karena, ketika guru mendekte siswa untuk 

menulis kalimat, siswa ini cenderung bertanya 

kembali kalimat yang diucapkan guru.  

Siswa kelas II yang mengalami kesulitan 

menulis dipengaruhi oleh faktor memori. Karena, 

ketika siswa dibimbing oleh guru siswa cenderung 

mudah lupa, selain itu kedua siswa ini sulit untuk 

membedakan bahkan terkadang terbalik saat menulis 

huruf yang hampir sama. Seperti huruf d dengan b, 

huruf p dengan q.  
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Siswa kelas III yang mengalami kesulitan 

menulis dipengaruhi oleh faktor persepsi, dimana 

siswa ini akan mengalami kesulitan saat disuruh 

menulis huruf yang dobel. Misalnya, menulis 

kalimat “menggunakan” siswa akan menulis dengan 

tulisan “mengunakan”.  

Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran 

guru sebagai pembimbing di SDN 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo. Guru telah melakukan perannya dalam 

mengatasi siswa yang mengalami kesulitan menulis 

dengan cara memberikan bimbingan berupa 

dorongan supaya siswa mempunyai keinginan dan 

semangat belajar menulis. 

 

B. Peran guru sebagai pelatih dalam mengatasi siswa 

yang mengalami kesulitan menulis 

Sebagai pelatih, guru harus memberikan 

sebanyak mungkin kesempatan bagi siswa untuk dapat 

menerapkan konsepsi atau teori ke dalam praktik yang 

akan digunakan langsung dalam kehidupan. Dalam 

aspek ini, guru perlu memberikan kesempatan seluas-

luasnya kepada siswa supaya memperoleh pengalaman 

belajar yang sebanyak-banyaknya, khusunya untuk 

mempraktikkan berbagai jenis keterampilan yang 

mereka butuhkan.77 

Peran guru sebagai pelatih dalam mengatasi 

siswa yang mengalami kesulitan menulis di SDN 3 

                                                           
77 Suparlan, Guru Sebagai Profesi, (Yogyakarta: Hikayat 

Publishing 2006), 33-34. 
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Jurug, Sooko, Ponorogo adalah dengan memberikan 

latihan-latihan. Hal itu, seperti yang dilakukan oleh guru 

kelas I Bapak Tumari, S, Pd. SD, yaitu dengan cara 

menyuruh siswa menulis di buku tulis ketika guru 

membacakan kalimat. Cara ini berbeda dengan cara 

yang dilakukan oleh guru kelas II, bahwa di kelas dua 

guru memberikan bimbingan khusus terhadap siswa 

yang mengalami kesulitan menulis dengan cara 

memberikan latihan tahap awal menulis berupa menulis 

huruf-huruf abjad.  

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh 

guru kelas II, yang dilakukan dalam melatih siswa yang 

belum bisa menulis, yaitu dengan cara memberikan 

latihan menulis dan menghafalkan huruf-huruf abjad. 

Hal ini dilakukan guru supaya siswa yang awalnya 

belum bisa menulis menjadi bisa menulis dengan cara 

memberikan latihan. Dengan demikian, siswa tersebut 

akan terbiasa dan bisa menulis seperti siswa lainya. 

Pada usia anak kelas 2 SD, umumnya mereka 

sudah mampu menulis dengan huruf dan ejaan yang 

benar. Akan tetapi berbeda dengan kedua siswa di SDN 

3 Jurug ini. Kedua siswa tersebut belum mampu menulis 

atau menyusun kata. Hal ini, dikarenakan  kedua siswa 

tersebut belum hafal bentuk huruf abjad.  

Dalam memberikan latihan kepada siswa 

tersebut, guru menggunakan tahap awal yaitu, pada 

tahap ini kegiatan menulis lebih didominasi oleh hal-hal 

yang bersifat mekanis. Kegiatan mekanis yang dimaksud 

berupa sikap duduk baik dalam menulis, cara memegang 
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pensil, cara memegang buku, melemaskan tangan 

dengan cara menulis di udara, melemaskan jari-jari 

melalui kegiatan menggambar menjiplak, dan melatih 

dasar-dasar menulis.78 

Setelah upaya yang guru lakukan ternyata anak 

yang awal naik ke kelas II belum bisa apa-apa sekarang 

sudah mengenal huruf walaupun masih beberapa huruf. 

Hal ini dapat dibuktikan ketika peneliti menyuruh siswa 

untuk memulis huruf A-Z, ternyata, siswa tersebut hanya 

mampu menyelesaikan beberapa huruf saja. 

Menurut Akhadiah menulis adalah sebuah 

proses, yaitu proses penuangan gagasan atau ide ke 

dalam bahasa tulis yang dalam praktiknya proses 

menulis diwujudkan dalam beberapa tahapan yang 

merupakan satu sistem yang utuh.79 Dalam pembelajaran 

kelas rendah, yaitu jenjang usia anak kelas I-III. Anak 

harus mendapatkan bimbingan dan latihan untuk bisa 

menulis dengan baik dan benar.  

Di SDN 3 Jurug, guru kelas I telah melaksanakan 

perannya sebagai pelatih dalam hal memberikan arahan 

terhadap siswa kelas I untuk bisa berlatih menulis huruf 

dari awal. Di kelas I terdapat siswa yang mengalami 

keterlambanan dalam hal menulis dibandingkan dengan 

siswa lainya.  

Akan tetapi, guru menganggap hal ini adalah 

suatu permasalahan di kelas I, karena di kelas rendah ini 
                                                           

78 Novi Resmini, et al., Membaca dan Menulis di SD: Teori dan 

Pengajarannya (Bandung: Upi Press, 2006), 227. 
79 Yunus Abidin, Pembelajaran Bahasa Berbasis Pendidikan 

Karakter (Bandung: Refika Aditama, 2015), 181. 
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merupakan tahap awal bagi siswa untuk belajar 

mengenal huruf dan menghubungkan sehingga bisa 

merangkai huruf menjadi sebuah kata. Tahapan menulis 

yang diajarkan pada awal anak masuk sekolah sebagai 

berikut. 

Beberapa tahapan menulis pada anak 

digambarkan oleh Mubiar Agustin80 sebagai berikut.  

7) Tahapan mencoret atau membuat goresan (scribble 

stage) 

Pada tahap ini, anak ditandai dengan 

mulainya menggunakan alat tulis untuk membuat 

coretan sebelum ia belajar untuk membuat bentuk 

huruf yang dapat dikenali.  

8) Tahapan pengulangan secara linier (linear repetitive 

stage) 

Pada tahap ini, anak menemukan bahwa 

tulisan biasanya berarah horisontal dan huruf-huruf 

tersusun berupa barisan pada halaman kertas. Anak 

juga telah mengetahui bahwa kata yang panjang 

akan ditulis dalam barisan huruf yang lebih panjang 

dibandingkan dengan kata yang pendek.  

9) Tahap menulis secara random atau acak (rondom 

letter stage) 

Pada tahap ini, anak belajar mengenai bentuk 

coretan yang dapat diterima sebagai huruf dan dapat 

                                                           
80 Mubiar Agustin, Permasalahan Belajar dan Inovasi 

Pembelajaran: Panduan untuk Guru, konselor, Psikologi Orang Tua, 

dan Tenaga Kependidikan (Bandung: Refika Aditama, 2014), 66-67. 
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menuliskan huruf-huruf tersebut dalam urutan acak 

dengan maksud menulis kata tertentu.  

10) Tahap menulis tulisan nama (letter name wraiting, 

phonetic writing) 

 Pada tahap ini, anak mulai memahami 

hubungan antara huruf dan bunyi tertentu. Anak 

dapat menuliskan satu atau beberapa huruf untuk 

melambangkan suatu kata, seperti menuliskan huruf 

depan namanya saja atau menulis “bu” dengan 

sebagai lambang dari “buku”.  

11) Tahap menemukan ejaan (transitional spelling)   

Pada tahap ini, anak mulai memahami cara 

menulis secara konvensional, yaitu menggunakan 

ejaan yang berlaku umum. Anak dapat menuliskan 

kata yang memiliki ejaan dan bunyi sama dengan 

benar seperti kata “buku”. Namun, anak masih 

sering salah menuliskan kata yang ejaanya mengikuti 

cara konvensional dan tidak hanya ditentukan oleh 

bunyi yang terdengar seperti hari “sabtu” ditulis 

“saptu”, padahal kedua tulisan tersebut berbunyi 

sama jika dibaca.  

12) Tahap ejaan sesuai ucapan (conventional spelling)   

Pada tahap ini, anak telah menguasai cara 

menulis secara konvensional, yaitu menggunakan 

bentuk huruf dan ejaan yang berlaku umum untuk 

mengespresikan berbagai ide abstrak. 

Pada anak usia sekolah, perkembangan 

menulis telah berada pada tahap yang terakhir, yaitu 
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conventional spelling. Anak pada usia sekitar kelas 

dua SD pada umumnya telah dapat menulis dengan 

huruf dan ejaan yang benar, serta telah 

memperhatikan aspek visual dari tulisannya.  

Berdasarkan uraian di atas, guru kelas rendah 

di SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo sudah melakukan 

perannya sebagai pelatih dalam mengatasi siswa 

yang belum bisa menulis. Ia melakukan dengan cara 

memberikan bimbingan dan pelatihan untuk menulis 

dari tahap awal hanya tahap siswa dianggap mampu 

menulis secara baik.  

Selain kedua peran di atas, guru kelas rendah 

di SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo telah 

melaksanakan peranya sebagai motivator, fasilitator, 

inovator, dan evaluator. Fungsi guru sebagai 

motivator, di antaranya memberikan dorongan 

kepada siswa untuk dapat belajar lebih giat, dan 

memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan 

kemampuan dan perbedaan individual peserta 

didik.81  

Pemberian dorongan dan tugas telah 

diberikan oleh guru kelas I, II, dan III dalam 

memberikan pelayanan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan menulis. Tujuannya supaya 

siswa mempunyai semangat belajar dan mampu 

mengejar keterlambananya dalam mengatasi 

kesulitan belajar.  

                                                           
81 Ibid., 35-36.  
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Dalam proses pembelajaran, guru mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif 

sehingga siswa yang mengalami kesulitan menulis 

tidak akan terganggu oleh siswa lainnya. Dalam 

menciptakan suasana yang kondusif agar mencapai 

tujuan pembelajaran di SDN 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo, para guru tersebut rutin mengikuti 

seminar untuk meningkatkan mutu pembelajaran di 

sekolah. Selain itu, melalui rapat guru kepala sekolah 

memberikan bimbingan untuk meningkatkan 

kemampuan guru. 

Selain menilai hasil belajar siswa, guru juga 

harus menilai dirinya sendiri, baik sebagai 

perencana, pelaksana, maupun penilai program 

pembelajaran.82 Setelah guru memberikan 

pembimbingan dan pelatihan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan menulis, terlihat ada 

perkembangan dari awal siswa masuk sekolah 

hingga saat ini. Terdapat perbedaan yang awalnya 

siswa belum bisa menulis sekarang sudah bisa 

menulis, siswa yang awalnya masih belum lancar 

menulis sekarang sudah lancar walaupun masih ada 

huruf yang tertinggal.  

 

  

 

 

                                                           
82 E.  Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, 62. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan peran 

guru dalam mengatasi kesulitan menulis siswa kelas 

rendah di SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo, dapat ditarik 

simpulan sebagai berikut. 

1. Peran guru sebagai pembimbing di SDN 3 Jurug, 

Sooko, Ponorogo dalam mengatasi kesulian menulis 

pada kelas rendah, yaitu sebagai berikut. 

a. Bimbingan yang dilakukan oleh guru kelas 1, 

yakni dengan memberikan layanan kepada siswa 

yang mengalami keterlambanan dalam menulis 

secara sabar. Selain itu, guru memberikan 

dorongan berupa semangat dan saran agar siswa 

mempunyai semangat untuk belajar menulis 

lebih giat.  

b. Bimbingan yang diberikan oleh guru kelas II, 

yakni dengan cara memberikan pelayanan 

khusus terhadap siswa yang mengalami kesulitan 

menulis dengan cara membimbing siswa belajar 

menulis huruf abdjad mulai dari A-Z.  

c. Bimbingan yang diberikan oleh guru kelas III, 

yakni berupa arahan kepada siswa yang 

mengalami kesulitan menulis untuk lebih teliti 

dalam melengkapi huruf ketika menulis sebuah 

kalimat yang menggunakan huruf doble. 

91 



92 
 

2. Peran guru sebagai pelatih di SDN 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo dalam mengatasi kesulian menulis pada 

kelas rendah, yaitu sebagai berikut.  

a. Guru kelas 1, memberikan pelatihan terhadap 

siswa yang mengalami keterlambanan dalam 

menulis dengan cara memberikan tugas kepada 

siswa untuk menyalin tulisan yang ada di papan 

tulis. Selain itu, guru mendekte kata sederhana 

misalnya “buku” untuk disalin siswa di buku 

tulis. 

b. Guru kelas II, memberikan pelatihan kepada 

siswa yang mengalami kesulitan menulis dalam 

menulis huruf abdjad. Dengan cara, melatih 

siswa untuk menulis huruf abdjad A-Z. Latihan 

yang diberikan dengan guru memberikan contoh 

menulis di buku kemudian siswa menirukan dan 

melajutkan tulisan tersebut, sehingga siswa dapat 

melatih menulis dan mampu menghafal bentuk 

huruf A-Z secara perlahan-lahan.  

c. Guru kelas III, memberikan latihan terhadap 

siswa yang mengalami kesulitan menulis dalam 

melengkapi kalimat yang menggunakan huruf 

doble dengan cara memberikan tugas untuk 

menyalin kalimat yang diucapkan guru yang 

menggunakan huruf doble misalnya kata 

“mengganggu” kedalam buku tulis 
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B. Saran  

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan 

kesimpulan terkait dengan Peran Guru dalam Mengatasi 

Kesulitan Menulis Kelas Rendah di SDN 3 Jurug, 

Sooko, Ponorogo, peneliti memberikan beberapa saran 

yang dapat mengoptimalkan peran guru dalam 

mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar siswa 

di SDN 3 Jurug, Sooko, Ponorogo. 

1. Bagi sekolah, hendaknya, sekolah dapat memberikan 

fasilitas media yang mencukupi agar proses 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

yang diinginkan. Sebab, di SDN 3 Jurug, Sooko, 

Ponorogo belum memiliki fasilitas yang cukup 

khususnya dalam mengatasi siswa yang mengalami 

kesulitan menulis. Guru hendaknya lebih kereatif 

dengan menggunakan media pembelajaran. 

Misalnya, dengan menggunakan media kartu huruf. 

Dengan adanya media kartu huruf guru bisa 

memberikan latihan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan menulis dengan cara, menyuruh siswa 

menulis kata yang ada di kartu. Dengan demikian, 

siswa yang mengalami kesulitan menulis akan 

merasa senang agar dapat mengikuti kegiatan 

pembelajaran secara optimal.  

2. Bagi guru, diharapkan untuk bisa menerapkan peran 

guru secara optimal. Agar siswa yang mengalami 

kesulitan menulis dari awal sudah mampu diatasi 

secara baik.   
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3. Bagi siswa, diharapkan dapat menerima bimbingan 

dan latihan yang diberikan oleh guru kelas agar 

siswa mampu mengatasi ketertinggalan dan mampu 

mengikuti pembelajaran seperti siswa yang lainnya 

yang normal.   

4. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan di masa yang 

akan datang hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai salah satu sumber data untuk penelitian 

selanjutnya dan dilakukan penelitian lebih lanjut 

terkait dengan strategi guru dan peran guru dalam 

meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas 

rendah.  
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