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“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.(Q.S Al-Insyirah ayat:6)1 

 

 

  

                                                           
1Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahnya (Jakarta: Depag RI, 1998), 1079. 
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ABSTRAK 

KHUSNI NURROKHMAN. Upaya Guru Menjembatani Peserta Didik 
yang Mengalami Kesulitan Belajar di MIN Patuk Gunungkidul. Skripsi. 
Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2013. 

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah peserta didik yang 
mengalami kesulitan belajar membutuhkan penanganan khusus yang tepat 
sehingga peserta didik mampu memahami pelajaran tanpa mengalami kesulitan. 
Masalah kesulitan belajar merupakan disiplin yang dinamik yang selalu berubah 
dengan kemajuan iptek dan perubahan dalam masyarakat. Untuk kurun waktu 
yang lama faktor intelektual, emosional, lingkungan atau motivasi dinyatakan 
sebagai faktor kegagalan prestasi anak.Keragaman jenis kesulitan belajar yang 
dialami seorang anak memang harus diklasifikasikan dengan cermat. Pada 
kenyataannya, kesulitan belajar yang satu sering dibarengi oleh kesulitan belajar 
yang lain sehingga mengakibatkan tumpang tindih antar kesulitan belajar.Untuk 
mengatasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik maka salah satu pihak yang 
berkewajiban memberikan sarana untuk pelayanan terhadap peserta didik yang 
mengalami kesulitan belajar dalam proses pembelajaran adalah pendidik.Latar 
belakang pendidikan, faktor keluarga, dan juga faktor dalam diri peserta didik 
serta banyak faktor lainnya yang menghambat belajar mereka, sehingga menjadi 
terganggu. Di MIN Patuk Gunungkidul terdapat peserta didik yang didagnosa 
mengalami kesulitian belajar, hal ini didasarkan pada tes IQ yang telah 
dilaksanakan oleh MIN Patuk Gunungkidul pada hari Senin, 1 Oktober 2012. 

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) Bentuk kesulitan 
belajar yang dialami peserta didik di MIN Patuk Gunungkidul, 2) Upaya guru 
menjembatani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar di MIN Patuk 
Gunungkidul. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian 
ini bersifat deskriptif kualitatif.Dengan subyek penelitian peserta didik yang 
mengalami kesulitan belajar di MIN Patuk Gunungkidul. Pengumpulan data 
dilakukan dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik 
analisa data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan: 1) Terdapat beberapa jenis kesulitan belajar 
yang dialami peserta didik di MIN Patuk Gunungkidul yaitu kesulitan membaca, 
menulis, memahami makna kalimat, konsentrasi, dan semangat belajar yang 
rendah. 2) Upaya yang dilakukan guru untuk menjembatani peserta didik yang 
mengalami kesulitan belajar dengan pendekatan, pendampingan individual, 
peringatan, pemberian motivasi, pemberian PR, dan komunikasi dengan orang tua 
atau wali. 

Kata Kunci: Upaya Guru, Kesulitan Belajar 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan keharusan dan kebutuhan bagi setiap orang. Tanpa 

ilmu maka manusia akan tersesat dan tidak dapat mengubah peradaban. Di 

dalam belajar peranan akal sangat penting yakni untuk menuntut ilmu. Karena 

akal merupakan alat untuk menuntut ilmu, dan ilmu adalah alat untuk 

menghilangkan kesulitan manusia, maka Islampun memerintahkan manusia 

untuk menuntut ilmu, bukan saja ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu lainnya. 

Islam mengajarkan bahwa manusia harus menuntut ilmu sejak lahir hingga 

sampai ke liang lahat. Ilmu tidak hanya diperoleh dari buku-buku saja namun 

ilmu dapat diperoleh dari kehidupan sehari-hari. 

Dalam proses pembelajaran, setiap peserta didik mempunyai 

kemampuan yang berbeda-beda. Ada sebagian peserta didik yang mudah 

menerima materi yang disampaikan guru sehingga tidak menemui kesulitan 

yang berarti, namun ada peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar 

sehingga prestasinya rendah. 

Keadaan peserta didik yang mengalami kendala psikologis dalam 

pembelajaran membutuhkan penanganan khusus baik dari orang tua, pendidik 

maupun lembaga/instansi dimana peserta didik itu bernaung untuk 

mengenyam pendidikan.  
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Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menuntut ilmu perlu adanya 

kemampuan akal pikiranmengelola cara belajar yang baik agar mencapai hasil 

yang maksimal. Hibana S. Rahman mengatakan bahwa pendidikan anak usia 

dini memegang peranan penting dalam menentukan sejarah perkembangan 

anak selanjutnya.2 Nilai-nilai yang ditanamkan pada anak usia dini akan 

memberikan pengaruh yang cukup besar kelak ketika ia sudah dewasa. Hal ini 

karena memori pada anak usia dini masih segar dan belum terisi dengan 

pemikiran-pemikiran yang rumit, sehingga ilmu yang disampaikan akan lebih 

lama diingat. 

Setiap peserta didik pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang 

untuk mencapai kinerja akademik yang memuaskan. Namun dari kenyataan 

sehari-hari tampak jelas bahwa peserta didik itu memiliki perbedaan dalam hal 

kemampuan intelektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan 

dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara peserta didik 

yang satu dengan peserta didik yang lain.3 

Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan sekolah/madrasah di 

Indonesia pada umumnya hanya ditujukan kepada peserta didik yang 

berkemampuan rata-rata, sehingga peserta didik yang mempunyai kemampuan 

lebih atau kurang terabaikan. Dengan demikian, peserta didik yang 

berkemampuan lebih maupun yang berkemampuan kurang tidak mendapat 

kesempatan yang memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya. 

Dari sini maka timbullah kesulitan belajar yang tidak hanya dialami oleh 
                                                           

2Hibana S. Rahman, Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini, (Yogyakarta: PGTKI 
Press, 2002), hlm. 4. 

3Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm. 169. 



3 
 

 
 

peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah, tetapi juga dialami oleh 

peserta didik yang memiliki kemampuan lebih. Selain itu, peserta didik yang 

mempunyai kemampuan rata-rata pun dapat mengalami kesulitan belajar yang 

disebabkan oleh faktor-faktor tertentu.4 

Masalah kesulitan belajar merupakan disiplin yang dinamik yang 

selalu berubah dengan kemajuan iptek dan perubahan dalam masyarakat. 

Untuk kurun waktu yang lama faktor intelektual, emosional, lingkungan atau 

motivasi dinyatakan sebagai faktor kegagalan prestasi anak. Selain itu terdapat 

anak-anak yang tidak mengalami keterbelakangan mental atau adanya 

gangguan sensori tetapi mengalami kesulitan belajar. Masalah kesulitan 

belajar spesifik ini mendapat perhatian yang cukup besar oleh para ahli di 

dunia.5 

Keragaman jenis kesulitan belajar yang dialami seorang anak memang 

harus diklasifikasikan dengan cermat. Pada kenyataannya, kesulitan belajar 

yang satu sering dibarengi oleh kesulitan belajar yang lain sehingga 

mengakibatkan tumpang tindih antar kesulitan belajar. 

Untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik maka 

salah satu pihak yang berkewajiban memberikan sarana untuk pelayanan 

terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dalam proses 

pembelajaran adalah guru. Tugas seorang guru tidak hanya menyampaikan 

materi yang sudah dipersiapkan, akan tetapi juga harus mengetahui kondisi 

dari masing-masing peserta didiknya agar guru mampu memberikan 
                                                           

4Ibid, hlm. 170. 
5Lily Djokosetio Sidiarto, Perkembangan Otak dan Kesulitan Belajar pada Anak, 

(Jakarta: UI Press, 2010), hlm 31. 
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pelayanan terbaik sehingga peserta didik tersebut dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan. 

Ketika peneliti melaksanakan PPL-KKN Integratif di MIN Patuk 

Gunungkidul pada bulan Juli – Oktober, peneliti menemukan kasus dimana 

beberapa peserta didik mengalami kesulitan dalam menerima pelajaran. 

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan wali kelas 

diketahui bahwa di MIN Patuk Gunungkidul terdapat beberapa peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang dialami peserta 

didik di MIN Patuk bermacam-macam jenisnya. Adanya peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar membuat guru dituntut untuk mampu bekerja 

secara profesional, mampu menyampaikan materi pelajaran dengan baik dan 

setiap peserta didik dapat paham akan materi yang disampaikan. Untuk 

menyampaikan materi ajar dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-

beda maka guru hendaknya mampu menjembatani peserta didik tersebut 

dengan metode pembelajaran yang bermacam-macam. 

 Untuk membantu menjembatani peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar agar tidak tertinggal dengan teman-temannya, guru memiliki 

beberapa upaya untuk menjembatani peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar tersebut. Dengan bantuan yang diberikan guru hendaknya mampu 

memberikan jembatan kepada peseerta didik yang mengalami kesulitan belajar 

agar tidak tertinggal jauh dengan teman-temannya. Berangkat dari pengalaman 

PPL-KKN Integratif ini maka peneliti memutuskan menyusun skripsi dengan 

tema kesulitan belajar. 
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Di MIN Patuk Gunungkidul terdapat peserta didik yang didagnosa 

mengalami kesulitian belajar, hal ini didasarkan pada tes IQ yang telah 

dilaksanakan oleh MIN Patuk Gunungkidul pada hari Senin, 1 Oktober 

2012.Berdasarkan uraian diatas peneliti mengambil judul Upaya Guru 

Menjembatani Peserta Didik yang Mengalami Kesulitan Belajar di MIN Patuk 

Gunungkidul. Guruhendaknya memahami kemampuan serta karakteristik 

belajar setiap peserta didiknya agar dapat memberikan pelayanan proses 

pembelajaran yang baik dan maksimal, sehingga peserta didik mampu 

mencapai tujuan pembelajaran. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk kesulitan belajar yang dialami peserta didik di MIN 

Patuk Gunungkidul? 

2. Bagaimana upaya guru menjembatani peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar di MIN Patuk Gunungkidul? 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui dinamika kesulitan belajar peserta didik di MIN Patuk 

Gunungkidul. 

2. Mengetahui upaya guru menjembatani peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar di MIN Patuk Gunungkidul. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Dari segi praktis, penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi dalam 

melaksanakan program-program yang mampu menjembatani peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar. 

2. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat menjadi bekal calon guru MI jika 

menemukan permasalahan kesulitan belajar peserta didik sehingga dapat 

mengatasinya. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini sangat berguna untuk membekali penulis ke 

jenjang berikutnya baik dalam pengabdian di madrasah sebagai guru. 

4. Bagi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, penelitian ini 

dapat memberikan informasi tentang kesulitan belajar yang terjadi di 

madrasah ibtidaiyah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data tentang upaya guru menjembatani 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar di MIN Patuk Gunungkidul, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bentuk-bentuk kesulitan belajar yang dialami peserta didik di MIN Patuk 

Gunungkidul diantaranya kesulitan membaca, menulis, dan memaknai 

sebuah kalimat. Kesulitan belajar tersebut dipengaruhi oleh faktor intern 

yakni dari dalam diri peserta didik itu sendiri, dimana peserta didik 

memiliki kemampuan yang kurang, memiliki IQ yang rendah, dan 

kemalasan untuk belajar sehingga mempengaruhi daya tangkapnya.  

2. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam menjembatani peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar di MIN Patuk Gunungkidul ada beberapa 

macam, diantaranya dengan pendekatan personal, perhatian khusus, 

bimbingan secara individual, pemberian motivasi, pemberian PR, 

pemberian tugas rumah, dan metode pemberian tes. Upaya yang dilakukan 

antara guru yang satu dengan guru yang lain berbeda, hal ini disesuaikan 

dengan kebutuhan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya guru menjembatani peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar di MIN Patuk Gunungkidul, maka 

peneliti memberikan sedikit saran yang mungkin dapat berguna bagi lembaga 
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yang menjadi objek penelitian yaitu MIN Patuk Gunungkidul yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi Guru 

a. Guru hendaknya membuat kelompok kecil dalam satu kelas untuk 

memberikan kesempatan peserta didik berani mengemukakan 

pendapat, belajar bersosialisasi, dan bekerja sama. 

b. Guru diharapkan membuat kelompok belajar bagi peserta didiknya dan 

guru melakukan kunjungan terhadap kelompok belajar untuk 

memberikan tambahan pelajaran pada setiap kelompok. 

c. Guru hendaknya memberikan teguran yang mendidik bagi peserta 

didik serta mampu menciptakan suasana yang nyaman untuk belajar di 

madrasah. Dan menyampaikan materi pelajaran dengan berbagai 

metode pembelajaran. 

d. Guru hendaknya mampu membangkitkan semangat belajar peserta 

didik dengan memberikan motivasi, pembelajaran yang menarik, serta 

pemberian apresiasi terhadap peserta didiknya. 

2. Bagi Kepala Madrasah 

Kepala madrasah perlu meningkatkan intensitas pertemuan antara pihak 

madrasah dengan orang tua untuk mengetahui kondisi peserta didik di 

rumah, sehingga pihak madrasah dapat berkoordinasi dengan orang tua 

agar selalu mengawasi dan membantu anaknya ketika belajar di rumah 

serta pihak madrasah mampu memberikan pelayanan maksimal terhadap 

peserta didik. 
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C. Kata Penutup 

Puji dan syukur peneliti panjatkan kepada Allah swt yang telah 

memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan 

skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan 

pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan baik itu dari segi bahasa, 

sistematika maupun analisisnya yang mungkin hal tersebut disebabkan 

keterbatasan pengetahuan yang peneliti miliki. Maka dari itu, peneliti 

mengharap saran-saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. 

Akhirnya hanya kepada Allah swt peneliti berserah diri dan hanya 

kepada-Nya lah penulis memohon agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada 

umumnya. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 



 
 

Catatan Lapangan 1 

Metode Pengumpulan Data : Observasi, Pengamatan, dan Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 24 April 2013 

Waktu  : 08:45 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas III MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Ibu Uswatun Rohmawati, S.Ag 

 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data adalah observasi dan dokumentasi. 

Dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar pembelajaran yang 

berlangsung di kelas III. Observasiyang dilakukan di kelas III dengan informan 

adalah guru wali kelas III MIN Patuk Gunungkidul, observasi dilakukan di ruang 

kelas III ketika pembelajaran sedang berlangsung. Ibu Uswatun menerangkan 

materi pelajaran dengan metode ceramah interaktif, dengan penekanan intonasi 

suara, gerakan tangan, dan mengulang hal-hal penting tentang materi yang 

diajarkan. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar mendapat perlakuan 

khusus dengan pendekatan dan peringatan agar peserta didik tersebut 

berkonsentrasi terhadap materi yang diajarkan. 

Interpretasi : 

Guru dalam pembelajaran menggunakan metode ceramah interaktif 

dengan penekanan pada intonasi suara, gerakan tangan, dan mengulang hal-hal 

penting tentang materi yang diajarkan. Guru membantu peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar dengan pemberian perhatian khusus, pendampingan, 

dan peringatan. 

  



 
 

Catatan Lapangan 2 

Metode Pengumpulan Data : Observasi, Pengamatan, dan Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Jum’at, 26 April 2013 

Waktu  : 08:30 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas II MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Ibu Faridah Ahmad, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan observasi dan dokumentasi. 

Dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar proses pembelajaran di kelas II 

MIN Patuk Gunungkidul. Metode observasi digunakan untuk melihat proses 

pembelajaran dengan informan adalah guru mata pelajaran Bahasa Arab yang 

sedang mengampu di kelas II, pembelajaran dilakukan dengan mengaktifkan 

peserta didik dimana peserta didik diberikan pertanyaan lisan, hafalan angka di 

depan kelas dan pemberian tugas berupa isian di papan tulis yang harus diisi 

peserta didik dengan cara maju dan mengisinya di papan tulis tersebut. Guru juga 

memberikan penekanan dengan pengulangan materi yang diajarkan.  

Interpretasi : 

Peserta didik turut aktif dalam proses pembelajaran dengan menjawab 

pertanyaan lisan, hafalan di depan kelas, dan mengerjakan soal isian di papan 

tulis. Guru memberikan penekanan pada materi ajar dengan pengulangan materi 

yang diajarkan. 

  



 
 

Catatan Lapangan 3 

Metode Pengumpulan Data : Observasi, Pengamatan, dan Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Jum’at, 26 April 2013 

Waktu  : 09:40 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas IV MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Ibu Waridah, M.Si 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dokumentasi untuk mengambil gambar proses 

pembelajaran di kelas IV. Metode observasi digunakan untuk mengetahui proses 

pembelajaran dengan informan merupakan guru wali kelas IV yang sedang 

mengampu materi kesenian, dalam proses pembelajaran beliau memberi tugas 

untuk menggambar. Jika dalam pembelajaran ada peserta didik yang mengalami 

kesulitan atau bertanya beliau menjawabnya dengan pendekatan personal. Beliau 

juga memberikan teguran terhadap peserta didik yang tidak mengerjakan, ramai 

sendiri, dan mengganggu temannya. Kondisi peserta didik pada saat pembelajaran 

berlangsung terlihat sibuk mengerjakan dan sesekali melihat hasil karya 

temannya. 

Interpretasi : 

Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara individu, peserta didik 

yang kurang memperhatikan dan sibuk sendiri diperingatkan dengan cara ditegur. 

  



 
 

Catatan Lapangan 4 

Metode Pengumpulan Data : Observasi, Pengamatan, dan Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Jum’at, 26 April 2013 

Waktu  : 08:30 WIB 

Lokasi  : Ruang kelas V MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Ibu Marwanti, S.Pd.I 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dokumentasi untuk mengambil gambar proses 

pembelajaran di kelas V. Metode observasi digunakan untuk mengetahui proses 

pembelajaran dengan informan merupakan guru mata pelajaran kesenian yang 

sedang mengampu di kelas V, beliau menerangkan materi dengan memberikan 

contoh di papan tulis. Jika ada peserta didik yang bertanya maka guru 

menjawabnya secara personal yakni dengan melakukan pendekatan. Peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar tidak nampak kesulitan karena tugas dari guru 

tersebut adalah menggambar. Kondisi pada saat pelajaran berlangsung siswa aktif 

bertanya. 

Interpretasi : 

Guru memberikan jawaban terhadap peserta didik yang bertanya dengan 

pendekatan personal/individu. 

  



 
 

Catatan Lapangan 5 

Metode Pengumpulan Data : Observasi, Pengamatan, dan Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 April 2013 

Waktu  : 10:20 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas VI MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Ibu Tri Suhartiningsih, S.Pd 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dokumentasi untuk mengambil gambar proses 

pembelajaran di kelas VI. Metode observasi digunakan untuk mengetahui proses 

pembelajaran denganinforman merupakan guru mata pelajaran Sains yang sedang 

mengajar di kelas VI. Ketika observasi dilaksanakan pembelajaran di kelas VI 

sedang membahas soal UN. Guru meminta peserta didik untuk membaca soal dan 

menjawabnya sedang peserta didik yang tidak mendapat giliran, mengoreksi hasil 

jawaban temannya. Kondisi peserta didik sangat tertib. 

Interpretasi : 

Dengan melihat jawaban dari setiap peserta didik maka guru dapat 

mengukur kemampuan setiap peserta didik dan merancang pembelajaran untuk 

mengulang kembali materi yang belum dipahami oleh peserta didik. 

  



 
 

Catatan Lapangan 6 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 April 2013 

Waktu  : 11:10 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Ibu Damarsih, A.Ma 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar proses wawancara dan 

merekam wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang dinamika peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.Informan adalah 

guru wali kelas II MIN Patuk Gunungkidul. Wawancara dilaksanakan di ruang 

tamu MIN Patuk Gunungkidul. Dari hasil wawancara diketahui bahwa peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar berdasarkan hasil tes IQ adalah Aditya 

Prasetyo Wibowo, merupakan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

dalam hal membaca dan menulis, ia juga kesulitan dalam memahami makna 

kalimat, untuk memahami materi pelajaran juga membutuhkan waktu yang lebih 

lama disbanding teman-temannya. Di kelas Aditya bersikap pendiam dan sering 

melamun. Dari hasil tes IQ yang dilaksanakan Aditya merupakan peserta didik 

yang memilki IQ rata-rata bawah. 

Ibu Damarsih, A.Ma dalam menjembatani peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar yakni dengan pendekatan personal, pemberian motivasi, 

peringatan berupa teguran, dan pendampingan terhadap peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar. Dengan pendekatan secara personal agar peserta 

didik tidak merasa takut dengan guru, memberikan motivasi kepada peserta didik 

yang mengalami kesulitan agar tidak berkecil hati, memberikan peringatan 

terhadap peserta didik agar peserta didik tersebut segera bekerja, dan dengan 



 
 

pendampingan dimana guru mendampingi peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar untuk menjelaskan materi yang diajarkan dengan contoh agar peserta didik 

tersebut dapat memahami materi dan mampu melanjutkan ke materi berikutnya. 

 

Interpretasi : 

Upaya yang dilakukan guru wali kelas II Ibu Damarsih, A.Ma dalam 

menjembatani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yakni dengan 

pendekatan personal, pemberian motivasi, peringatan berupa teguran, dan 

pendampingan terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 



 
 

Catatan Lapangan 7 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 April 2013 

Waktu  : 10:15 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Bapak Fuatul Khakim, M.Si 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambarproses wawancara dan merekam 

wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

dinamika peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.Informan adalah guru 

wali kelas VI MIN Patuk Gunungkiduldari hasil tes IQ dan wawancara dengan 

Bapak Fuat diketahui bahwa peserta didik kelas VI yang mengalami kesulitan 

belajar adalah Panggung Riyadi mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, Tejo 

Anom Gumelar peserta didik yang unik, ia merupakan peserta didik yang tidak 

bisa memahami konsep, ia bisa membaca dan menulis namun ketika berhadapan 

dengan soal ia jarang membaca dan menelaah soal tersebut, dan Aldi Nugroho 

pemahaman akan materi.  

Bapak Fuat menjembatani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

dengan pendekatan personal, motivasi, pemberian nasihat dan berkomunikasi 

dengan orang tua peserta didik. 

Interpretasi : 

Upaya guru wali kelas VI menjembatani peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar dengan pendekatan personal, motivasi, pemberian nasihat dan 

berkomunikasi dengan orang tua peserta didik.  



 
 

Catatan Lapangan 8 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 1 Mei 2013 

Waktu  : 08:45 WIB 

Lokasi  : Ruang Guru MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Ibu Uswatun Rohmawati, S.Ag 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambarproses wawancara dan merekam 

wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

dinamika peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.Informan adalah guru 

wali kelas III MIN Patuk Gunungkidul. Dari hasil tes IQ dan wawancara dengan 

Ibu Uswatun di ruang guru diketahui peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar diantaranya Mutfidatun Khasanah mengalami kesulitan dalam hal 

membaca dan memahami makna kalimat,, dan Wahyu Kurniawan Saputra 

memahami kalimat dan mengingat materi ia mengalami kesulitan. 

Ibu Uswatun menjembatani peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar dengan pendekatan secara personal, pendampingan, memaparkan makna 

kalimat menggunakan bahasa Jawa, dan memberikan tes lisan kepada peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi 

peserta didik yang belum bisa menulis. 

Interpretasi : 

Ibu Uswatun menjembatani peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar dengan pendekatan secara personal, pendampingan, memaparkan makna 

kalimat menggunakan bahasa Jawa, dan memberikan tes lisan. 

Catatan Lapangan 9 



 
 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 April 2013 

Waktu  : 10:35 WIB 

Lokasi  : Ruang Guru MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Ibu Waridah, M.Si 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambarproses wawancara dan merekam 

wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang 

dinamika peserta didik yang mengalami kesulitan belajar.Informan adalah guru 

wali kelas IV MIN Patuk Gunungkidul. Dari hasil tes IQ dan wawancara dengan 

guru, diketahui bahwa peserta didik yang mengalami kesulitan belajar adalah 

Candra Ferdiyan mengalami kesulitan membaca, menulis, memahami kalimat, 

dan berkonsentrasi. Hosi Wahyudi mengalami kesulitan membaca, menulis, 

memahami konsep dan berkonsentrasi. Dan Wahyu Kurniawan Sholeh merupakan 

peserta didik yang kurang memperhatikan/konsentrasi pelajaran dan memang 

memiliki daya tangkap yang rendah. 

Secara umum upaya guru wali kelas IVdalam menjembatani peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar dengan pendekatan personal, pendampingan, 

teguran, pemberian soal yang berbeda. 

Interpretasi : 

Guru wali kelas IV dalam menjembatani peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar dengan pendekatan personal, pendampingan, teguran, pemberian 

soal yang berbeda. 

Catatan Lapangan 10 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 



 
 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 27 April 2013 

Waktu  : 11:20 WIB 

Lokasi  : Ruang UKS MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Ibu Tri Suhartiningsih, S. Pd 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, dokumentasi 

digunakan untuk mengambil gambarproses wawancara dan merekam wawancara. 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang dinamika peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar.Informan adalah guru wali kelas V MIN 

Patuk Gunungkidul. Dari hasil tes IQ dan dari wawancara diketahui peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar adalah Agus Setiawan mengalami kesulitan 

membaca, menulis, memahami makna kalimat, dan kesulitan berkonsentrasi. 

Supyan Nugroho mengalami kesulitan dalam hal membaca, menulis, 

berkonsentrasi, dan memahami makna kalimat.  

Upaya Ibu Tri Suhartiningsih, S. Pd menjembatani peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar melalui perhatian khusus, pendampingan secara 

privat, pemberian PR. 

Interpretasi : 

Upaya guru wali kelas V dalam menjembatani peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar melalui perhatian khusus, pendampingan secara 

privat, pemberian PR. 

 

 

 

Catatan Lapangan 11 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 



 
 

 

Hari/Tanggal : Jum’at 3 Mei 2013 

Waktu  : 11:00 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Bapak Poniman, S.Ag. 

Deskripsi Data: 

Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, 

dokumentasi digunakan untuk mengambil gambar proses wawancara dan 

merekam wawancara. Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi 

tentang tindak lanjut madrasah terhadap peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar.Informan adalah kepala madrasah MIN, Menurut Bapak Poniman, S.Ag, 

pertemuan pihak madrasah dan wali murid dilaksanakan setiap tiga bulan sekali 

guna sosialisasi program madrasah dan memberikan pemahaman terhadap orang 

tua tentang pentingnya pendidikan. Tindak lanjut madrasah untuk menangani 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dengan menyampaikan kepada 

Kementrian Agama bahwa di MIN Patuk Gunungkidul terdapat peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar. Sehingga nantinya Kementrian Agama 

menindaklanjuti dengan workshop bagi guru mengenai kesulitan belajar atau 

Kementrian Agama mengirimkan guru khusus yang menangani masalah kesulitan 

belajar. Usaha madrasah untuk menjembatani peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar dengan penilaian berbeda antara peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar dengan peserta didik normal. 

Interpretasi : 

Usaha nyata madrasah untuk menjembatani peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar dengan penilaian berbeda antara peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar dengan peserta didik normal. 

 

Catatan Lapangan12 



 
 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Jum’at 3 Mei 2013 

Waktu  : 09:10 WIB 

Lokasi  : Kelas II MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Adelianastasya Rachma Mulyanta  

Deskripsi Data: 

Adelia adalah salah satu peserta didik kelas II MIN Patuk Gunungkidul yang 

didiagnosa mengalami kesulitan belajar. Pada proses pembelajaran Adel bersifat 

pasif dan sering sibuk sendiri hal ini karena ia merasa malas mengikuti pelajaran, 

selain itu karena ia malu karena suaranya tidak sekeras teman-temannya. Di 

rumah jika Adel belajar sering dibantu Ayah dan Ibunya. Ketika pelajaran Adel 

sering mengalami kesulitan ketika mendapatkan soal yang panjang. Di dalam 

kelas jika ia mendapatkan kesulitan di bantu oleh guru dengan cara 

pendampingan/privat. Selain itu ia juga sering diperingatkan guru agar 

mengerjakan tugasnya. 

Interpretasi : 

Adel menjadi pasif ketika pelajaran berlangsung karena ia merasa malu sebab 

suaranya tidak sekeras teman-temannya. Jika mendapat kesulitan, guru 

membantunya dengan pendampingan layaknya privat. Untuk meningkatkan 

konsentrasi peserta didik tersebut guru memperingatkannya dengan teguran. 

  



 
 

Catatan Lapangan 13 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Jum’at 3 Mei 2013 

Waktu  : 09:15 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas II MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Faruq Al Hafiz 

Deskripsi Data: 

Informan adalah peserta didik kelas II MIN Patuk Gunungkidul yang 

didiagnosa mengalami kesulitan belajar. Faruq merupakan peserta didik yang aktif 

dan cepat tanggap hal ini berbeda dengan semester I, ketika semester I Faruq 

merupakan peserta didik yang mengalami kesulitan membaca dan menulis. Di 

dalam kelas jika mendaptkan kesulitan ia dibantu gurunya dengan pendampingan 

dan pemberian contoh. Namun sekarang ia menjadi pribadi yang aktif, tanggap, 

dan cepat bekerja meskipun masih melihat kanan kiri. Meskipun demikian namun 

Faruq mendapat kesulitan ketika mengerjakan soal dengan soal yang panjang. Di 

rumah Faruq sering belajar dengan ditemani dan dibantu Ayahnya. 

Interpretasi : 

Peserta didik yang dulunya mengalami kesulitan belajar dengan bantuan guru dan 

didampingi orang tuanya ketika belajar di rumah memberikan dampak positif 

kepada peserta didik tersebut dimana terjadi peningkatan kualitas hasil dan proses 

belajar peserta didik tersebut. Bantuan yang diberikan guru berupa pendampingan 

dan pemberian contoh. 

  



 
 

Catatan Lapangan 14 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Jum’at 3 Mei 2013 

Waktu  : 09:25 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas II MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Aditya Prasetyo Wibowo 

Deskripsi Data: 

Aditya merupakan peserta didik kelas II yang didiagnosa mengalami kesulitan 

belajar. Aditya mengalami kesulitan membaca, menulis, dan berkonsentrasi. Ia 

juga termasuk peserta didik yang memiliki sikap pemalu ketika pembelajaran 

berlangsung. Jika mengalami kesulitan ia dibantu gurunya dengan pendampingan, 

menerangkan materi khusus untuk dirinya, dan diberikan contoh agar bisa 

mengerjakan, selain  itu Adit juga diberikan motivasi agar tampil percaya 

diri.Aditya hanya tinggal dengan kakek nenek dan kedua kakaknya. Aditya belum 

mampu membaca dengan lancar karena tidak ada yang membantunya belajar 

ketika di rumah. Kakek neneknya tidak bisa membantunya, kedua kakaknya 

sering bermain sendiri. Jika mengalami kesulitan ia hanya diam tidak bertanya 

dan tidak dikerjakan. Orang tuanya berpisah, Ayahnya pergi tanpa ia ketahui 

sedang Ibunya kerja di Jakarta. Hal ini membuat Aditya kurang mendapat 

perhatian dari orang tuanya. 

Interpretasi : 

Peserta didik yang kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya, dan hanya 

tinggal dengan kakek neneknya yang tidak bisa membaca dan menulis cenderung 

mengalami kesulitan belajar. Bantuan yang diberikan guru berupa pendampingan, 

ulasan materi, dan pemberian contoh. Hal ini karena ketika belajar di rumah anak 

tersebut tidak mendapat bantuan. 

  



 
 

Catatan Lapangan 15 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Jum’at 3 Mei 2013 

Waktu  : 10:45 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas V MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Agus Setiawan 

Deskripsi Data: 

Agus Setiawan adalah salah satu peserta didik kelas V yang mengalami kesulitan 

belajar. Agus mengalami kesulitan membaca, menulis, dan memahami konsep. 

Jika membaca ia masih mengeja, ketika menulis sering tidak selesai. Ketika 

mengerjakan soal ia sering tidak bisa menjawab karena tidak tahu makna 

pertanyaannya. Ia sering dibantu gurunya untuk bisa memahami makna kalimat 

tersebut. Ketika proses pembelajaran ia sering ramai dan tidak mendengarkan 

penjelasan guru karena sibuk sendiri. Guru sering menegurnya agar kembali 

berkonsentrasi terhadap pelajaran, pendampingan, dan pemberian motivasi.Di 

rumah Agus sering bermain dengan teman-teman di lingkungan sekitar rumahnya 

selain itu diminta menjaga adiknya yang masih bayi, ketika diperintah orang 

tuanya untuk belajar ia sering menolak karena malas dan tidak ada yang 

menemaninya belajar. 

Interpretasi : 

Agus mengalami kesulitan membaca, menulis, dan memahami konsep karena ia 

tidak mendengarkan penjelasan guru. Bantuan yang diberikan guru berupa 

teguran, pendampingan, dan pemberian motivasi. Selain itu ia malas untuk belajar 

di rumah karena tidak ada yang menemaninya belajar, selain itu juga banyak 

teman-teman di sekitar rumahnya yang mengajak bermain. 

  



 
 

Catatan Lapangan 16 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Jum’at 3 Mei 2013 

Waktu  : 11:00 WIB 

Lokasi  : Gerbang Depan MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Supyan Nugroho 

Deskripsi Data: 

Supyan Nugroho adalah peserta didik kelas V yang mengalami kesulitan belajar. 

Ia mengalami kesulitan membaca, menulis, dan memahami makna kalimat. 

Hampir sama dengan Agus, ketika membaca ia masih mengeja, jika menulis 

kadang tidak selesai karena sibuk bermain sendiri dan ketika mengerjakan soal ia 

sering salah menjawab pertanyaan karena tidak memahami makna kalimat 

pertanyaan tersebut.Supyan juga kurang memiliki semangat belajar. Bantuan yang 

diberikan oleh gurunya dengan pendampingan dan pemberian motivasi agar ia 

memiliki semangat belajar. Di rumah Supyan tidak ada yang menemaninya 

belajar. Supyan hanya tinggal dengan kakek neneknya yang tidak bisa membaca 

dan menulis sehingga tidak bisa membantu Supyan ketika belajar di rumah. Ayah 

dan Ibunya berpisah dan tidak tinggal dengannya sehingga Supyan kurang 

mendapat perhatian dari orang tuanya. 

Interpretasi : 

Supyan adalah peserta didik yang mengalami kesulitan membaca, menulis, dan 

memahami konsep. Di kelas ia sering ramai sendiri dan tidak memperhatikan 

penjelasan guru sehingga ia kurang paham akan materi yang diajarkan. Bantuan 

yang diberikan guru berupa pendampingan dan pemberian motivasi agar peserta 

didik tersebut memiliki semangat untuk belajar. Di rumah Supyan hanya tinggal 

dengan nenek dan kakeknya yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak 

ada yang membantunya belajar di rumah.  



 
 

Catatan Lapangan 17 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2013 

Waktu  : 09:10 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas III MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Esa Darmawan 

Deskripsi Data: 

Esa adalah peserta didik kelas III yang didiagnosa mengalami kesulitan belajar. 

Dalam proses pembelajaran Esa kurang memperhatikan pelajaran karena sibuk 

sendiri. Memang Esa kesulitan dalam berkonsentrasi, ia sering mondar-mandir 

keluar-masuk kelas ketika proses pembelajaran berlangsung. Esa tidak mengalami 

kesulitan dalam membaca dan menulis, namun jika ada tugas mencatat Esa sering 

tidak selesai karena kurang fokus terhadap pekerjaannya. Gurunya sering 

membantu dengan pendampingan agar ia mau berkonsentrasi dan memperhatikan 

pelajaran. Di lingkungan keluarganya Esa juga kurang diperhatikan, di rumah 

orang tuanya hanya menyuruhnya belajar namun tidak mendampinginya.  

Interpretasi : 

Kesulitan yang dihadapi Esa adalah kurangnya mengontrol diri dan 
berkonsentrasi, ia kesulitan memfokuskan diri untuk memperhatikan pelajaran 
dan bermain. Bantuan guru berupa pendampingan agar peserta didik tersebut 
dapat berkonsentrasi terhadap materi pelajaran. 

  



 
 

Catatan Lapangan 18 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Senin 6 Mei 2013 

Waktu  : 09:25 WIB 

Lokasi  : Depan Gerbang MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Indah Ayu Nuraini 

Deskripsi Data: 

Indah merupakan peserta didik kelas III yang mengalami kesulitan membaca, 

menulis, dan memahami makna kalimat. Ketika membaca Indah masih mengeja 

dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam hal menulis Indah belum mampu 

mengeja huruf dengan benar sehingga kadang tulisannya tidak dapat dibaca. 

Karena ia belum bisa membaca dengan baik maka berdampak pada kesulitan 

terhadap pemahaman makna kalimat. Indah juga sering mengalami kelupaan 

terhadap materi pelajaran. Guru sering membantunya dengan pendampingan 

pribadi, membantunya membaca kalimat dan membantu memaknai kalimat 

tersebut agar ia paham. Selain itu guru juga membantunya menulis dengan 

mendekte huruf untuk membentuk kata ataupun kalimat. Orang tua Indah bekerja 

sebagai pedagang angkringan, kadang ia membantu ayahnya berjualan hingga 

larut malam sehingga ketika membantu ayahnya berdagang ia tidak belajar. 

Walaupun tidak membantu ayahnya berdagangpun ia jarang belajar karena tidak 

ada yang menemaninya belajar. 

Interpretasi : 

Kesulitan belajar yang dialami Indah adalah kesulitan membaca, menulis, 

kelupaan terhadap materi, dan memahami makna kalimat. Dari ketiga kesulitan 

tersebut yang paling menonjol adalah kesulitan menulis dimana Indah kesulitan 

merangkai huruf menjadi kata atau kalimat. Bantuan yang diberikan guru berupa 

pendampingan pribadi, bantuan pemahaman makna kalimat, dan bantuan menulis. 



 
 

Catatan Lapangan 19 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2013 

Waktu  : 09:30 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas III MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Wahyu Kurniawan Saputra 

Deskripsi Data: 

Wahyu Kurniawan Saputra adalah peserta didik kelas III yang mengalami 

kesulitan belajar dalam hal membaca, menulis, dan memahami makna kalimat. 

Cara membaca Wahyu masih dieja, jika menulis kata sering kurang hurufnya, dan 

jika mendapat soal yang pertanyaannya panjang ia kesulitan dalam memahami 

soal tersebut. Pada waktu pembelajaran Wahyu lebih sering bersikap pasif, jika 

mengalami kesulitan ia enggan untuk bertanya. Wahyu merupakan pribadi yang 

lebih cenderung menutup diri. Bantuan yang diberikan guru berupa pemberian 

motivasi dan melatih keberanian dengan meminta Wahyu untuk maju ke depan 

kelas. Keadaan keluarganya harmonis hanya saja memang kurang memberikan 

perhatian terhadap anaknya ketika belajar di rumah. Tidak jarang ketika orang 

tuanya menyuruh Wahyu belajar namun orang tuanya sendiri sibuk menonton TV. 

Interpretasi : 

Kesulitan belajar yang diderita Wahyu adalah kesulitan membaca, menulis, dan 

memahami kalimat. Wahyu merupakan pribadi yang pendiam dan pemalu juga 

memberikan ruang terhadap kesulitan belajar, hal ini karena dengan sikap pemalu 

dan pendiamnya cenderung menutupi kekurangannya, tidak mau berbagi dengan 

temannya sehingga tidak mendapat bantuan. Bantuan yang diberikan guru berupa 

pemberian motivasi dan melatih keberaniannya dengan meminta peserta didik 

mengerjakan soal di depan kelas. 

  



 
 

Catatan Lapangan 20 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Senin 6 Mei 2013 

Waktu  : 11:35 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas III MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Mutfidatun Khasanah 

Deskripsi Data: 

Mutfidatun Khasanah adalah peserta didik kelas III yang mengalami kesulitan 

membaca dan memahami makna kalimat. Ia mampu menulis dengan baik namun 

membutuhkan waktu yang lama. Kekurangannya yakni dalam hal membaca, 

ketika membaca ia masih mengeja dan dengan suara yang rendah. Karena kurang 

lancar dalam hal membaca maka hal ini berpengaruh terhadap kemampuannya 

dalam memahami makna kalimat. Di dalam kelas Mutfidatun merupakan pribadi 

yang pendiam, pasif, dan kurang berani tampil. Bantuan yang diberikan guru 

berupa pendampingan untuk membaca dan memaknai kalimat. Keadaan 

keluarganya cukup baik, kadang ia sering ditanya oleh ibunya tentang keadaan 

sekolahnya dan jika belajar ia kadang ditemani Ibunya. 

Interpretasi : 

Kesulitan membaca memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap kesulitan 
memahami makna kalimat. Dalam memahami makna kalimat ia harus membaca 
kalimat tersebut secara berulang-ulang. Bantuan yang diberikan guru berupa 
pendampingan untuk membaca dan memaknai kalimat. 

  



 
 

Catatan Lapangan 21 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Senin 6 Mei 2013 

Waktu  : 11:45 WIB 

Lokasi  : Depan Mushola MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Candra Ferdiyan 

Deskripsi Data: 

Candra Ferdian merupakan peserta didik kelas IV yang mengalami kesulitan 

membaca, menulis, memahami makna kalimat, dan kesulitan berkonsentrasi. 

Dalam hal membaca ia masih mengeja. Dari segi menulis juga masih sering 

kurang hurufnya selain itu karena kesulitan berkonsentrasi ia kurang bisa 

membagi waktu antara bermain dan belajar meskipun dalam proses pembelajaran 

sehingga ia tidak menyelesaikan tugasnya. Karena kurang lancar dalam membaca 

dan kurang memperhatikan materi pelajaran ia kesulitan dalam memahami makna 

kalimat. Di dalam kelas ketika pembelajaran berlangsung ia sering ramai dan 

mengganggu temannya. Candra juga kurang memiliki semangat dan kesadaran 

untuk belajar sehingga ketika mengikuti pelajaran hanya seenaknya 

sendiri.Bantuan yang diberikan guru berupa pendekatan personal, pemberian 

motivasi tentang pentingnya belajar, dan pemberian peringatan. Orang tua Candra 

berpisah, ia tinggal dengan Ibunya yang selalu memanjakannya dan menutupi 

kesalahan anaknya. Candra juga bergaul di lingkungan orang yang berperilaku 

kurang terpuji dan lebih dewasa darinya. 

Interpretasi : 

Seorang peserta didik yang kurang memiliki kesadaran akan pentingnya belajar 

mengakibatkan berbagai masalah misalnya kesulitan membaca, menulis, 

memaknai kalimat dan kesulitan berkonsentrasi, hal ini karena tidak ada 

keinginan untuk bisa membaca, menulis, dan memahami kalimat. Lingkungan 



 
 

yang kurang mendukung iklim belajar yang baik juga memberikan pengaruh 

negatif terhadap proses belajar seseorang. Bantuan yang diberikan guru berupa 

pendekatan personal, pemberian motivasi tentang pentingnya belajar, dan 

pemberian peringatan. 

  



 
 

Catatan Lapangan 22 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Senin 6 Mei 2013 

Waktu  : 12:15 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas IV MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Hosi Wahyudi 

Deskripsi Data: 

Hosi Wahyudi adalah peserta didik kelas IV yang mengalami kesulitan membaca, 

menulis, memahami makna kalimat, dan berkonsentrasi. dalam hal membaca ia 

masih mengeja, karena belum bisa membaca dengan lancar menulisnya pun masih 

sering kurang hurufnya. Kesulitan membaca juga memberi dampak dalam 

pemahaman suatu kalimat, sehingga Hosi harus membacanya berulang-ulang atau 

dibantu oleh gurunya. Ia juga kesulitan dalam berkonsentrasi, Hosi sering sibuk 

sendiri atau melamun ketika pelajaran sedang berlangsung dan ketika ditanya ia 

tidak bisa menjawab. Di kelas ia sering ramai, mengganggu teman-temannya, dan 

membuat gaduh lingkungan kelas. Gurunya sering membantu dengan 

pendampingan pribadi, peringatan untuk tetap berkonsentrasi terhadap materi, dan 

memaknai kalimat. Keadaan orang tuanya tidak bermasalah hanya saja kurang 

perhatian orang tua terhadap kegiatan di sekolahnya. 

Interpretasi : 

Kemampuan membaca yang kurang berdampak pada kesulitan menulis dan 

memahami makna kalimat. Selain itu kesulitan dalam berkonsentrasi membuat 

peserta didik kurang memperhatikan pelajaran sehingga ia tidak paham akan 

pelajaran yang diajarkan oleh guru. Guru memberikan bantuan dengan 

pendampingan pribadi, peringatan untuk tetap berkonsentrasi terhadap materi, dan 

memaknai kalimat. 

  



 
 

Catatan Lapangan 23 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Senin 6 Mei 2013 

Waktu  : 12:25 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas IV MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Wahyu Kurniawan Sholeh 

Deskripsi Data: 

Wahyu Kurniawan Sholeh adalah peserta didik kelas IV yang mengalami 

kesulitan belajar dalam memngingat materi pelajaran dan memahami makna 

kalimat. Meski ia bisa membaca dan menulis namun untuk memahami dan 

mengingat suatu materi ia mengalami kesulitan. Di dalam kelas ia bersifat pasif 

dan acuh terhadap pelajaran alasannya kurang suka dengan pelajaran. Wahyu 

kurang memiliki semangat untuk belajar. Bantuan yang diberikan guru berupa 

pemberian motivasi agar ia memiliki semangat belajar. Keadaan keluarganya baik 

namun Ayahnya pergi ke luar untuk bekerja dan Wahyu hanya tinggal di rumah 

dengan Ibunya. Ketika belajar di rumah ia jarang ditemani maupun di bantu 

Ibunya karena Ibunya sibuk bekerja di ladang dan jika sudah mulai petang Ibunya 

merasa lelah setelah bekerja sehingga tidak membantunya belajar. 

Interpretasi : 

Kesulitan mengingat dan memahami makna kalimat juga terjadi meskipun pada 

peserta didik yang bisa membaca dan menulis. Kurangnya semangat belajar 

mengakibatkan ketidakpedulian terhadap guru dan pelajaran sehingga 

mengakibatkan peserta didik tidak paham akan materi. Bantuan yang diberikan 

guru berupa pemberian motivasi agar ia memiliki semangat belajar.  



 
 

Catatan Lapangan 24 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2013 

Waktu  : 09:10 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas VI MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Panggung Riyadi 

Deskripsi Data: 

Panggung Riyadi adalah peserta didik kelas VI yang mengalami kesulitan belajar 

dalam berkonsentrasi dan mengingat materi pelajaran. Ketika pembelajaran 

berlangsung ia sering kehilangan konsentrasi dengan melamun. Dari segi 

mengingat materi ia juga mengalami kesulitan. Panggung kurang peduli terhadap 

pelajaran yang disampaikan guru, ia merasa malas untuk sekolah. Bantuan yang 

diberikan guru berupa pendampingan, mengajaknya bercerita, dan memberikan 

motivasi tentang pentingnya pendidikan. Keadaan keluarganya juga kurang baik, 

Ayahnya pergi meninggalkan mereka sedang Ibunya harus bekerja ke Jakarta 

untuk menghidupi anak-anaknya. Panggung tinggal dengan kakek nenenknya 

yang tidak bisa membaca dan menulis sehingga tidak ada yang membantunya 

belajar di rumah. 

Interpretasi : 

Kesulitan berkonsentrasi dan mengingat materi menjadi persoalan utama bagi 

Panggung. Hal tersebut didukung dengan semangat belajar yang rendah. Keadaan 

keluarga yang kurang memperhatikan pendidikannya juga mengakibatkan 

kesulitan belajar. Bantuan yang diberikan guru berupa pendampingan, 

mengajaknya bercerita, dan memberikan motivasi tentang pentingnya pendidikan. 



 
 

Catatan Lapangan 25 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2013 

Waktu  : 09:20 WIB 

Lokasi  : Ruang Kelas VI MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Aldi Nugroho 

Deskripsi Data: 

Aldi Nugroho adalah peserta didik kelas VI yang mengalami kesulitan belajar 

dalam berkonsentrasi dan mengingat materi. Konsentrasinya terhadap pelajaran 

sering hilang karena bermain dengan teman sebangkunya. Dalam hal mengingat 

materi ia juga mengalami kesulitan, sering terjadi kelupaan. Bantuan yang 

diberikan guru berupa teguran dan pemberian motivasi agar mempunyai semangat 

untuk belajar. Keadaan orang tuanya sangat baik, Ayahnya adalah guru yang 

memberikan dukungan terhadap anaknya untuk belajar seperti les. Namun Aldi 

menolak untuk les alasannya karena ia malas. 

Interpretasi : 

Kesulitan berkonsentrasi dan kurangnya semangat belajar membuat Aldi 

mengalami kesulitan belajar. Gurunya memberikan bantuan berupa teguran dan 

pemberian motivasi agar peserta didik tersebut memiliki semangat untuk belajar. 

 

 

 

 

  



 
 

Catatan Lapangan 26 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

 

Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei 2013 

Waktu  : 11:25 WIB 

Lokasi  : Ruang Tamu MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Tejo Anom Gumelar 

Deskripsi Data: 

Tejo Anom Gumelar merupakan peserta didik kelas VI yang mengalami kesulitan 

belajar. Anom dikenal sebagai peserta didik yang unik, ia tidak memiliki ekspresi, 

semaunya sendiri, dan kurang memahami pentingnya pendidikan. Kesulitannya 

adalah tidak mampu memahami makna kalimat meskipun ia bisa membaca, 

kesulitan dalam berkonsentrasi dan memang memiliki kapasitas yang berbeda. 

Bantuan yang diberikan guru berupa pendekatan secara personal, pendampingan 

agar ia bisa memaknai kalimat dan motivasi agar ia memahami pentingnya 

pendidikan. Orang tuanya memiliki pola asuh yang kurang baik, dimana orang 

tuanya kurang memberikan perhatian dan memiliki sifat tempramen, sehingga jika 

anaknya melakukan kesalahan orang tuanya akan memaki-makina dan tidak 

jarang dengan pukulan. Hal tersebut membuatnya takut untuk meminta bantuan 

orang tuanya. 

Interpretasi : 

Kesulitan belajar yang dialami Anom adalah ketidakmampuan 

mengkonsentrasikan pikirannya terhadap pelajaran dan kurang mempu memahami 

makna kalimat. Anom dikenal sebagai peserta didik yang unik karena ia 

membutuhkan penanganan khusus. Bantuan yang diberikan oleh guru berupa 

pendampingan secara personal, pemahaman akan pentingnya pendidikan dan 

memaknai kalimat. Keadaan orang tua yang tempramen juga berpengaruh 

terhadap mental peserta didik tersebut. 



 
 

Catatan Lapangan 27 

Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal : Sabtu, 11 Mei 2013 

Waktu  : 09:30 WIB 

Lokasi  : Ruang Guru MIN Patuk Gunungkidul 

Sumber data : Wali Kelas 

Deskripsi Data: 

Informan adalah wali kelas II, III, IV, V, dan VI. Metode yang digunakan adalah 

dokumentasi berupa peminjaman raport untuk mengetahui hasil belajar terakhir 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 

Interpretasi : 

Peminjaman raport digunakan untuk mengetahui hasil belajar terakhir peserta 
didik yang mengalami kesulitan belajar. 



PanduanObservasiKesulitanBelajar 

Dari hasilpengamatan, isikan data yang didapatdenganmemilihkolom “Ya” 

atau “Tidak” dengantanda V. 

No Perilaku Yang Muncul Ya Tidak 

Kemampuan membaca 

1. Membaca kurang fasih   

2. Tidak bisa memahami apa yang dibaca   

3. Suara pelan, dan kurang jelas   

Kemampuan menulis 

1. Sikap dalam menulis tenang tidak banyak 

bergerak 

  

2. Jumlah huruf dalam penulisan kata kurang   

3. Sering ada coretan   

Kemampuan berhitung 

1. Tidak bisa memahami konsep metematika 

seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

dan pembagian 

  

2. Tidak bisa menjawab operasi perkalian, 

pembagian, pengurangan 

  

3. Tidak bisa mengerjakan operasi metematika 

yang lebih rumit 

  

 



PEDOMAN WAWANCARA 

1. GURU WALI KELAS 

a. Bagaimana kondisi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 

dalam proses pembelajaran? 

b. Bagaimana keadaan keluarga peserta didik yang mengalami 

kesulitan belajar? 

c. Bagaimana upaya guru wali kelas tersebut menjembatani peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar dalam proses 

pembelajaran? 

d. Apa saja kendala yang dialami guru wali kelas dalam upaya 

menjembatani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar? 

 

2. KEPALA MADRASAH 

a. Adakah pertemuan antara pihak madrasah dengan orang tua wali 

yang mengalami kesulitan belajar? 

b. Bagaimana pihak sekolah bekerja sama dengan orang tua peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar? 

c. Bagaimana tindak lanjut madrasah dalam menjembatani peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar? 

d. Usaha nyata apa sajakah yang sudah dilakukan pihak madrasah 

untuk menjembatani peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar? 



Data Wawancara Guru Wali Kelas IV 

Waktu Pelaksanaan : Rabu, 1 Mei 2013 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Guru MIN Patuk Gunungkidul 

Narasumber  : Guru Wali Kelas IV Ibu Waridah, M.Si. 

Peneliti : Bu niki kan nggen kula wingi skripsinipun niku tentang kesulitan 
belajar niku kan ibu ngampu kelas empat onten Candra, Hosi, 
kalian Wahyu, niku bagaimana kondisi peserta didik yang tersebut 
tadi dalam pembelajaran bu? 

Narasumber :Kalau yang pertama itu Hosi ya, Kalau Hosi itu memang dia 
memperhatikannya juga ada keinginan cuma karena memang 
kemampuan. Kemampuannya dia memang rendah jadi meskipun 
memperhatikan ketok e tetep angel menangkapnya susah 
menangkap pelajaran yang disampaikan. Kemudia kalau Candra, 
Candra itu mungkin kemampuan sedikit lebih dari Hosi, tetapi dia 
tidak ada keinginan motivasi dari dalam untuk lebih maju lebih 
untuk belajar. Nek Wawan itu yo kurang memperhatikan 
kemampuannya juga kurang. 

Peneliti :  Kalau untuk menulis dan membaca bisa bu? 

Narasumber : Kalau untuk menulis dan membaca yang paling lancar wawan 
kemudian Hosi dan Candra. 

Peneliti : Itu masih dieja atau bagaimana bu? 

Narasumber : Nek Hosi itu masih ngeja, nek wawan e si Candra itu sedikit 
ngeja tapi yo sudah bisa. 

Peneliti : Kalau di dalam kelas suka rame atau bagaimana bu? 

Narasumber : Kalau di dalam kelas yang paling mengganggu itu rame itu 
Candra, kalau yang lain masih bisa di handle. 

Peneliti : Kalau dalam, eee setahu Ibu bagaimana keadaan anak-anak ini 
bu? keadaan keluarga. 

Narasumber : Si Candra itu kan ditinggal bapaknya di rumah sama ibunya trus 
ibunya nampaknya kurang perhatian dan terlalu memanjakan, 
untuk ada pekerjaan sekolah itu tidak diperhatikan. Kemudian 
kalau Hosi, Hosi itu ikut mbahnya, apa kalau…, ikut mbahnya 
kayaknya. 

Peneliti : Jadi kurang perhatian. 



Narasumber : Ya kurang perhatian. Kalau Wawan itu ya bapaknya juga pergi 
terus mamak e terlalu memanjakan, ya sama. 

Peneliti : Kalau upaya Ibu untuk eee membantu menjembatani anak-anak 
ini bagaimana bu? Baik itu di kelas atau di luar kelas? 

Narasumber : Kalau untuk di kelas biasane memang kadang kalau pas memang 
kita ada waktu kita sempat membuatkan itu ada soal yang khusus 
untuk mereka jadi tidak tidak kita standarkan dengan yang lain, 
tapi kalaue untuk tugas rumah kita samakan kalau untuk pekerjaan 
di kelas kita bedakan tapi nek di rumah biasane sama karena karena 
kan apa  mempelajari, untuk belajar itu kalau di rumah lebih 
leluasa waktunya untuk mengerjakan itupun kadang-kadang 
mereka jarang mengerjakan meskipun dikasih PR. 

Peneliti : Kalau pertemuan dengan orang tua sering diadakan tidak bu? 

Narasumber : Kalau pertemuan dengan orang tua disini hanya kalaupas ngambil 
raport dadi nggak ada pertemuan yang sifatnya konseling nggak 
ada.Memang itu mungkin kelemahan kita ya kita memang kurang  
apa ya dekat dengan wali,yang kebelutan wali itu yo do sibukto 
pada sibuk  neng sawah neng di sini trus bapaknya juga pada pergi 
sendiri di Jakarta merantau jadi anak e yo memang motivasi dari 
diri dan lingkungan keluarganya kurang. 

Peneliti : Kalau kendala yang dialami oleh ibu untuk membantu anak-anak 
ini apa saja bu? 

Narasumber : Kendalanya yo kadang waktu ya kadang waktu kalau kalo kita 
harus memperhatikan yang ketiga itu nanti kan otomatis kan yang 
lain bisa menjadi terlantar, trus kendala yang lain karena anaknya 
itu memang tidak ada motivasi dari dirinya jadi kita juga e susah ya 
mau ngasih tugas itu segala itu susah jadi yakayaknya kan kalau 
dari pribadinya aja sudah gak ada keinginan kan kita mbok 
berusaha dengan apapun kan lebih susah kan. 

Peneliti : Kalau untuk dari faktor keluarga tadi, juga mempengaruhi Bu? 
Jadi kendala juga? 

Narasumber : Ya menjadi kendala karena ya kita beberapa kali ketemu ya 
mungkin kalo Candra itu kebetulan pas dia sakit kita nengok itu 
orang tuanya tu kalaudibilangin tu kayaknya dirumahnya tu 
anaknya tu nek dikon ngopo ngopo yo manutgitusuruh ngerjakan 
PR yo manut  tapi ternyata kan itu hanya sebatas komunikasi kita 
sama orang tua tapi kenyataannya anaknya kan tidak. Kemudian 
sama si ibu e Wawan itu kan to yo cuman terlalu memanjakan sih 
jadi yo maunya menutupi kekurangan anak terus. Jadi kita yo susah 
nek orang tuanya gak ada apa ya kita kan mestinya sama sama ya 



kalau misalnya kita ya ada pengen ada hasil yang lebih mestinya 
kita nggak bisa guru mau maju sendiri nggak bisa mestinya juga 
ada gurunya ada orang tuanya pengen maju bersama sama dan 
paling menentukan adalah anaknya sendiri. 

Peneliti : Jadi ada kerja sama dari guru dan orang tua kemudian ada 
motivasi anaknya ya bu? 

Narasumber : Ya mestinya kan harus harus seperti itu 

Peneliti : Baik bu sepertinya cukup terima kasih. 

  



Data Wawancara Guru Wali KelasVI 

Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 27 April 2013 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Tamu MIN Patuk Gunungkidul 

Narasumber  : Guru Wali Kelas VI Bapak Fuatul Khakim, M.Si. 

Peneliti : Nah disini ada bebebrapa yang intinya ingin saya ketahui gitu lho 
Pak. E itu yang pertama kalo e…e siswanya yang… kan ada 
beberapa anak yang mengalami kesulitan belajar memang, itu 
bagaimana kondisi si anak ini pak kalo di kelas? 

Narasumber : Kesulitan belajar yang seperti sik yang njenengan kersakke? 

Peneliti : Bapak wali kelas berapa ya pak? 

Narasumber : Saya kelas enam. 

Peneliti : Kelas enam itu kan ada kalo yang di.. di.. da… ini saya bersumber  
bersumber, masih bersumber dari tes IQ kemarin, hasil tes IQnya 
itu kan ada… mas… ini ada Panggung tapi ini tidak termasuk tapi 
karea ter…termasuk lima belas anak yang dipilih kemarin jadinya 
itu juga diikutkan. Kemudian ada Tejo Anom dan Aldi Nugroho, 
ini kalo di kelas bagaimana pak anak-anak ini? 

Narasumber : Ya memang tiga anak itu anak itu emang agak nganu dibanding 
yang lain memang rendah. Kalau yang Anom memang apa ya lebih 
nganu lagi paling rendah itu Anom, paling Rendah Anom, kalau… 
apa ya, nek wong jowo le ngarani, piye yo mas yo ya tidak nek… 
nek teori pendidikan mungkin kita nggak boleh ya nggak boleh 
memvonis itu nggak boleh, tapi nek wong jowo le ngarani koyo 
gawan gitu lho mas, ya jadi sudah. Ada to anak yang dikatakanlah 
ya bawaannya itu seperti itu ya, kalau dibilang kapasitasnya se… 
sebegitu itu nek Anom. Nek nek Panggung sama Aldi itu masih 
setahu saya masih… masih diatasnya Anom jadi itu bukan bukan 
masalah kapasitasnya itu, jadi nek menurut saya masih bisa di ini, 
ditingkatkan kedua orang itu. Cuma nek untuk Anom memang 
yaya itu kalau kita boleh mengatakan memang kapasitas 
bawaannya cuma segitu gitu. 

Peneliti : Itu nek ten kelas rame nopo pripun pak? 

Narasumber : Kalau Anom itu tanpa ekspresi. 



Peneliti : O… kaku ngoten? 

Narasumber : Ya… apa ya… ya gimana ya… ya.. ya.. le arep nggambarke piye 
yo mas nek nek nek nek bahasane yang mudah ki tanpa ekspresi itu 
apa ya nggak ya nggak punya ini istilahnya itu… 

Peneliti : Greget. 

Narasumber : Greget juga gak punya, kemudian perhatian juga gak punya, 
kemudian apa lagi ya… ya… ya… ya itulah kadang disuruh 
mengerjakan itu ya… digarap mas misalnya suruh mengerjakan ya 
misalnya untuk persiapan UN ini suruh mengerjakan… kalo soal 
itu sampai 50 temannya baru dapat 10 dia udah dapat 50. 
Hehehe… Tanya “dibaca nggak Nom?”, “mboten pak”, “dibaca 
enggak?”, “enggak”. Dadi langsung dipingiha kui kepiye? 
Ha…ha…ha… 

Peneliti : Niku saget moco mbotenPak? 

Narasumber : Kalaumbaca bisa, mbaca bisa Anom. Tiga anak itu bisa mbaca 
semua, kalo yang terparah ya Anom. 

Peneliti : Itu saget mbaca. Nek ten matematikanipun Pak? 

Narasumber : Ya tiga anak itu nek kebetulan saya nggak ngampu matematika, 
Cuma denger-denger Bu Yeni ya yang payah tiga anak itu. 

Peneliti : O… juga di matematikanya. 

Narasumber : Nek Aldi, kemudian Panggung, kalo menurut saya itu bisa 
berpikir. Dia masih bisa berpikir jadi ketika ada soal seperti ini dia 
masih bisa menelaah mas, jadi o… maksudnya seperti ini, masih 
bisa dua orang ini ning nek Anom udah gak bisa, ya itu wes 
langsung diping. Jadi soal yang seharusnya betul pun nek ketemu 
Anomyo nggak ada jaminan. 

Peneliti : O.. memang seperti itu to anaknya Pak. 

Narasumber : Iya, anaknya seperti itu kalo Anom itu. 

Peneliti : Bawaan dari lahir tadi ya Pak? 

Narasumber : Ya ini ini… ini bahasa saya, bahasa saya. Nek psikologi saya 
ndak tau. 



Peneliti : Ya itu bawaan gen. 

Narasumber : Ha’ah itu. Jadi ada to mas anak tertentu yang sing wong 
kapasitasnya seperti itulah dari lahir seperti itu jadi susah untuk di 
ini… ning nek dari… nek dua orang itu menurut saya kalau 
disodori soal itu masih bisa berpikir. Dia menelaah itu masih bisa 
si Aldi sama Panggung. Cuma kadang-kadang dia agak blank. 
Panggung itu Panggung itu kadang-kadang sok koyo hilang mas… 
hilang. Ya problemnya anak-anak sini itu kan kadang gitu koyo 
Panggung itu kan problemnya sudah problem keluarga jadi 
ayahnya pergi, ibunya juga pergi jadi ayahnya pergi itu bukan 
karena pergi baik-baik tidak, tapi bermasalah dengan ibunya jadi 
pisah seperti pisah itu lho mas. Ayahnya pergi  udah gak tanggung 
jawab, ibunya terpaksa pergi ke Jakarta cari kerja. 

Peneliti : Terus panggung tinggalnya? 

Narasumber : Panggung tinggalnya kakek dan neneknya bersama tiga adiknya. 

Peneliti : Astagfirullah… 

Narasumber : Kayak gitu banyak mas disini, sehingga problemnya kompleks. 
Nek Aldi saya kurang-kurang tahu tapi kayaknya gak… gak 
masalah nek Aldi. 

Peneliti : Nek Anom e niku pripun Pak, keluargane anom niku? 

Narasumber : Nah ini, ini mah jadi cerita yo mas, njenengan penelitian ya tak 
buka itu e…. Jadi orang tuanya itu kan kayaknya gak peduli ya, 
terakhir itu kita panggil kesini mas karena ada apa… apa… ya… 
ada informasi dari UPT bahwa anak-anak yang dimungkinkan 
untuk tidak lulus karena inklusi, karena dianggap inklusi itu boleh 
tidak ikut ujian itu kan boleh tidak ikut ujian. Nanti dia hanya akan 
dapat e apa e… ijazah thok gitu kan. UN-nya tidak mengikuti tapi 
bisa lulus, lha itu kan kita panggil orang tuanya, ibunya kesini 
“nggih niki dipenggalih Bu, nanti didiskusikan dengan ayahnya 
tapi kita harapkan secepatnyaharus ada keputusan” seperti itu, 
“nggih pak mbesok pagi kersane bapak e mriki”, ditunggu sampai 
hari ini ndak ada kedatangan kesini, akhirnya terpaksa kita ikutkan 
UN mas. 

Peneliti : O… 



Narasumber : Kemudian yang kedua foto, foto itu juga ribet Anom itu, jadi 
disuruh ngumpulkan alasan ewong tuane nggak sempet nganter, 
nggak sempet nggak sempet nggak sempet akhirnya udah mepet tak 
boncengke tak gowo nang Patuk mas tak fotokke tak bayari, dah itu 
seperti itu, jadi orang tuanya gak peduli. Kemudian konon itu 
orang tuanya itu suka main tangan mas jadi mukul-mukul gitu, 
main tangan kemudian juga nek maki-maki itu kelewatan, itu kata-
kata tadi Bu Yeni baru cerita to tadi itu..itu kakaknya adiknya itu 
tadi yang kelas lima. 

Peneliti : Berarti itu kan dari mentalnya juga si anak ya pak ya yang… 

Narasumber : Iya… itu kondisi keluarga berpengaruh, dua itu mas terutama 
keluarga yang berpengaruh, Panggung sama itu Anom nek sing 
Aldi kayaknya gak ada masalah. 

Peneliti : Untuk masalah keaktifan, panggung ini? 

Narasumber : Kalau keaktifan maksud e keaktifan datang ke sekolah, datang 
sekolah tidak masalah. 

Peneliti : Nek wonten kelas? 

Narasumber : Nah itu kalau di kelas itu e… yang yang jelas yang jelas mati itu 
Anom, nek Anom jelas mati. Kalau dua orang itu kalau dikasih 
ini… dikasih… stimulan ya untuk aktif dia masih bisa… gitu. 

Peneliti : Niku upayane bapak sagetebocah niku saget istilah mboten terlalu 
ketinggallah niku pripun pak? 

Narasumber : Ya… yang pertama pendekatan nganu ya mas pendekatan 
personal ya… jadi saya itu sebagai wali itu mencoba untuk anu e… 
supaya anak-anak itu dekat dengan saya care gitu jadi tidak ada 
perasaan takut kemudian e… mereka bisa apa ya… los dengan 
saya kemudian bisa cerita itu untuk yang saya tangani, sehingga 
ada kedekatan sehingga mereka merasa nyaman kemudian ketika 
pembelajaran itu nggak… nggak sepaneng gitu lho, itu itu nek saya 
seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kita yaitu dengan orang tua 
saya juga bicara-bicara cuma yaitu tadi kita terbatas mas, kalo.. 
kalo sudah kemudian masalahnya itu masalah keluarga itu kan itu 
kan juga bisa, kita hanya sebatas memohon saja. Mohon untuk 
anak dikondisikan di rumah supaya tidak tertekan ya…. 



Peneliti : Guru hanya bisa memberi himbauan saja ya pak? 

Narasumber : Ya… sama dengan bahasanya njenengan tadi menjembatani 
sehingga kan ada miripnya juga to. 

Peneliti : Kembali lagi ke tiyang sepuhipun nggih pak… 

Narasumber : Iya itu kan sebenarnya kan kena efek to mas itu sebenarnya kayak 
Panggung itu kan ya karena ulahnya orang tua akhirnya dia kena 
efek, kayak Anom itu kan juga gitu, karena orang tuanya, ayahnya 
itu temperamental itu juga akhirnya jadi seperti itu. 

Peneliti : Nek Panggung niku sampun nate tinggal kelas pak? 

Narasumber : Kayaknya belum mas. 

  



Data Wawancara Guru Wali KelasII 

Waktu Pelaksanaan : Sabtu, 27 April 2013 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Tamu MIN Patuk Gunungkidul 

Narasumber  : Guru Wali Kelas II Ibu Damarsih, A.Ma. 

Peneliti : E… ini Bu tentang skripsi saya kan judulnya upaya guru 
menjembatani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar 
disini saya menemukan kasusnya ketika PPL-KKN , kemudian 
setelah diadakan tes IQ ada beberapa anak yang kelas II yang di 
diagnosa mengalami kesulitan belajar yaitu Adel, Faruq, Aditya. 
Ini kalo di dalam kelas dalam pembelajarannya bagaimana sikap 
anak-anak ini bu? 

Narasumber : Tiga anak itu sebetulnya anak itu bagi saya dalam tes IQ itu tidak 
sesuai dengan yang saya hadapi. Faruq itu sekarang bagus dia bisa 
mengikuti pelajaran dan dia bisa menerima apa yang saya berikan 
kepada dia. Adel itu memang dia itu hanya lamban sekali 
sebenarnya dia bisa mengikuti dan juga dia itu bisa menerima tapi 
lamban sekali apalagi untuk menulis dia itu sangat susah itu dia 
sering bengong. Kalau Adit itu memang nganu… dia itu lambat 
sekali dulu waktu semester satu dia itu tak suruh pulang paling 
akhirsaya belajari membaca. Dulu ada tiga anak waktu itu lainnya 
ada kemajuan tapi sampai sekarang pun si Adit itu tetap masih 
lamban. Di dalam kelas Adit itu diam tapi diamnya itu tidak 
menerima pelajaran dadi ada memikirkan sesuatu lah pokoknya dia 
itu mungkin IQnya rendah dan dia terpengaruh dari keluarganya 
mungkin bisa juga karena si Adit itu ditinggal Ayah dan Ibunya itu 
terus dia hidup sama neneknya yang neneknya itu sibuk dengan 
pekerjaan untuk mencarikan nafkah untuk cucunya itu jadi 
dukungan  dari orang tua atau di rumah sangat kurang padahal saya 
mengharapkan sekali bahwa pelajaran di sekolah itu ada dukungan 
dari orang tuanya, contohnya ada PR itu anak-anak kadang-kadang  
tidak mengerjakan , kenapa – lupa karena tidak pernah ditanya 
orang tuanya. Jadi anak-anak itu sama orang tuanya kurang 
perhatian kurang dukungan untuk sekolahnya. 

Peneliti : Kalau Adel ini di dalam kelas anaknya pendiam? 



Narasumber : Adel itu pendiam, diamnya itu Adel itu main sendiri cuma 
bengong tapi dia bisa mengikuti pelajaran menerima pelajaran 
mbacanya lancar. 

Peneliti : Kalau Faruq itu aktif Bu? 

Narasumber : Faruq itu aktif, waktu saya jelaskan dia mendengarkan dan suruh 
mengerjakan dia cepat bekerja juga tapi memang Faruq itu birpun 
cepat tapi dia nelak sebelahnya… kalau dia tidak nelak… 
jawabannya nggak betul. Tapi kalo setelah saya dekati “kenapa 
Faruq?” saya jelaskan, saya dekati yang ada kesulitan saya dekati 
saya ingatkan terus bisa mengikuti, ia mengerjakan selanjutnya 
bisa. 

Peneliti : Kalo untuk kondisi keluarganya Adel dan Faruq ini bagaimana 
Bu? 

Narasumber : Adel itu bagus, Bapaknya guru ibunya juga antar jemput, Faruq 
itu kondisi rumahnya juga bagus. 

Peneliti : Jadi tidak ada masalah dengan keluarga… 

Narasumber : Tidak ada masalah dalam keluarga. 

Peneliti : Kalau untuk menjembatani anak-anak ini agar dia bisa mengikuti 
pelajaran bagaimana Bu? 

Narasumber : Kalau Adel itu di sekolah sering saya perhatikan, sering saya 
peringatkan, sering saya dekati jadi Adel itu kalo apabila tidak 
pernah “Adel sudah belum?” dia diam, tapi saya panggil, saya 
dekati dia lalu mengerjakan tetapi tetap masih lambat itu kenapa 
saya kurang tahu. Memang sudah terbiasa dirumahnya kayaknya 
dimanjakan, jadi dia itu apapun dilayani orang tuanya jadi di 
sekolah itu apa-apa seenaknya. 

Peneliti : Kalau untuk Faruqnya? 

Narasumber : Faruq itu dulu memang semester Inya agak ketinggalan tapi 
setelah semester II ini walinya datang kesini wawancara dengan 
saya sebetulnya dia bisa tapi dia itu kurang perhatian terhadap 
saya, terhadap pelajaran, cuma main sendiri. Sayapun meminta 
dukungan kepada Bapak supaya dirumah ditunggu kalau belajar, 
ditanya, syukur dia ada kesulitan Bapak bisa bantu menjelaskan di 



rumah. Akhirnya ada kemajuan bagus, waktu dulu semester I 
mbacanya masih susah. 

Peneliti : Kalau untuk Aditya Bu? 

Narasumber : Aditya itu saya ketemu Mbahnya waktu disini “tolong Mbah di 
rumah mbok diajari” (Mbahnya) “Saya ndak bisa mbaca, saya ndak 
ada waktu”, “terus dirumah gimana?” “yo kadang-kadang sama 
kakanya”. Padahal kakaknya saja sekolahnya itu kayak seenaknya 
sendiri si Panggung kelas VI itu. Dia memperhatikan waktu 
pelajaran Matematika, tapi kalo bahasa dan penangkapan kalimat 
itu dia masih bingung. 

Peneliti : Terus menjembatinya bagaimana Bu? 

Narasumber : Nek Adit itu memang karena dia kecewa memang sering saya 
dekati, saya bilangin harus belajar biarpun Mamaknya gak ada. Di 
kelas saya datangi untuk soal ada latihan satu saya jelaskan. Ada 
yang tidak begitu banyak kalimatnya itu bisa, tapi yang banyak 
kalimatnya dia masih bingung. Memang saya dekati kayak privat 
memang saya warahi satu biar dia berjalannya yang lain bisa, saya 
dekati, saya besarkan hatinya karena tidak ada orang tuanya. 

Peneliti : Kalau dari pihak sekolah ada pertemuan dengan wali murid tidak 
Bu? 

Narasumber : Ada, kadang-kadang ada, rutinnya itu tidak, kalau kelas VI itu 
rutin tapi kalau kelas rendah itu dua kali  setahun. Harapan saya 
orang tua itu tidak menyerahkan seutuhnya ke pihak sekolah.  

Peneliti : Baik Bu terima kasih. 

  



Data Wawancara Guru Wali Kelas V 

Waktu Pelaksanaan : Rabu, 1 Mei 2013 

Tempat Pelaksanaan : Ruang UKS MIN Patuk Gunungkidul 

Narasumber  : Guru Wali Kelas V Ibu Tri Suhartiningsih, S. Pd 

Peneliti : Bu ini kan skripsi saya yang e… kemarin itu kan tentang 
kesulitan belajar. Disini yang kelas V ada beberapa anak yang 
memang didiagnosa mengalami kesulitan belajar itu yang pertama 
ada Agus Setyawan dan Supyan Nugroho. Itu dari kedua anak itu 
kalo dalam pembelajarannya bagaimana Bu kondisi peserta didik 
tersebut? 

Narasumber : Maksudnya dengan pembelajaran setiap hari mengikuti pelajaran 
atau?.... Kalau Supyan dalam pembelajarannya tertentu ya Mas, 
misalnya Bahasa Indonesia itu memang kurang lancar dalam 
membaca terus kemudian kesulitannya Agus… membacanya masih 
dieja itu dalam Bahasa Indonesia. Kalau dalam Matematika… kan 
saya ngajarnya Bahasa Indonesia dan Matematika jadi guru satu 
dengan guru lainnya mungkin berbeda-beda mempunyai e… apa 
namanya … e… karakteristik anak-anak itu ya jadi misalnya oh ini 
kesulitannya disini, e kalau saya bahasa dan Matematika. Setelah 
saya lihat kalau Matematika Supyan itu bisa mengikuti sama Agus 
juga bisa mengikuti hanya dalam Bahasa Indonesia aja dia lemah 
dalam hal membaca jadi masih kurang lancar. 

Peneliti : Kalau menulis Bu, bisa? 

Narasumber : Kalau menulis Agus itu masih kurang, kurang bagus Mas dibaca 
itu masih belum jelas. 

Peneliti : Itu lama juga Bu dalam menulis? 

Narasumber : Iya lama, kalo Agus lama biasanya nanti kalau tidak ditungguin 
dia bercanda sendiri. 

Peneliti : Kalau keduanya itu di kelas sering ramai tidak Bu? 

Narasumber : E…. tergantung… e… duduknya jadi misalnya kemarin kan 
makanya Saya pindah-pindah untuk duduk itu Saya pindah-pindah 
jadi tidak monoton aja misalnya si A, Supyan sama Haris jadi saya 



pindah nanti Supyan sama Alif misalnya seperti itu jadi tergantung 
dia itu sama Haris, e… temannya itu ramai dia ikutan ramai. 

Peneliti : Kalau setahu Ibu, bagaimana keadaan keluarga Supyan dan 
Agus? 

Narasumber : Kalau Supyan terus terang aja Ibunya kan kerjanya di luar, jadi 
terus ikut Mbahnya disini mungkin belajarnya masih kurang efektif 
atau kurang tertib karena tidak ditunggu sama orang tuanya. Tapi 
kalau Agus Setyawan punya adik kecil mungkin di rumah dia 
disuruh momong atau gimana nah itu jadi pembelajarannya masih 
kurang. 

Peneliti : Berarti tidak ada masalah ya Bu yang Agus? 

Narasumber : Tidak ada kalau Agus hanya itu, jadi kalau Agus intinya itu harus 
didekati jadi kayak privat, kalau dia di privat di dekati dia bisa 
mengikuti. 

Peneliti : Kalau upaya Ibu membantu anak-anak ini agar bisa mengikuti 
pelajaran bagaimana Bu? 

Narasumber : Upayanya Saya dengan memberi PR di rumah itu salah satu 
upaya saya, terus kemudian nanti kalau tidak… tidak berhasil 
biasanya saya manggil orang tuanya untuk disuruh kesini jadi face 
to face sama orang tuanya, bagaimana keadaan anak di rumah, 
ataukah dibebani dengan pekerjaan, atau hanya main aja, itu nanti 
kan Saya tahu oh berarti anak itu kemampuan belajarnya hanya 
seperti itu, jadi pendekatan dengan wali murid. 

Peneliti : Kalau untuk pertemuan rutin dengan orang tua itu ada tidak Bu? 

Narasumber : Selama ini belum, jadi kalau misalnya biasanya hanya kalau 
pembagian raport, pembagian raport itu baru orang tua kita kasih 
informasi kemarin juga seperti itu mas jadi kalau pembagian raport 
kemarin misalnya Agus harusnya dia tidak naik karena nilainya itu 
pokok e rendah peringkatnya terakhir. Tapi kemarin Saya janjikan 
kalau misalnya naik ini bisa mengubah dan bisa mengikuti 
pelajaran lagi tidak masalah. 

Peneliti : Kalau kendalanya Bu untuk membantu anak-anak? Ya mungkin 
e… motivasinya anak ini memang kurang untuk belajar jadi 
walaupun sudah dipancing susah atau bagaimana atau memang dari 



keluarganya kurang mendukung anak ini menjadi kendala atau 
bagaimana? 

Narasumber : Apa ya Mas… e… kesulitannya ya disitu itu kalo anak itu kurang 
memperhatikan kurang memperhatikan Bu Guru ya disitu itu 
kendalanya. Makanya kita sebagai guru kan semakin menekankan 
to sebelum pembelajaran kita mulai kan kita adakan pemanasan 
dulu misalnya biar anak itu nanti mood untuk mengikuti pelajaran. 
Jadi menarik perhatian anak, nanti kalau sudah suka biasanya kan 
dia juga bisa mengikuti peljaran dengan baik, guru-guru punya 
trik-trik sendiri agar anak itu bisa mengikuti kalau misalnya 
monoton terus ya anak bakalan bosan, apalagi untuk Matematika 
wah susah. 

Peneliti : Jadi memang harus ada penarikan perhatian ya Bu? 

Narasumber : Insya Allah kalo udah itu kita sudah dengan cara itu anak bisa 
mengikuti pelajaran insya Allah kita berhasil memberi pelajaran. 

Peneliti : Kalau misalkan Agus dan Supyan ini kurang bisa itu bagaimana 
Bu, maksudnya dalam kelas diberi pelajaran tapi dia kurang bisa 
mengikuti, itu upayanya bagaimana Bu? 

Narasumber : Ya mungkin Saya ini Mas apa kayak tadi tak privat jadi e saya 
sendirikan yang kelas V itu Supyan, Agus sebenarnya masih ada 
lagi Ela. Jadi tiga itu agak lama tak sendirikan jadi nanti kalo 
lainnya udah pada keluar biasanya tak motivasi sendiri sampai dia 
itu ngerti, sampai dia itu bisa. 

  



Data Wawancara Guru Wali Kelas III 

Waktu Pelaksanaan : Rabu, 1 Mei 2013 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Guru MIN Patuk Gunungkidul 

Narasumber  : Guru Wali Kelas III Ibu Uswatun Rohmawati, S.Ag 

Peneliti : Ini Bu seperti yang saya sampaikan bahwa skripsi Saya ini 
tentang kesulitan belajar di MIN Patuk. Disini yang ingin Saya gali 
adalah upaya guru untuk menjembatani peserta didik tersebut. 
Disini di kelas III ada beberapa anak yang didiagnosa mengalami 
kesulitan belajar itu ada Esa, Indah, Mutfidatun, dan Wahyu. 
Bagaimana peserta didik yang didiagnosa mengalami kesulitan 
belajar ini dalam pembelajaran Bu? 

Narasumber : Yang pertama Esa, itu sebenarnya… e… apa ya… dia itu bisa, 
anaknya bisa tapi kurang fokus, kurang fokus dalam menerima 
pelajaran itu kurang fokus, misalnya dikasih pelajaran dia nggak 
mengerjakan dia kemana-mana dulu terus kemudian antisipasi saya 
untuk dia bisa fokus belajar, saya pendampingan, jadi saya ada 
pendekatan biar dia selesaikan dulu. Sebenarnya dia bisa tapi 
kurang fokus gitu lho.  

Kalau untuk Indah, Indah itu memang ya… kesulitan dalam 
membaca, dia membacanya kurang begitu lancar, masih dieja. 
Kemudian sama menulis, menulis juga susah dia, jadi ketika apa 
yang dia lihat dengan yang dia tulis , mengalami kesulitan 
membaca, dan menulis juga dalam pemahaman. Memahami soal 
gitu ya, karena ya mungkin pengaruh dari kesulitan membaca tadi. 

Kemudian kalau Imut, untuk Imut ini dalam menulis dia bisa, 
tetapi dalam membaca, kurang lancar juga, belum begitu lancar 
membacanya dieja. Dan juga ini dalam pemahaman kurang jadi 
anak itu dalam memahami soal itu anak itu belum bisa. Jadi sampai 
saya sendiri gitu lho mas, jadi pendampingan sendiri. 

Untuk soal-soal bagi anak-anak seperti ini ya, contohnya misal e 
Saya ngasih pertanyaan secara lisan, saya lisankan untuk 
mengantisipasi agar anak-anak ini tidak ketinggalan dengan teman-
temannya  itu untuk upaya saya ya. Kemudian untuk Wahyu ya, 
untuk Wahyu ini dia bisa membaca, menulisnya juga bisa cuman 
ya itu anak-anak itu, jadi dalam memahami opo to yang dimaksud 



tu opo to sing dikarepke soal ini. Jadi ya kadang saya bantu dengan 
membantu menjelaskan o… maksud e ngene lho mungkin anak-
anak karena itu berbahasa Indonesia saya menjelaskannya pakai 
Bahasa Jawa agar bisa dipahami anak. 

Peneliti : Kalau untuk untuk keadaan keluarga anak-anak ini Bu? Setahu 
Ibu bagaimana? 

Narasumber : Ya untuk keluarga ituterus terang karena saya baru pertama kali 
jadi wali kelas III jadi saya belum mengerti banget, paham gitu ya 
tapi kalo saya bisa sedikit berpendapat gitu ya, karena saya 
menelusuri satu persatu anak itu, “gimana kamu tu kalo dirumah?, 
ditanya nggak sama Ibu misal e disekolah tadi ngapa?, sekolah tadi 
bisa nggak?, nilainya berapa?, ditanya nggak? Nggak” katanya. 
Tapi ada satu dua yang ditanya tapi itu cuma beberapa anak yang 
ditanya. Mungkin dari segi pendidikan, opo juga kondisi orang tua 
ya jadi kondisi orang tua disini tu sebagai petani ya udah 
disibukkan dengan pekerjaan mereka, sehingga dia terlena dengan 
anaknya, karena gini lho mereka punya anggapan anak itu sekolah 
yo isone di sekolah ya, tapi ya cuma persepsi saya tapi mudah-
mudahan enggak. 

Peneliti : Jadi dimungkinkan bahwa orang tua itu kurang memperhatikan 
anak-anaknya. 

Narasumber : Bisa, bisa mungkin di segi lain mungkin karena di faktor 
pendidikan mungkin lho ya ini juga baru persepsi saya, menerka-
nerka gitu ya, mungkin pendidikan orang tuanya rendah gitu ya. 

Peneliti : Kalau kendalanya Bu, untuk membantu menjembatani anak-anak 
ibu Bu? 

Narasumber : Ya kalau untuk anak-anak ini, ya kalau saya ya cuma 
pendampingan agar tidak ketinggalan dengan temannya, dengan 
lisan, kemudian juga faktor lainnya ya itu jarak mas, letak 
geografisnya anak itu ya mungkin anak-anak itu ada yang jauh ya 
dia jalan dia udah kelelahan jadi untuk menerima pelajaran itu 
sudah kesulitan juga. 

Peneliti : Dari pihak sekolah sendiri apakah sering mengadakan pertemuan 
dengan orang tua? 



Narasumber : Kalau Saya selama Saya disini tu baru beberapa, yo pernah tapi 
setahun sekali, seharusnya sebulan sekali ya setidaknya tiga 
semester sekali (yang dimaksudkan tiga bulan sekali) tapi itu 
belum belum ada gitu ya. Karena menurut saya ya untuk mengatasi 
kendala ini adanya pertemuan antara wali dengan guru sehingga 
kita bisa menemukan satu titik pertemuan untuk memajukan anak. 
Kemarin itu sudah ada usul untuk pertemuan wali, kalau sebulan 
sekali keseringan ya tiga bulan sekali kan kita ada UTS ya, kita 
ngasih hasil evaluasi ke orang tua, itu juga untuk orang tua 
mengetahui anaknya di sekolah terus kita bisa sharing ya antara di 
sekolah dan di rumah. 

  



Data Wawancara Kepala Madrasah 

Waktu Pelaksanaan : Jum’at, 3 Mei 2013 

Tempat Pelaksanaan : Ruang Tamu MIN Patuk Gunungkidul 

Narasumber  : Kepala MIN Patuk Gunung Kidul Bapak Poniman, S.Ag 

Peneliti : Ini Pak skripsi saya kan tentang kesulitan belajar yang terjadi 
disini, dari hasil PPL-KKN yang ada tes IQnya itu juga. Disini saya 
ingin menggali informasi, informasi yang saya ambil itu dari 
seluruh wali kelas dan kepala sekolah. Dari pihak madrasah sering 
mengadakan pertemuan wali Pak? 

Narasumber : Pertemuan itu memang rutin Dek, pertemuan itu diadakan setiap 
tiga bulan sekali. Kalau untuk kelas VI mau ujian Negara itu tidak 
tiga bulan bahkan itu setiap aka nada try out untuk mempersiapkan 
siswa itu sukses ujian nasional, kaitannya dengan pertemuan itu 
kita mensosialisasikan program, kemudian yang kedua untuk saling 
menggandeng orang tua itu untuk kesadaran pentingnya belajar, 
pentingnya sekolah. 

Peneliti : Kalau dari pihak sekolah dengan orang tua wali bagaimana 
bentuk kerjasamanya? 

Narasumber : Bentuk kerjasamanya dengan buku penghubung, untuk 
menginformasikan program-program dan kegiatan sekolah. 

Peneliti : Kalau masalah tes IQ kemarin, apakah pihak sekolah memberikan 
hasil kepada orang tua Pak? 

Narasumber : Jadi begini, untuk tes IQ itu kita sampaikan kepada wali secara 
satu persatu, pelan-pelan kita sampaikan karena kemarin ada orang 
tua wali yang tidak terima kalau anaknya itu ABK. Bahkan kelas 
VI itu ada empat anak yang ABK tapi karena orang tua itu suruh 
milih ujian sekolah atau ujian nasional, tapi orang tua 
menginginkan ikut UN. Sebetulnya ABK itu ada level sendiri. 

Peneliti : Kalau untuk tindak lanjutnya Pak, dari pihak sekolah untuk 
membantu menjembatani peserta didik yang mengalami kesulitan 
belajar ini Pak? 

Narasumber :Nah, tindak lanjut kita akan nanti kita sampaikan kepada Kemenag 
bahwa di MIN ini ada indikator anak yang memang sesuai dengan 



tes itu hasilnya ABK. Nah dari indikator itu kita akan data supaya 
nanti dalam proses pembelajaran itu, nanti juga ada alokasi 
anggaran tertentu untuk ABK sehingga nanti perlakuan anak yang 
ABK dengan yang umum itunanti bisa dibedakan sehingga tidak 
mengalami kesulitan belajar. Gurunya pun kita kirimkan untuk 
workshop, workshop untuk menangani  anak yang berkebutuhan 
khusus atau nanti pihak Kemenag bisa menambah guru yang 
memang ahli dibidangnya itu berkebutuhan khusus. Dan paling 
tidak itu untuktahun ajaran baru itu anak kelas I sudah kita kaitkan 
dengan ABK itu, jadi begitu masuk kelas I, mau masuk itu kita 
adakan tes IQ supaya kita bisa memetakkan lebih awal sehingga 
mulai kelas I kita memberikan treatment lebih mengena. 

Peneliti : Kalau usaha nyata yang sudah dilakukan oleh pihak madrasah 
untuk membantu anak-anak ABK ini bagaimana Pak? 

Narasumber : Itu kita buat skala penilaian yang berbeda, contoh misalnya kalau 
normal itu dapat 8, kalau anak ABK kan nggak bisa, bisa jadi anak 
ABK itu nilainya 3,5 itu sudah setara dengan nilai anak normal. 
Nah ini lho pentingnya pemetaan mana yang ABK dan tidak 
sehingga memudahkan. 

Peneliti : Menurut Bapak apakah letak geografisnya ini juga mempengaruhi 
anak? 

Narasumber : Pengaruh Dek, jadi letak geografis ini mempengaruhi situasional 
sekolah. Satu, jarak anak yang jauh, dua, sarana transportasi yang 
tidak ada, ketiga, ditunjang dengan jalan yang tidak layak. 
Didukung lagi kesadaran orang tua yang belum, missal sudah 
kondisi geografisnya demikian tidak sarapan. 

Peneliti : Kalau yang Bapak tahu, di lingkungan sekitar sini, apakah 
perhatian orang tua memang kurang Pak terhadap anak? 

Narasumber : Kalau kita teliti secara mendetail memang kurang Dek, jadi 
perhatian terhadap anak itu kurang sekali. Contoh ada kasus di 
kelas VI, disini diadakan foto untuk syarat memperoleh kartu 
peserta ujian ini ada orang tua yang tidak memfotokan anak. 
Padahal sarana ada, jadi tanggung jawab orang tua itu tidak 
melekat. Bahkan ada anak disini itu ditinggal orang tuanya dan 
hanya tinggal dengan Simbahnya, Budenya, ikut Pakliknya 
sehingga dari situ kalau tidak berhati-hati banyak mengalami 



kekerasan, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara 
mental. Contohnya mereka sering dimarahi, diperlakukan tidak 
sesuai dengan haknya itu kan ini menjadi kendala. 
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