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 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil dari penanganan anak 
disgrafia di TK Negeri Pembina 1 Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten 
Wonogiri tahun ajaran 2011/2012. Subjek penelitian adalah dua anak yaitu Faruq 
dan Fransa. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Masing-masing pengumpulan data observasi hasilnya berupa 
kemampuan menulis anak, kemampuan perilaku anak, keadaan emosi, dan 



kemampuan akademis anak. Wawancara diperoleh dari wawancara orang tua dan 
guru. Dokumentasi hasilnya adalah berupa foto-foto dan video. Berdasarkan hasil 
penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa disgrafia itu kurang efektif terhadap 
kerja otak yang menyebabkan kerja otot tangan kurang baik. Hal itu ditandai 
dengan kebingungan menentukan tangan yang mana yang akan digunakan untuk 
menulis huruf dan angka dan sulit memegang pensil atau alat tulis dan lain-lain. 
Oleh karena itu Penanganan Anak Disgrafia di TK Negeri Pembina 1 Selopuro 
Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri tahun ajaran 2011/2012 
membutuhkan pendekatan agar anak merasa aman dan nyaman dan dapat diatasi 
dengan cara terapi menulis. 

 

Kata Kunci : Disgrafia, Terapi menulis.    

 

A.  Latar Belakang Masalah 
 Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang sangat mendasar 
dan sangat menentukan perkembangan anak di kemudian hari. Secara naluri, 
keluarga (terutama orang tua) merupakan pendidik yang pertama dan utama 
ketika anak lahir. Pemerintah tidak bisa  melarang orang tua untuk 
mengirimkan  putra – putrinya yang masih berusia dini ke lembaga pendidikan 
anak usia dini sesuai yang di kehendaki. Tetapi tidak semua masyarakat 
indonesia menyadari pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) saat ini 
diakui menjadi tahapan penting dalam pendidikan anak, seperti tertuang dalam 
undang-undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. 
 Pendidikan anak usia dini, terutama TK, memiliki banyak keragaman 
potensi. Untuk itu anak perlu bimbingan agar mampu memahami berbagai hal 
tentang dunia dan isinya. Mengingat pentingnya pendidikan anak usia dini, 
pemerintah (dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional) berupaya 
memfasilitasi, membina dan mengarahkan masyarakat agar memahami apa, 
mengapa dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan yang tepat. 
 Proses belajar yang efektif antara lain dilakukan melalui menulis. Menulis 
merupakan proses yang kompleks, proses ini melibatkan sejumlah kegiatan 
fisik dan mental. Menulis bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian anak yang 
mempunyai kecerdasan (IQ) diatas rata-rata itu adalah mudah, akan tetapi bagi 
anak yang mempunyai IQ di bawah rata-rata semua itu merupakan hambatan 
dalam belajar, terutama dalam hal kesulitan menulis (Disgrafia). Kesulitan 
dalam hal menulis terjadi pada 5-10% dari seluruh anak di dunia. Penyebab 
disgrafia adalah faktor neurologis, yakni adanya gangguan pada otak bagian 
kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Anak 
mengalami kesulitan dalam harmonisasi secara otomatis antara kemampuan 
mengingat dan menguasai gerakan otot menulis huruf dan angka. Rendahnya 
aktivitas belajar menulis juga dialami siswa TK Negeri Pembina 1 Selopuro. 
Faktor yang menyebabkan rendahnya aktifitas belajar menulis di TK Negeri 
Pembina Selopuro adalah kurangnya perhatian guru akan tulisan  anak,  guru 



jarang memberikan contoh  seperti cara menulis yang benar,  dari cara anak 
memegang pensil/alat tulis serta malasnya anak dalam belajar menulis. 
Akibatnya aktivitas belajar menulis kurang optimal. 
Berdasarkan hasil observasi tanggal 5-6 Oktober 2011 di TK Negeri Pembina 1 
Selopuro, ada beberapa anak yang mengalami ganguan disgrafia. Guru 
terkadang sulit mengatasi anak yang mengalami ganguan disgrafia. Anak 
tersebut mengalami kesulitan menulis sehingga mereka terisolir, ketinggalan 
belajar. Hasil observasi di TK Negeri Pembina 1 Selopuro jumlah ganguan 
disgrafia adalah sebanyak ± 20% dari jumlah anak.   
 

B. Identifikasi Masalah 
1. Faktor penyebab disgrafia pada anak usia 4-6 tahun di TK Negeri Pembina 

1 Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri.  
2. Gejala-gejala yang nampak pada anak 
3. Bagaimana penanganan anak disgrafia di TK Negeri Pembina 1 Selopuro. 

 
C. Pembatasan Masalah 

 Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah: Kesulitan menulis 
(disgrafia) di TK Negeri Pembina 1 Selopuro Kecamatan Batuwarno 
Kabupaten Wonogiri 

D. Perumusan Masalah 
 Karena pentingnya kajian penanganan anak Disgrafia, maka penulis 
merumuskan permasalahan sebagai berikut: Untuk mengetahui faktor 
penyebab anak disgrafia, gejala-gejala yang muncul pada anak dan bagaimana 
cara menangani anak  disgrafia di TK Negeri Pembina 1 Selopuro Kecamatan 
Batuwarno Kabupaten Wonogiri ? 

E. Tujuan  Penelitian 
1. Tujuan Umum 

Adapun tujuan dari penelitian yang ditulis dalam skripsi ini adalah 
Untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan penanganan  anak Disgrafia 
di TK Negeri Pembina 1 Selopuro. 

2. Tujuan Khusus 
Untuk mengetahui faktor penyebab disgrafia, gejala-gejala disgrafia 

dan cara penanganan anak disgrafia di TK Negeri Pembina 1 Selopuro. 
F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, 
  hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 
penanganan anak disgrafia dalam bidang pendidikan  
2. Secara sosial praktis, 
  hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan atau masukan 
bagi semua pihak  mengenai penanganan anak disgrafia sehingga dapat 
digunakan untuk merumuskan kebijakan dibidang pendidikan. 

G.  Kajian Teori 
1. Pembahasan Teori 

a. Pengertian Penanganan  



Penanganan adalah suatu usaha atau cara seseorang untuk merubah, 
mengatasi, menanggulangi, memecahkan suatu persoalan dan 
permasalahan yang ada. 

b. Kesulitan Menulis (Disgrafia) 
1. Anak Disgrafia  

 Disgrafia adalah kesulitan khusus di mana anak tidak bisa 
menuliskan atau mengekspresikan pikirannya ke dalam bentuk 
tulisan. Mereka tidak bisa menyusun huruf atau kata dengan baik 
dan mengkoordinasikan motorik halusnya (tangan) untuk menulis. 
Pada anak-anak umumnya kesulitan ini bisa terlihat saat anak 
mulai belajar menulis. 

2. Tahap-tahap Perkembangan menulis 
Menurut Temple dkk (dalam Subini, 2011: 58) perkembangan 
menulis dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:  
a. Scribble Stage 
b. Linear Repetitive Stage  
c. Random Letter Stage  
d. Later Name Writing, Phonetic Writing 
e. Traditional Spelling 
f. Conventional Spelling 

3. Tanda-tanda Kesulitan Menulis 
 Menurut Subini (2011: 60) menjelaskan tanda-tanda 
seorang anak yang mengalami kesulitan menulis adalah sebagai 
berikut: a) Bingung menentukan tangan mana yang digunakan 
untuk     menulis. b) Sulit memegang alat tulis dengan mantap, 
sering kali terlalu dekat bahkan terlalu menempel dengan kertas. c) 
Menulis huruf dan angka dengan hasil yang kurang baik. d) 
Terdapat jarak pada huruf-huruf dalam rangkaian kata. e) 
Tulisanya tidak stabil, kadang naik kadang turun. f) Menempelkan 
paragraf secara kliru 

4. Tahap-tahap Kesulitan Menulis 
 Menurut Subini (2011: 61-62) dalam kurikulum anak 
berkesulitan belajar, dysgraphia learning terjadi pada beberapa 
tahap : a) Mengeja, b) menulis permulaan, c) menulis lanjutan  

5. Penyebab Disgrafia 
 Menurut Lerner (dalam Yusuf, 1989: 402), ada beberapa 
faktor menyebabkan anak kesulitan menulis (disgrafia) yaitu : a) 
Adanya gangguan motorik anak, b) Adanya gangguan perilaku 
yang dialami anak, c) Adanya gangguan persepsi pada anak, d) 
Adanya gangguan memori, e) Adanya gangguan tangan pada anak, 
f) Adanya gangguan anak pada saat memahami intruksi, g) Adanya 
gangguan kemampuan melaksanakan cross modal 

6. Cara Mengatasi 
 Subini (2011: 62-64) mengatakan bahwa ada beberapa 
langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru atau 
orang tua dalam membantu anak yang mempunyai kesulitan belajar 



dalam menulis yaitu: a) Mengidentifikasi masalah disgrafia, 
b) Menentukan zona of proxima developmen (ZPD) pada masing-
masing masalah tersebut, c) Merancang program pelatihan dengan  
tehnik scaffolding. 

 
H. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan kajian teori diatas, maka dapat disusun kerangka berfikir 
guna memperoleh jawaban sementara. Studi kasus yang dilaksanakan berupa 
identifikasi kasus, diagnosis dan pemberian terapi-terapi bagi anak yang 
mengalami gangguan disgrafia. Langkah yang terakhir adalah evaluasi guru. 
Langkah ini harus menyesuaikan langkah-langkah penanganan-penanganan 
siswa, sehingga penanganan disgrafia dapat berjalan dengan baik. 

Tindakan kelas yang dilaksanakan berupa pengajaran di kelas secara 
sistematis dengan tindakan pengelolaan kelas melalui strategi, pendekatan 
metode dan teknik pengajaran yang tepat dengan penerapanya kondisional 
yang mengacu pada perencanaan tindakan yang telah tersusun sebelumnya. 
Dalam penelitian setiap tindakan penelitian akan mengamati reaksi siswa, 
dalam setiap tindakan pengajaran yang dilakukan di depan kelas. Dalam sekali 
tindakan biasanya permasalahan atau pemikiran baru yang perlu mendapat 
perhatian sehingga siklus tersebut harus terus berulang sampai masalah 
tersebut teratasi. 

Gambar 2.1 
Kerangka berfikir penelitian 
 

 
 
 

I. Hipotesis Tindakan 
 Berdasarkan tinjauan pustaka kajian teori dan kerangka berfikir 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
 Sikap guru menggunakan usaha-usaha atau langkah-langkah 
seperti guru mengadakan identifikasi kasus, diagnosis, proknosis, terapi-
terapi okupasi dan langkah terakhir evaluasi terhadap anak kesulitan 
menulis yang terjadi pada anak tersebut akan berkurang atau sembuh 
walaupun belum maksimal.   

J. Jenis Penelitian 



Jenis penelitian ini mengunakan penelitian kasus. Penelitian kasus adalah 
suatu penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap 
suatu organisme atau gejala tertentu. Ditinjau dari wilayah, maka penelitian 
kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari 
sifat penelitian-penelitian kasus lebih mendalam.  

K. Tempat dan Waktu Penelitian 
Tempat penelitian adalah di TK Negeri Pembina 1 Selopuro kec 

Batuwarno kab Wonogiri Tahun ajaran 2011/2012. 
 
 
 

Tabel  3.1 Perincian Waktu Penelitian 

Kegiatan 

Desember 
2011 

Januari 
2012 

Februari 
2012 

Maret 
2012 

April 
2012 

Mei 
2012 

Juni 
2012 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Penyusunan dan 
pengajuan proposal 

                
            

Perencanaan dan 
penyusunan 
instrument 

                
            

Pengadaan 
penelitian 

                
            

Analisi data                 
            

Penyusunan 
laporan hingga 
penjilidan  

                
            

 
 

L. Subyek Penelitian 
 Subjek penelitian ini adalah dua siswa disgrafia yang bersekolah di TK 
Negeri Pembina 1 Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri 
dengan pertimbangan bahwa anak ini mempunyai kelainan perilaku dan telah 
dilakukan pemeriksaan dan menyatakan anak ini adalah anak penyandang 
disgrafia. 

M. Objek Penelitian 
Objek penelitian ini adalah dua siswa TK Negeri Pembina 1 Selopuro 

tahun ajaran 2011/2012 dengan pertimbangan bahwa siswa-siswa pada sekolah 
ini memiliki kemampuan yang hiterogen. Pemilihan dan penentuan subjek 
penelitian ini berdasar pada purposive sampling (sampling tujuan) yaitu 
mengetahui berbagai jenis permasalahan anak.  

N. Perencanaan Penelitian 
Penelitian dengan judul Penanganan Anak Disgrafia di TK Negeri 

Pembina 1 Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri ini 
merupakan penelitian kualitatif. Data yang diambil, yaitu data yang berbentuk 



kata, kalimat, skema dan gambar. Adapun teknik analisis adalah dengan cara 
mengumpulkan data, menguraikanya, kemudian membandingkan dengan teori 
yang berhubungan dengan masalah. Proses analisis ini melibatkan kerja dengan 
data yang lengkap untuk mengatur membagi dalam unit-unit yang membuat 
sintesa mencari pula menemukan pokok-pokok penting yang akan disajikan 
kepada orang lain. 

Penelitian ini bersifat deskriptif, dalam hal ini mempelajari masalah-
masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta 
situasi-situasi tertentu, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang 
berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nasir, 1999: 63) 

Nasir (1999: 64-65) menyebutkan, ditinjau dari jenis yang diteliti teknik 
dan alat yang digunakan dalam meneliti serta tempat dan waktu penelitian 
dilakukan peneliti deskriptif dapat dibagi atas beberapa jenis. Beberapa jenis 
itu adalah:  

1. Metode survei 
2. Metode deskriptif berkesinambungan (contuintg diskripsion)  
3. Penelitian studi kasus 
4. Penelitian analisis pekerjaan dan aktifitas 
5. Penelitian tindakan (action research) 

O. Teknik Pengumpulan Data 
    Data dalam penelitian kasus kesulitan menulis (disgrafia) bersumber dari 

faktor pendapat dan kemampuan untuk mengukur ada atau tindakanya serta 
besar kemampuan objek yang diteliti. Pengambilan data menurut Sutama 
(2010: 99) dilakukan dengan : 

1. Penggunaan metode interview 
Metode ini dilaksanakan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

dapat memberikan rangsangan agar anak aktif untuk berfikir melalui 
pertanyaan guru. Anak akan berusaha memahaminya dan menemukan 
jawabanya. Wawancara harus dilakukan dengan efektif artinya dalam kurun 
waktu yang singkat dapat diperoleh data yang banyak, terarah, suasana harus 
tetap rileks agar data yang diperoleh objektif dan dapat dipercaya.   

2. Penggunaan metode observasi 
Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan 

pengamatan secara teliti dan sistematis. Pengumpulan data melalui observasi 
dilakukan sendiri oleh peneliti pada kelas yang dijadikan sampel untuk 
mendapatkan gambaran secara langsung kegiatan belajar siswa dikelas.  

3. Penggunaan metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, 
rapat dan agenda. 

P. Data dan Sumber Data 
 Data dalam penelitian ini adalah yang berupa benda atau proses di 
TK Negeri Pembina 1 Selopuro Kecamatan Batuwarno Kabupaten 
Wonogiri. Adapun sumber data diperoleh dari observasi dan interview, 
(wawancara dengan guru dan kepala sekolah dan pengamatan saat proses 
belajar mengajar). 



 
Q. Instrumen Penelitian 

Data dalam penelitian kasus kesulitan menulis (disgrafia) bersumber dari 
faktor pendapat dan kemampuan untuk mengukur ada atau tindakanya serta 
besar kemampuan objek yang diteliti. Pengambilan data dapat dilakukan 
dengan teknik observasi, catatan lapangan, dan dokumentasi. 

a. Observasi  
Menurut Arikunto (2007: 127) dalam menggunakan metode observasi 

cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko 
pengamatan sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang 
kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. 

Dalam hal ini, observasi digunakan untuk mengetahui adanya perubahan 
tingkah laku tindakan belajar siswa yaitu peningkatan aktifitas belajar melalui 
strategi pembelajran aktif. Peneliti melakukan observasi sesuai dengan 
pedoman observasi yang ditetapkan. 

b. Catatan Lapangan  
Dalam hal ini, catatan lapangan digunakan untuk mencatat kejadian-

kejadian penting yang muncul pada proses pembelajaran berlangsung. Model 
catatan lapangan dalam penelitian ini adalah catatan pengamatan yang 
dilakukan oleh peneliti dan guru. 

c. Dokumentasi  
Dokumentasi dalam hal ini adalah berupa RKH pada kegiatan 

pembelajaran dengan strategi pembelajaran aktif, buku-buku seperti buku 
pribadi, buku presensi dan lain-lain. Dokumentasi ini digunakan untuk 
memperoleh data sekolah, nama siswa foto dan vidio proses tindakan 
penelitian.   

R. Validitas Instrumen 
Validitas instrumen adalah kemampuan instrumen untuk mengukur 

dan menggambarkan keadaan suatu aspek atau kejadian. Langkah ini bisa 
disebut dengan kegiatan uji coba atau (try out) instrumen. Apabila data yang 
ada dalam instrumen ini sudah selesai sesuai dengan yang seharusnya berarti  
instrumennya sudah baik atau sudah valid. Untuk mengetahui data ini 
diperlukan teknik uji validitas (Arikunto, 2006: 169).  

S. Teknik Analisis Data 
Sedangkan kesimpulan yang ditarik berdasarkan data yang 

dikumpulkan adalah merupakan jawaban. Oleh karena itu harus tampak jelas 
hubunganya antara problematik, hipotesis dan kesimpulan. Menurut Arikunto 
(2006: 342) problematik masalah diatas dapat digambarka sebagai berikut : 

 
 



 
 
Gambar 3.1 
Problematika Masalah 
Apabila kesimpulan penelitian merupakan jawaban dari problematik 

yang dikemukakan, maka isi maupun banyaknya kesimpulan yang diberi juga 
harus sama dengan isi dan banyakanya problematik. 

 
T. Hasil Penelitian 

1. Gambaran umum lokasi penelitian 
 Tempat penelitian berada di TK Negeri Pembina 1 Selopuro yang 
terletak di Jalan Narasoma No.8  Kelurahan Selopuro Kecamatan 
Batuwarno Kabupaten Wonogiri. TK Negeri Pembina 1 Selopuro ini baru 
berdiri tanggal 20 januari 2009. TK Negeri Pembina ini dahulu namanya 
TK Darma wanita 1 Selopuro. Status tanah adalah milik pemerintah 
daerah kabupaten Wonogiri. Surat kepemilikan tanah bersertifikat dengan 
luas tanah ±300 . Status bangunan adalah hak guna bangunan dan luas 

bangunan ±300  
 Jumlah siswa di TK Negeri Pembina 1 Selopuro tahun ajaran 2011-
2012 yaitu 13 anak. TK Negeri Pembina 1 Selopuro terdiri dari 3 ruangan 
yaitu 1 ruang kelas, 1 dapur dan 1 ruang bermain dan untuk ruang makan 
bekal anak. Jumlah karyawan atau guru keseluruhan 3 orang. 

2. Penyajian data penelitian 
Subyek Penelitian 

 
No.  Nama  Jenis 

kelamin 
Usia Lama 

sekolah 
Jenis 
autis 

1 Abdullah Faruq Laki-
laki 

5 th 8 bln Disgrafia  

2 Fransa Adiansa Laki-
laki 

5,2 th 8 bln Disgrafia  

Berdasarkan data tabel diatas bahwa kedua anak tersebut 
mengalami kesulitan menulis karena kurangnya perhatian orang tua. 
Bapak dan ibunya tidak pernah melatih anak untuk menulis. 

Identitas informasi/kegiatan person penelitian 



No  Nama  Jenis 
kelamin 

Usia Hubungan 
dengan 
subjek 

Pendidikan 
terakhir  

Pekerjaan  

1 Joko 
Santoso 

L  42 th Anak 
kandung 

SMA Swasta  

2 Parsini  L  31 th Anak 
kandung 

SMP Tani  

 
Berdasarkan tabel diatas bahwa identitas informan mempunyai 

hubungan dengan kedua anak (subjek) yaitu anak kandung. 

U. Pembahasan 
1. Data hasil penelitian 

a) Faruq 
1) Kondisi fisik anak  

Faruq adalah anak laki-laki berkulit sawo matang, 
berwajah sipit, bermata bulat, beralis tipis, bergigi jarang, 
berhidung pesek, tinggi ± 97, berat badan 19 kg dan berambut 
pendek. Kondisi Faruq cukup sehat namun saat berada di dalam 
kelas anak terlihat sangat pasif, banyak diam, suka melamun 
dan sering menyendiri. Kata-katanya tersendat-sendat dan 
suaranya terlalu pelan terkadang gurunya sampai tidak dapat 
mendengarkan. 

2) Kondisi Psikis  
Faruq adalah salah satu siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menulis/disgrafia,di dalam kelas Faruq cenderung diam. 
Saat proses pembelajaran Faruq termasuk anak yang kurang 
berkonsentrasi. Hal ini terlihat anak yang terlalu pasif 
bernyanyi tanpa ekspresi. Faruq cenderung diam saja, 
sebenarnya Faruq belum bisa menerima kegiatan yang 
diberikan oleh guru di kelas. Pandangan mata beralih keluar 
dan memandang suasana kelas. Faruq terkadang bengong saat 
guru menjelaskan kegiatan yang akan dikerjakan oleh anak. 
Dalam mengerjakan kegiatan Faruq sangat pelan-pelan dan 
bingung mana yang harus dikerjakan. 

Keadaan Faruq dirumah sangat pasif, tidak mau belajar 
dan aktifitas lingkungan tidak terlalu mendukung untuk belajar 
karena orang tua Faruq terlalu sibuk dengan urusan pengajian.  

3) Kondisi Sosial  
Faruq adalah anak yang suka bergaul dengan teman-

temanya. Lingkungan disekitar rumah Faruq aman dan 
nyaman, Faruq jarang bertengkar dengan temannya. Sepulang 
sekolah Faruq ganti baju, makan dan setelah itu baru bermain. 
Apabila akan main Faruq selalu berpamitan kepada orang 



tuanya, Faruq senang sekali bermain sepeda dengan teman-
teman sebayanya.  

 
b) Fransa 

1) Kondisi fisik anak  
Fransa adalah anak laki-laki berkulit sawo matang, 

berwajah oval, bermata bulat, beralis tebal, bergigi rapat, 
berhidung sedang, tinggi ± 109, berat badan 20 kg dan 
berambut pendek ketal. Kondisi Fransa cukup sehat namun saat 
berada di dalam kelas anak terlihat sangat pasif, banyak diam, 
suka melamun dan sering bercanda saat pembelajaran 
berlangsung. 

 
2) Kondisi Psikis 

Fransa adalah salah satu siswa yang mengalami kesulitan 
dalam menulis/disgrafia. Di dalam kelas Fransa cenderung 
diam namun terkadang Fransa asyik bermain sendiri dengan 
teman didekatnya saat pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat 
pembelajaran Fransa hanya diam saja tanpa ekspresi. Jika 
disuruh guru Fransa sering tidak mau. Pandangan mata beralih 
keluar dan lebih sering memperhatikan aktifitas temannya. 
Fransa terkadang bengong saat guru menjelaskan kegiatan yang 
akan dikerjakan oleh anak. Dalam mengerjakan kegiatan 
Fransa sangat pelan-pelan dan sering kali menyuruh temannya 
untuk mengerjakan tugasnya. 

Keadaan Fransa dirumah sangat aktif saat bermain namun 
jika disuruh untuk belajar Fransa sering beralasan yang aneh-
aneh sehingga ibu Fransa menjadi malas mengajari. 

3) Kondisi Sosial  
  Fransa adalah anak yang suka bergaul dengan teman-

temanya. Lingkungan disekitar rumah Fransa aman dan 
nyaman, Fransa jarang bertengkar dengan temannya. Sepulang 
sekolah Fransa ganti baju, makan dan setelah itu tidur siang. 
Jika sudah tidur siang Fransa langsung pergi bermain apabila 
akan main Fransa selalu berpamitan kepada orang tuanya. 
Fransa senang sekali bermain dengan teman-teman sebayanya, 
mereka sering pergi ke sungai untuk mencari ikan. Terkadang 
ibu Fransa memarahinya kalau tahu Fransa main ke sungai, ibu 
Fransa khawatir kalau Fransa sampai terhanyut saat bermain di 
sungai. Walaupun sering dimarahi namun Fransa tidak jera, dia 
masih terus mengulangi lagi 

2. Penanganan anak disgrafia 
a. Kemampuan menulis  

1. Apakah anak memegang pensil dengan benar, luwes dan enak ? 
a) Guru memberi cotoh kepada anak cara memegang pensil, 

posisi duduk dan jarak antara wajah dan buku yang benar. 



b) Guru memberi pelatihan cara menulis dengan benar. 
2. Anak pada saat menulis terlihat tegang dan bosan  

a) Guru sebaiknya memberikan kelonggaran waktu kepada anak 
untuk menyelesaikan pekerjaan menulisnya. 

b) Guru sebaiknya tidak mendesak anak untuk segera 
menyelesaikan tulisannya. 

3. Apakah jari-jari tangan anak terlihat kaku saat menulis  
Guru sebaiknya sebelum anak melakukan kegiatan menulis, 

guru memberikan senam tangan dan kaki agar otot-otot anak 
menjadi lemas.  

b. Sebab-sebab kesulitan menulis  
1. Faruq 

a. Sebab dari orang tua  
Kedua orang tua Faruq jarang dirumah, ayahnya sering 

keluar pengajian dan loper barang-barang ke warung-warung 
sedangkan ibunya sibuk bertani disawah. Dirumah Faruq sering 
berama kakek, nenek dan kakaknya yang masih kelas 2 SD. 
Ayahnya selesai mengantar Faruq dia langsung bekerja loper 
barang ke warung-warung dan pulang sudah sore. Sedangkan 
ibu Faruq berangkat kesawah sehabis anak-anaknya berangkat 
kesekolah dan pulang dari sawah sekitar pukul 9 pagi. Pukul 3 
sore ibu Faruq kembali kesawah untuk menjaga sawahnya dari 
serangan burung-burung. 

Orang tua Faruq jarang mengajari anaknya untuk 
belajar menulis terkadang sesekali mereka menyuruh Faruq 
untuk belajar namun mereka jarang mendampingi Faruq. Faruq 
lebih dekat dengan kakaknya terkadang kakaknya mengajari 
Faruq untuk belajar. 

b. Sebab dari guru  
Perhatian guru dalam mengajari anak bagaimana cara 

menulis masih kurang. 
2. Fransa 

a. Sebab orang tua  
Fransa dirumah tinggal bersama ibu dan neneknya. 

Ayah Fransa sudah lama meninggal sejak Fransa berusia 2,5 
tahun. Sehabis Fransa berangkat sekolah, nenek dan ibu Fransa 
pergi ke ladang untuk mencari rumput ataupun hanya sekedar 
melihat-lihat hasil pertaniannya. 

Biasanya sebelum Fransa pulang sekolah ibu dan nenek  
Fransa sudah pulang dari ladang. Disiang hari sekitar pukul 2 
siang ibu Fransa kembali lagi keladang untuk mencari rumput 
lagi. Tetapi di musim sekarang ini, ibu Fransa sibuk untuk 
memanen hasil pertaniannya. Terkadang ibu dan nenek Fransa 
bisa seharian disawah untuk memanen padi dan jagung. 
Sebelum Fransa berangkat sekolah Fransa sudah dipesan oleh 
ibunya kalau ibu dan neneknya seharian akan ada disawah. 



Pulang sekolah, Fransa ganti baju, makan dan tiduran sambil 
melihat TV. Setelah Fransa terbangun dia bermain dengan 
teman-temannya. Ibu dan nenek Fransa pulang dari sawah 
sudah sore, dan Fransa juga masih bermain dengan temannya. 
Pukul 8 malam biasanya Fransa sudah berbaring tidur 
dikamarnya. 

c. Usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan menulis. 
Modifikasi dari Subini (2011: 63) usaha-usaha mengatasi kesulitan 

menulis adalah sebagai berikut: 
1. Hampir semua anak akan bingung dan merasa kesulitan saat mereka 

baru belajar menulis, maka ketika anak anda menunjukkan tanda-
tanda bingung, frustasi akan tulisan mereka, ada baiknya anda tidak 
serta berusaha mengkoreksi atau menunjukkan ketegangan dan 
ketidaksetujuan dalam cara apapun. Abaikan saja masalah tersebut. 
Ijinkan anak anda  menulis sesuka hatinya dan biarkan anak anda 
merangkai tulisan-tulisan hingga menjadi kata sesuka hati mereka. 
Ingatlah bahwa 99% anak merasa kesulitan saat pertama kali 
mereka menulis dan itu sifatnya hanya sementara. 

2. Berdasarkan pada alasan yang sama ada baiknya anda tidak 
membantunya, memilih kata yang harus ia tulis. Seberapapun 
tergodanya anda untuk melakukan hal itu.  

3. Meminta anak untuk menulis dengan benar, baik dan rapi itu tidak 
akan pernah berhasil. Usaha anda untuk mendisiplinkan anak dari 
kesulitan menulis tidak akan menghasilkan apa-apa selain 
memperburuk kesulitan menulis anak yang ia derita. 

4. Jika kesulitan menulis pada anak masih tetap ada dan malah justru 
meningkat, maka ada baiknya anda berkonsultasi dengan seorang 
ahli terapi disgrafia yang akan memeriksa anak anda terhadap 
kemungkinan munculnya gangguan belajar. Sertakan anak anda 
dalam terapi yang akan membantunya melewati hambatan dalam hal 
kesulitan menulis. 

V. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian kesulitan menulis/disgrafia pada anak 

TK Negeri Pembina 1 Selopuro kecamatan Batuwarno Kabupaten 
Wonogiri, sudah ditemukan gejala-gejala dan faktor-faktor penyebab 
disgrafia pada anak. Gejala dan faktor terebut dapat diatasi dengan terapi 
menulis dan terapi sosial, karena terapi itu dapat dilakukan untuk 
mengatasi kesulitan menulis atau disgrafia pada anak. Gejala-gejala yang 
nampak pada anak disgrafia adalah 1) Anak bingung menentukan tangan 
mana yang digunakan ntuk menulis, 2) Anak sulit memegang pensil 
dengan mantap,  3) Terdapat jarak pada huruf-huruf dalam rangkaian kata, 
4) Ketidak konsistenan bentuk huruf, 5) Tulisan tangan sangat buruk. 
Faktor penyebaba disgrafia adalah 1) Adanya ganguan mortorik anak, 2) 
Adanya ganguan persepsi pada anak, 3) Kurangnya perhatian dari guru 
dan orang tua, 4) Anak tidak pernah berlatih menulis.  

W. Saran 



Mengingat pentingnya menangani anak bermasalah terutama anak 
yang mengalami kesulitan menulis di Taman Kanak-Kanak, maka dalam 
skripsi ini dapat disarankan sebagai berikut:  
1. Bagi orang tua wali anak 

a. Para orang tua wali anak hendaknya dapat memberikan bimbingan 
sewaktu dirumah. 

b. Upaya menghilangkan perasaan kecewa karena memiliki anak 
yang kesulitan menulis di Taman Kanak-kanak memberikan sikap 
positif terhadap anak. 

2. Bagi guru  
Guru diharapkan dapat mengelola lembaga pendidikan yang 

mampu menerapakan metode yang sesuai dengan aspek-aspek 
perkembangan anak diantaranya:  
a. Mengenal ciri-ciri anak disgrafia 
b. Merencanakan pelayanan, pendidikan dan latihan yang diperlukan. 
c. Melaksanakan kegiatan pendidikan yang sesuai bagi mereka. 

3. Bagi pembaca  
Bagi pembaca diharapkan dapat berarti, simpati dalam 

mengembangkan dan memajukan aktifitas anak agar dapat 
menciptakan sesuatu yang bermakna dan berdaya guna bagi bangsa, 
Negara, lingkungan dan keluarga.   
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