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PERAN GURU PENDAMPING KHUSUS DALAM MENGATASI 

DYSLEXIA SISWA KELAS V MI MUHAMMADIYAH PK KARTASURA 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan di MI Muhammadiyah Program Khusus Kartasura. Dalam 

hal ini guru pendamping khusus (GPK) sangat berperan penting dalam membantu 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar membaca (Dyslexia) dengan 

melakukan pendekatan personal kepada peserta didik dan memberikan layanan 

bimbingan belajar secara individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

peran guru pendamping khusus dalam mengatasi gangguan kesulitan belajar 

membaca (Dyslexia) pada siswa kelas 5 di MI Muhammadiyah PK Kartasura. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan desain penelitian ini 

adalah studi kasus. Subjek penelitian ini adalah guru pendamping khusus Dyslexia 

pada kelas 5 di MI Muhammadiyah PK Kartasura. teknik pengumpulan data 

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data 

dalam penelitian ini menggunakan jenis trianggulasi metode dan sumber. Teknik 

analisis data dilakukan dengan reduksi data, menyajikan data, verifikasi. 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan yaitu: (1) peran guru 

pendamping khusus sebagai motivator dan mediator (2) bentuk bimbingan belajar 

yang dilakukan oleh guru pendamping khusus adalah dengan menggunakan 

pendekatan personal (3) guru pendamping khusus bertugas membuat program 

pengajaran individual (4) sepenuhnya pendampingan anak Dyslexia dilakukan 

oleh guru pendamping khusus. 

Kata Kunci: dyslexia dan guru pendamping khusus 

Abstrack 

This research was conducted at MI Muhammadiyah Special Program Kartasura. 

In this case special companion teachers (GPK) play an important role in helping 

learners who have difficulty learning to read (Dyslexia) by doing a personal 

approach to learners and provide individual guidance services. This study aims to 

determine the role of special escort teachers in overcoming the difficulties of 

reading learning (Dyslexia) in 5th grade students at MI Muhammadiyah PK 

Kartasura. This research uses qualitative research type and the design of this 

research is case study. The subject of this research is Dyslexia's special assistant 

teacher in grade 5 at MI Muhammadiyah PK Kartasura. data collection 

techniques using interviews, observation and documentation. The validity of the 

data in this study using the type of triangulation methods and sources. Data 

analysis technique is done by data reduction, present data, verification. Based on 

the results of data analysis, the conclusions are as follows: (1) the role of special 

escort teachers as motivators and mediators (2) the form of counseling conducted 

by special escort teachers is by using personal approach (3) special escort 

teachers in charge of making individual teaching program (4) Dyslexia children's 

assistance is entirely accomplished by special escort teachers. 

Keywords: Special Assistant Teacher and Dyslexia 
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1. PENDAHULUAN

Sekolah merupakan suatu wadah dalam keluarga yang membantu 

pendidikan anak- anaknya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

nilai dan sikap. Serta mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam rangka 

menuju kedewasaan yang baik. Sehingga mampu dalam menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi pada dirinya, utamanya permasalahan yang ada di 

sekolah. Permasalahan tersebut seperti kesulitan belajar. 

Kesulitan belajar merupakan suatu permasalahan yang sering dialami 

oleh sebagian peserta didik di sekolah dasar. Permasalahan yang ada di 

sekolah merupakan suatu permasalah yang sering kita lihat seperti, kesulitan 

merangkai kata-kata, kesulitan membaca, kesulitan menulis, kesulitan 

berhitung, dan lain- lain. Sehingga peserta didik tersebut tidak mampu 

menyelesaikan tugas- tugas belajarnya sesuai dengan periode yang telah 

ditentukan oleh sistem pendidikan yang berlaku pada setiap jenjang 

pendidikan. 

Menurut Undang- Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang efektif dan kondusif dalam 

proses pembelajaran. sehingga peserta didik secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya untuk menuju kedewasaan serta memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 

dan negara. 

Peserta didik yang mengalami gangguan kesulitan belajar membaca 

(Dyslexia) merupakan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar 

dan menyelesaikan permasalahannya. Peserta didik yang mengalami kesulitan 

tersebut merupakan sebuah tantangan bagi para pendidik khususnya guru 

pendamping khusus untuk memberikan bimbingan belajar yang sesuai untuk 

anak-anak yang mengalaminya. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik 

seperti ini tidak bisa dibiarkan karena akan menghambat anak dalam 

memperoleh ilmu pengetahuan bahkan akan tertinggal dari teman- temannya.  
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Guru pendamping khusus juga sering disebut Guru Pembimbing 

Khusus merupakan para tenaga profesional yang perannya teramat kompleks 

dalam proses pengajaran siswa penyandang disabilitas (Fuchs, Fuch, & 

Stecker, 2010; Mitchell, Deshle, & Lenz, 2012) dalam Fried & Bursuck 

(2015: 70). 

Dalam hal ini guru pendamping khusus (GPK) sangat berperan penting 

dalam membantu peserta didik yang mengalami kesulitan belajar membaca 

(Dyslexia). guru pendamping melakukan pendekatan personal kepada peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar membaca (Dyslexia), memberikan 

layanan bimbingan belajar secara individu dengan pendekatan personal serta 

membuat program pengajaran individual. 

Guru pendamping khusus hanya bertugas mendampingi siswa 

Dyslexia, hak sepenuhnya mengajar di depan kelas dilakukan oleh guru mata 

pelajaran maupun wali kelas. guru pendamping khusus hanya sebagai 

motivator dan mediator siswa Dyslexia.  

Berdasarkan hasil observasi di SD Muhammadiyah PK Kartasura 

permasalahan yang dijumpai oleh peneliti yaitu adanya siswa yang mengalami 

gangguan kesulitan membaca (Dyslexia). Dysleksia merupakan kondisi yang 

perlu ditangani sedini mungkin karena keadaan ini akan memberikan akibat 

negatif pada individu yang mengalami masalah ini. Maka diperlukannya 

pendampingan khusus utamanya bagi anak yang mengalami gangguan 

kesulitan membaca (Dyslexia), untuk membantu anak dalam proses 

pembelajaran. 

Sehingga permasalahan yang dihadapi peneliti adalah peran guru 

pendamping khusus dalam mengatasi gangguan kesulitan belajar membaca 

(Dyslexia) pada siswa kelas 5 di MI Muhammadiyah PK Kartasura. Karena 

guru pendamping khusus sangat berperan dalam membantu menyelesaikan 

proses pembelajaran yang ada disekolah. 

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Sugiono, 2013: 15). 

Dengan menggunakan desain penelitian studi kasus. Desain yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah studi kasus. studi kasus artinya penelitian 

difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara 

mendalam, dengan mengabaikan fenomena- fenomena lainnya (Sukmadinata, 

2010: 99). Penelitian dilaksanakan di MI Muhammadiyah PK Kartasura pada 

tgl 23 April 2018 sampai dengan 15 Mei 2018. Subjek penelitian ini adalah 

guru pendamping khusus siswa Dyslexia kelas 5. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih melakukan penelitian di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura karena sekolah ini belum pernah dilakukan 

penelitian dengan judul yang sama. Disamping itu sekolah ini berbasis 

multiple intelligence yang menerima semua anak, baik anak normal maupun 

anak berkebutuhan khusus. Dengan adanya pendampingan khusus bagi anak 

berkebutuhan khusus yang didampingi oleh guru pendamping khusus selama 

proses pembelajaran dan bertugas membuat program pengajaran individual.  

Data penelitian ini diperoleh melalui teknik pengumpulan data yaitu 

wawancara dengan guru pendamping yang meliputi data pelaksananaan proses 

pengajaran anak Dyslexia. Selain itu juga diperoleh melalui teknik 

pengumpulan data yaitu observasi kepada guru pendamping yang sedang 

melakukan kegiatan pembelajaran secara individu maupun di kelas kepada 

anak Dyslexia. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah profil 

sekolah, foto kegiatan pembelajaran anak Dyslexia, foto pengajaran guru 

pendamping dalam membimbing anak Dyslexia. 

Sumber data ini berasal dari kepala sekolah,  guru pendamping khusus 

dan wali kelas. Sedangkan Narasumber dalam penelitian ini ialah Guru 

Pendamping Khusus. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Dan tehnik 

analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan tehnik reduksi 

data, menyajikan data, menarik kesimpulan dan verifikasi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ciri- Ciri Anak Yang Mengalami Gangguan Kesulitan Belajar

Membaca (Dyslexia) di Kelas 5 MI Muhammadiyah PK Kartasura 

Karakteristik anak yang mengalami gangguan kesulitan belajar 

membaca (Dyslexia) pastinya sering kita lihat dari kesehariannya. Seperti 

karakteristik kepribadian Imam adalah mudah bergaul dengan teman- 

temannya, mengalami kegelisahan, sulit menghadapi instruksi lebih dari 

dua instruksi pada saat yang bersamaan, tidak suka perubahan (memiliki 

sifat saklek/ paten terhadap suatu hal), mudah teralihkan perhatiannya, 

konsentrasinya rendah, dia memiliki sifat pendiam, memiliki rasa percaya 

diri yang baik, tidak memiliki rasa minder dengan teman- temannya, dia 

sering meluapkan kemarahannya dengan cara menangis. Karakteristik 

fisik Imam adalah sama dengan karakteristik anak normal lainnya, 

memiliki fisik atau jasmani yang lengkap. Dia tidak memiliki kecacatan 

fisik sama sekali. Penglihatan dan pendengarannya normal. Dan bahkan 

dia tidak kelihatan anak yang mengalami Dyslexia. Sedangkan 

karakteristik akademik Imam adalah kecepatan membaca sangat lambat, 

terbata- bata dalam membaca, sulit mengingat instruksi yang cepat dan 

beruntun, juga sulit mengingat kata- kata yang telah dipelajari, mengeja 

dengan nyaring kemudian menggabungkan menjadi kata, menghilangkan 

kata, menambah kata, melompati baris saat membaca, mengganti kata, 

mengabaikan tanda baca, mempunyai memori jangka panjang yang sangat 

baik terhadap wajah maupun tempat- tempat, sering teralihkan 

perhatiannya, harus berusaha keras dalam mempelajari hal- hal yang 

berurutan seperti nama- nama hari, sulit mengerjakan problem yang 

berhubungan dengan matematika, menaruh kata dan bentuk dengan urutan 

yang salah misalnya menuliskan angka 6 dan 9 atau menuliskan huruf B 

padahal yang dimaksud adalah D, membaca huruf B dibaca D begitu 

sebaliknya membaca huruf D dibaca B, membaca huruf M dibaca N 

begitu sebaliknya membaca huruf N dibaca M, bahkan dia memiliki 

kelebihan dalam bakat olahraga renang serta memiliki keterampilan 

interpersonal yang luar biasa. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat UK (2009) dalam Thompson 

(2010: 57-60) dan Jamaris (2015: 140), menyatakan bahwa karakteristik 

anak Dyslexia dapat dilihat dari perilakunya seperti sering mengalami 

kegelisahan, mengalami ketegangan, suka meluapkan kemarahan dengan 

menangis, sering teralihkan perhatiannya. kegiatan membaca seperti 

menolak untuk membaca, sulit membedakan huruf B dan D, lambat dalam 

membaca, menghilangkan kata dalam bacaan. kegiatan mengeja seperti 

membaca kata demi kata, tidak memperhatikan tanda baca. Merasa sulit 

dengan matematika, sulit memahami simbol- simbol matematika. 

Memiliki bakat dalam bidang olahraga. Menurut konten spesifik-domain, 

gangguan membaca tertentu sering disebut Dyslexia perkembangan yaitu 

Dyslexia yang terjadi pada masa perkembangan anak (ICD-10; World 

Health Organization, 1992). Sedangkan Model Dyslexia medis atau klinis 

telah berfokus pada gangguan kognitif yang mendasarinya dengan 

kesulitan fonologis di garis terdepan yaitu hubungan sistematika antara 

huruf dan bunyi (Snowling, 1998). Sedangkan Menurut teori terkini dari 

Dyslexia perkembangan (lihat Hulme & Snowling, 2009, untuk tinjauan), 

pandangan yang paling banyak diterima adalah bahwa defisit dalam tugas 

fonologis implisit dan eksplisit yang ditunjukkan oleh anak-anak dengan 

kesulitan membaca mencerminkan defisit dasar dalam bagaimana struktur 

suara kata-kata diwakili di otak (hipotesis representasi fonologis). 

3.2 Peran Guru Pendamping Khusus Dalam Mengatasi Gangguan 

Kesulitan Belajar Membaca (Dyslexia) 

Syarat khusus menjadi guru pendamping khusus di MI 

Muhammadiyah PK Kartasura yang paling diutamakan adalah lulusan 

Pendidikan Luar Biasa (PLB), akan tetapi tidak menutup kemungkinan 

Lulusan Psikologi dan Lulusan Bimbingan Konseling juga sangat 

dibutuhkan dalam pendampingan anak berkebutuhan khusus di sekolah 

ini. Hal ini sesuai dengan Zakia (2015: 112) menyebutkan bahwa syarat 

menjadi guru pendamping khusus sesuai dengan pedoman penyelenggara 

pendidikan inklusif tahun 2007 adalah mereka yang memiliki latar 

belakang pendidikan khusus/ Pendidikan Luar Biasa (PLB) atau lulusan S-



7 

1/ sederajat yang diperoleh melalui perguruan tinggi yang 

menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan dan/ program 

kependidikan non pendidikan. Sedangkan menurut Astuti (2011: 96) 

dalam jurnal Apriastuti dan Karwanto (2014: 158) guru pendamping 

khusus merupakan lulusan Pendidikan Luar Biasa atau S1 Psikologi atau 

S1 Kependidikan yang telah memperoleh pelatihan intensif dalam 

pendidikan khusus atau pernah mengajar Anak Berkebutuhan Khusus 

(ABK) dalam kelas pendidikan khusus. 

Model atau bentuk bimbingan belajar anak Dyslexia yang 

dilakukan di MI Muhammadiyah PK Karatasura adalah wali kelas maupun 

guru mata pelajaran menjelaskan materi di depan kelas secara umum, 

sedangkan guru pendamping khusus tidak menjelaskan materi di depan 

kelas melainkan menjadi pendamping anak Dyslexia yang membantu anak 

dalam proses pembelajaran, menjelaskan ulang serta menyederhanakan 

materi yang telah disampaikan guru, membuat Program Pengajaran 

Individual (PPI), mengimplementasikan progam pengajaran yang 

diindividualkan, berkonsultasi dengan para ahli terkait, serta menjalin 

hubungan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua peserta didik. 

Sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan kondusif. 

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Indriawati (2013: 50) bahwa guru 

pendamping khusus bertugas mendampingi ABK di sekolah 

penyelenggara inklusif dan memiliki kompetensi dalam menangani siswa 

berkebutuhan khusus. 

Bimbingan belajar yang di berikan guru pendamping khusus 

terhadap anak yang mengalami gangguan kesulitan belajar membaca 

(Dyslexia) lebih ditekankan pada pendekatan individual atau personal. 

GPK memberikan bimbingan belajar secara intensif setiap hari kepada 

siswa yang mengalami gangguan kesulitan belajar membaca (Dyslexia). 

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Wati (2014: 375) bahwa 

guru pendamping khusus memberikan bantuan dalam mengatasi segala 

kesulitan belajar yang dialami siswa berkebutuhan khusus sehingga proses 

pembelajaran berjalan dengan lancar. 
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Kurikulum yang digunakan pada MI Muhammadiyah PK 

Kartasura untuk anak berkebutuhan khusus adalah Kurikulum model 

modifikasi. Kurikulum model Modifikasi tersebut dibuat disesuaikan 

dengan kondisi atau keadaan siswa. Hal ini senada dengan yang 

dikemukakan oleh Wati (2014: 375) bahwa tugas GPK membuat 

kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang bersifat 

fleksibel. 

Guru Pendamping Khusus di MI Muhammadiyah PK Kartasura 

bertugas membuat Program Pengajaran Individu (PPI) terhadap siswa 

yang mengalami gangguan kesulitan belajar membaca (Dyslexia) yang 

bertujuan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, lancar dan 

efektif. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Abdurrahman 

(2010: 102) Lerner (1988: 147) bahwa GPK berpartisipasi dalam 

penyusunan Program Pengajaran Individual (PPI).  

Sedangkan menurut Sari Rudiyati (2005:25) dalam jurnal 

Rahmaniar tugas GPK yaitu, antara lain: (1) Menyelenggarakan 

administrasi khusus.(2) Menyusun instrumen asesmen. (3) Menyusun 

Program Pendidikan Individual (PPI) siswa berkelainan. (4) 

Menyelenggarakan kurikulum plus. (5) Mengajar kompensatif. (6) 

Pembinaan komunikasi siswa berkelainan. (7) Pengadaan dan pengelolaan 

alat bantu pengajaran. (8) Konseling keluarga. (9) Pengembangan 

pendidikan terpadu/inklusi. (10) Menjalin hubungan dengan semua pihak 

yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan terpadu/inklusi. 

3.3 Metode Pelaksanaan Guru Pendamping Dalam Mengatasi Gangguan 

Kesulitan Belajar Membaca (Dyslexia) 

Ada bebarapa metode yang digunakan guru pendamping khusus 

dalam pengajaran siswa Dyslexia tersebut, seperti menggunakan metode 

fonik yaitu pengenalan bunyi- bunyi huruf serta pengucapannya yang 

dilakukan di depan cermin. menggunakan metode fernald yaitu guru 

pendamping menuliskan sebuah kata dengan font yang besar, siswa 

diminta untuk menelusurinya dengan jari serta mengejanya, dan 

membacakan kata tersebut secara berulang- ulang. Metode pengalaman 
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bahasa yaitu siswa diminta unutk menceritakan pengalaman yang telah ia 

lampaui. menggunakan metode menulis di udara dengan menggunakan 

gerakan jari, menggunakan metode dengan menutup huruf dengan jari 

ketika membaca, menggunakan gerakan- gerakan anggota tubuh, 

menggunakan sesuatu yang konkrit seperti penglihatan audio visual 

(bantuan gambar, bantuan video).  

Hal ini senada dengan pendapat Abdurrahman (2010: 214) bahwa 

metode pengajaran membaca untuk anak Dyslexia ada dua yaitu metode 

pengajaran membaca bagi anak pada umumnya dan bagi anak pada 

khususnya. Metode pengajaran membaca bagi anak pada umumnya 

dengan menggunakan metode fonik, metode pengalaman bahasa. 

Sedangkan metode pengajaran membaca bagi anak pada khususnya 

dengan menggunakan metode Fernald.  

3.4 Kesulitan Atau Kendala Guru Pendamping Khusus Dalam Mengatasi 

Gangguan Kesulitan Belajar Membaca (Dyslexia) 

Adapun kesulitan yang dialami/ dirasakan guru pendamping 

khusus dalam membimbing siswa Dyslexia berdasarkan wawancara yang 

dilakukan dengan guru pendamping khusus, sebagai berikut: 

3.4.1 Adanya tekanan psikologis dari orang tua  

Adanya tekanan psikologis dari orang tua, Anak merasa 

mempunyai beban berat untuk bisa membaca dengan sempurna karena 

sebuah tuntutan dari orang tua. sehingga anak merasa kelelahan dalam 

belajar dan membuat anak tidak berkonsentrasi dalam belajar. Sehingga 

guru pendamping khusus sulit untuk membuat anak mengerti terhadap 

materi yang telah diberikan guru pendamping khusus. 

3.4.2 Kurang motivasi dari orang tua 

Hal ini disebabkan orang tua yang tidak memahami akan kondisi 

anak tersebut. belajar membaca hanya dilakukan di sekolah tanpa 

adanya pengulangan di rumah yang dibimbing oleh orang tua. Orang 

tua hanya menyerahkan kepada guru atau pembimbing yang 

bersangkutan tanpa adanya dukungan yang penuh dari orangtua. 

Sehingga guru pendamping khusus mengalami kesulitan dalam 
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meningkatkan kemampuan membaca anak dan sulit dalam 

mengembangkan prestasi. 

3.4.3 Kurangnya penggunaan metode pembelajaran Dyslexia 

Guru pendamping khusus menyadari bahwa kurangnya ilmu 

atau pengetahuan tentang metode pengajaran membaca siswa Dyslexia. 

sehingga guru pendamping khusus menerapkan metode pengajaran 

yang dibuat oleh guru pendamping khusus itu sendiri yang disesuaikan 

dengan kebutuhan siswa. 

3.5 Solusi Yang Diberikan Guru Pendamping Khusus Dalam Mengatasi 

Gangguan Kesulitan Belajar Membaca (Dyslexia) 

Dengan adanya kesulitan yang dialami guru pendamping khusus, 

ada beberapa solusi yang dapat diberikan untuk guru pendamping khusus 

dalam mengatasi gangguan kesulitan belajar membaca (Dyslexia) antara 

lain, sebagai berikut: 

3.5.1 Mengadakan pertemuan dengan orang tua dan memberikan 

masukan kepada orang tua akan kondisi yang dialami anak 

3.5.2 Mengadakan pertemuan dengan orang tua dan memberikan 

masukan kepada orang tua bahwa pemberian motivasi kepada anak 

sangatlah dibutuhkan dalam perkembangan peserta didik 

3.5.3 Berkonsultasi dengan ahli tentang metode pembelajaran siswa 

Dyslexia 

3.5.4 Sebaiknya lulusan dari Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang ahli 

dalam bidangnya khususnya menangani anak Dyslexia 

3.5.5 Sebaiknya mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan tentang 

metode pembelajaran anak Dyslexia 

3.5.6 Sebaiknya anak Dyslexia terdeteksi sedini mungkin pada saat awal 

memasuki Sekolah Dasar 

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang “Peran Guru Pendamping Khusus 

(GPK) dalam mengatasi gangguan kesulitan belajar membaca (Dyslexia) pada 
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siswa kelas V di MI Muhammadiyah PK Kartasura” dapat diambil beberapa 

pokok kesimpulan, sebagai berikut: 

Ciri- ciri anak Dyslexia (Imam) di kelass 5 MI Muhammadiyah PK 

Kartasura yaitu karakteristik kepribadiannya mudah bergaul dengan teman- 

temannya, mengalami kegelisahan, sulit menghadapi instruksi lebih dari dua 

instruksi pada saat yang bersamaan, tidak suka perubahan (memiliki sifat 

saklek/ paten terhadap suatu hal), mudah teralihkan perhatiannya, 

konsentrasinya rendah, dia memiliki sifat pendiam, memiliki rasa percaya diri 

yang baik, tidak memiliki rasa minder dengan teman- temannya, dia sering 

meluapkan kemarahannya dengan cara menangis. Karakteristik fisiknya sama 

dengan karakteristik anak normal lainnya, memiliki fisik atau jasmani yang 

lengkap. Dia tidak memiliki kecacatan fisik sama sekali. Penglihatan dan 

pendengarannya normal. Dan bahkan dia tidak kelihatan anak yang mengalami 

Dyslexia. Sedangkan karakteristik akademiknya kecepatan membaca sangat 

lambat, terbata- bata dalam membaca, sulit mengingat instruksi yang cepat dan 

beruntun, juga sulit mengingat kata- kata yang telah dipelajari, mengeja dengan 

nyaring kemudian menggabungkan menjadi kata, menghilangkan kata, 

menambah kata, melompati baris saat membaca, mengganti kata, mengabaikan 

tanda baca, mempunyai memori jangka panjang yang sangat baik terhadap 

wajah maupun tempat- tempat, sering teralihkan perhatiannya, harus berusaha 

keras dalam mempelajari hal- hal yang berurutan seperti nama- nama hari, sulit 

mengerjakan problem yang berhubungan dengan matematika, menaruh kata 

dan bentuk dengan urutan yang salah misalnya menuliskan angka 6 dan 9 atau 

menuliskan huruf B padahal yang dimaksud adalah D, membaca huruf B 

dibaca D begitu sebaliknya membaca huruf D dibaca B, membaca huruf M 

dibaca N begitu sebaliknya membaca huruf N dibaca M, bahkan dia memiliki 

kelebihan dalam bakat olahraga renang serta memiliki keterampilan 

interpersonal yang luar biasa. 

Peran guru pendamping khusus Dyslexia yaitu guru pendamping 

khusus membuat Program Pengajaran Individual (PPI), guru pendamping 

khusus mengimplementasikan program pendidikan yang diindividualkan, 

membantu anak dalam proses pembelajaran dalam pengembangan diri, 
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berkonsultasi dengan para ahli yang terkait, adanya hubungan komunikasi 

dengan orang tua. 

Metode pelaksanaan guru pendamping khusus dalam pengajaran anak 

Dyslexia yaitu menggunakan metode fonik yaitu pengenalan bunyi- bunyi 

huruf serta pengucapannya yang dilakukan di depan cermin. menggunakan 

metode fernald yaitu guru pendamping menuliskan sebuah kata dengan font 

yang besar, siswa diminta untuk menelusurinya dengan jari serta mengejanya, 

dan membacakan kata tersebut secara berulang- ulang. Metode pengalaman 

bahasa yaitu siswa diminta unutk menceritakan pengalaman yang telah ia 

lampaui. menggunakan metode menulis di udara dengan menggunakan gerakan 

jari, menggunakan metode dengan menutup huruf dengan jari ketika membaca, 

menggunakan gerakan- gerakan anggota tubuh, menggunakan sesuatu yang 

konkrit seperti penglihatan audio visual (bantuan gambar, bantuan video). 

Sedangkan kesulitan atau kendala guru pendamping khusus dalam 

mengatasi gangguan kesulitan belajar membaca (Dyslexia) yaitu adanya 

tekanan psikologis dari orang tua, kurang motivasi dari orang tua, Kurangnya 

penggunaan metode pembelajaran Dyslexia, bukan bidang/ ahli yang 

menangani ABK khususnya anak Dyslexia, kurangnya ilmu GPK dalam 

penguasaan materi metode pembelajaran anak Dyslexia, adanya hasil 

pemeriksaan tes psikologi yang terlambat. 

Solusi yang diberikan guru pendamping khusus dalam mengatasi 

gangguan kesulitan belajar membaca (Dyslexia) yaitu mengadakan pertemuan 

dengan orang tua dan memberikan masukan kepada orang tua akan kondisi 

yang dialami anak, mengadakan pertemuan dengan orang tua dan memberikan 

masukan kepada orang tua bahwa pemberian motivasi kepada anak sangatlah 

dibutuhkan dalam perkembangan peserta didik, berkonsultasi dengan ahli 

tentang metode pembelajaran siswa Dyslexia, sebaiknya lulusan dari 

pendidikan luar biasa (PLB) yang ahli dalam bidangnya khususnya menangani 

anak Dyslexia, sebaiknya mempelajari dan menguasai ilmu pengetahuan 

tentang metode pembelajaran anak Dyslexia, sebaiknya anak Dyslexia 

terdeteksi sedini mungkin pada saat awal memasuki sekolah dasar. 



13 

DAFTAR PUSTAKA 

Abdurrahman, Mulyono. 2010. Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Belajar. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta. 

Apriastuti, Nur Mita dan Karwanto. 2014. “Manajemen Sekolah Inklusi di SD 

Negeri Babatan V Surabaya”. Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan. 

Vol. 3 No. 3. Hlm. 158. 

Büttner, Gerhard., dan Hasselhorn, Marcus. “Learning Disabilities: Debates on 

definitions, causes, subtypes, and responses”. International Journal of 

Disability, Development and Education. Vol. 58, No. 1, March 2011, 

75–87.  

Friend, Marilyn dan William D. Bursuck. 2015. Menuju Pendidikan Inklusi. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Indriawati, Prita. 2013. “Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing 

Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se- Kecamatan Junrejo 

Batu”. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Vol. 1 No. 1, 

Januari 2013, 49-55. 

Melby-Lervag, Monica., dan Halaas Lyster, Solveig-Alma. 2012. “Phonological 

Skills and Their Role in Learning to Read: A Meta-Analytic Review”. 

Journal International of Psychological Bulletin. Vol. 138, No. 2, 322–

352. 

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Rahmaniar. 2016. “Tugas Guru Pendamping Khusus (GPK) Dalam Memberikan 

Pelayanan Pendidikan Siswa Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusif 

Sd Negeri Giwangan Yogyakarta”. Jurnal Widia Ortodidaktika. Vol. 5 

No. 12.  

Riddick, Barbara. “Dyslexia and inclusion: Time for a social model of disability 

perspective”. Journal International of International Studies in Sociology 

of Education. Volume 11. Number 3. 2001.  

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D/ Sugiyono. 

Bandung: Alfabeta. 

Thompson, Jenny. 2010. Memahami Anak Berkebutuhan Khusus. Jakarta: Esensi 

Jakarta. 

Undang- Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

(diakses tanggal 2 April 2018 pukul 08: 59 WIB) 

Wati, Eri. 2014. “Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 32 

Kota Banda Aceh”. Jurnal Ilmiah Didaktika. Vol. XIV. No. 02. 375. 



14 
 

Zakia, Dieni Laylatul. 2015. “Meretas Sukses Publikasi Imliah Bidang Pendidikan 

Jurnal Bereputasi”. Surakarta. Makalah Seminar Nasional Pendidikan 

UNS & ISPI Jawa Tengah 2015. ISBN: 978-979-3456-52-2. 


