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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Layanan Bimbingan Belajar 

a. Definisi Bimbingan Belajar 

Pengertian bimbingan belajar sering dikemukakan para ahli 

pendidikan dan psikologi pendidikan, mereka memberikan gambaran 

mengenai pengertian bimbingan yang berbeda-beda, terutama dalam 

sudut pandang masing-masing, tetapi pada intinya sama.  

Kardinata dalam Hermawan (2012: 30) menjelaskan bahwa: 

 

bimbingan adalah proses membantu individu atau siswa untuk 

mencapa perkembangan yang optimal. Yang dimaksud proses 

membantu individu disini adalah membantu siswa/peseta didik 

yang mengalami masalah-masalah belajar. Bantuan yang dimaksud 

sesuai dengan tingkat kesulitan yang dihadapi siswa, yang sifatnya 

relatif menyesuaikan. 

 

Winkel dalam Sukardi (2010: 56) menyatakan bahwa: 

bimbingan belajar atau akademik ialah bimbingan dalam 

menemukan cara belajar yang tepat, dalam memilih program studi 

yang sesuai, dan dalam mengatasi kesukaran-kesukaran yang 

timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di suatu institusi 

pendidikan. 

 

Menurut Hermawan (2012: 31), bimbingan belajar merupakan 

“bantuan yang diberikan kepada individu atau peserta didik secara 

berkesinambungan, agar mampu belajar seoptimal mungkin sesuai 

dengan tingkat kemampuannya anak.” 

Sedangkan menurut Sukardi (2010: 62), layanan bimbingan belajar 

(pembelajaran) yaitu: 

layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta 

didik mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan  

belajar yang baik, materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan 

kesulitan belajarnya, serta berbagai aspek tujuan dan kegiatan 

belajar lainnya, sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan 

kesenian. 
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Dari beberapa pendapat ahli di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

bimbingan belajar adalah bantuan yang diberikan oleh guru atau tenaga 

ahli kepada siswa untuk membantu memecahkan masalah belajar siswa 

sesuai kemampuan yang dimilikinya. 

b. Tujuan Layanan Bimbingan Belajar 

Bimbingan belajar merupakan aktivitas orang dewasa, baik orang 

tua, guru atau penddik, untuk membantu atau menolong anak-anak 

didiknya agar dalam proses belajranya  tidak mengalami gangguan yang 

mengakibatkan kesulitan belajar. Kendati demikian, seandainya sangat 

terpaksa anak-anak didiknya mengalami gangguan yang mengakibatkan 

kesulitan belajar maka orang tua, guru atau penddik wajib untuk 

memberikan pertolongan pada anak agar terlepas dari ganggan tersebut 

dan sukses menyelesaikan masalah kesulitan belajarnya.  

Menurut Winkel dalam Sukardi (2010: 56) bimbingan belajar 

“membantu siwa mengembangkan diri, sikap dan kebiasaana belajar 

yang baik, untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan, serta 

menyiapkannya melanjutkan pendidikan pada tingkat yang lebih 

tinggi.” 

Sedangkan menurut Sunaryo Kartadinata dalam Irham (2014: 186), 

secara spesifik tujuan bimbingan belajar di SD, diantara lain:   “ 1) 

Pengembangan sikap dan kebiasaan belajar baik, tertama dalam 

mengerjakan tuga-tugas belajar dan mengemabnan keterampilan serta 

betsikap terhadap guru; 2) Menumbuhkan disiplin belajar dan berlatih, 

baik secara mandiri individual maupun kelompok.” 

Menurut Hermawan (2012: 34-35) dalam bimbingan belajar ada 

tujuan umum dan khusus. Untuk tujuan umum bimbingan belajar 

adalah memberikan bantuan, pertolongan dan pengarahan kepada anak 

dalam proses belajar untuk mengembangkan potensinya, agar dapat 

mencapai hasil belajar yang optimal menuju kedewaasaan terpadu baik 

jasmani, mental spiritual dan sosial. 
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Sedangkan untuk tujuan khusus dari bimbingan belajar adalah 

sebagai berikut: 

1) Ingin membantu individu atau peserta didik dalam merencanakan 

kegiatan studi. 

2) Ingin membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi 

seoptimal mungkin. 

3) Ingin menolong individu dapat menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. 

4) Ingin menolong pesserta didik dalam mengatasi hambatan dan 

kesulitan belajar. 

5) Ingin mengarahkan peserta dididk dalam usaha memperoleh ilmu 

pengetahuan, tekonologi dan seni. 

6) Ingin mengarahkan peserta didik dlam merencanakan dan 

mempersiapkan dunia kerja di masa depan.  

(Hermawan, 2012: 34-35) 

 

Tujuan-tujuan tersebut , bukanlah tujuan yang tertututup, tetapi 

masih terbuka untuk setiap individu/ peserta didik sesuai dengan 

keinginan dan kemampuan masing-masing. Jadi tujuan bimbingan 

belajar adalah membantu siswa agar mampu mengatasi dan 

memecahkan permasalahan belajarnya agar tidak mengganggu 

perkembangnya.  

 

c. Fungsi Layanan Bimbingan Belajar 

Menurut Hermawan (2010:36-38), bimbingan belajar yang 

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang mengalami 

gangguan belajar, tentu memiliki fungsi-fungsi yang dapat digunakan 

untuk perbaikan dimasa  sekarang maupun di masa yang akan datang, 

antara lain sebagai berikut: 

1) Fungsi Pemahaman 

Bimbinan belajar membantu peserta didik/ konseli agar 

memiliki pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan 

lingkungannya (pendidikan, pekerjaan, dan norma agama). 

Memahami dirinya sendiri berarti peserta didik tahu akan dirinya 

mengalami kesulitan belajar dan memiliki keinginan untuk 

memperoleh bantuan atau pertolongann, pengarahan, sehingga 
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proses bimbingan belajar berjalan lancar. Sedangkan memahami 

lingkungan artinya peserta didik mampu memberikan respon 

adaptif terhadap stimulus yang ada, yang datang dari lingkuangan 

belajar di sekolah maupun di tempat lain. 

2) Fungsi Preventif 

Bimbingan belajar berfungsi mengantisiasi berbagai masalah 

yang mungkin terjadi, sehingga dapat dipersiapkan cara-cara yng 

cocok, bilamana kemungkinan masalah sewaktu-waktu akan 

muncul. Fungsi preventif sebenarnya memiliki kelebihan yang lain, 

tetapi jarang dimanfaatkan oeh guru atau pembimbing. Kelebihan 

yang paing mudah adalah dilihat adalah anak belum terlanjur 

mengalami kesulitan yang berarti dan guru tidak perlu melakukan 

bimingan tersendiri. 

3) Fungsi Pengembangan 

Bimbingan belajar berfungsi mengembangkan potensi peserta 

didik secara optimal. Bimbingan belajar menggali potensi individu 

yang masih terpendam, agar kadar  inteligensinya, bakat, minat 

peserta didik berdaya guna bagi dirinya dalam menyelesaikan 

masalah belajar yang dihadapi. Jadi bimbingan belajar berusaha 

menciptakan peserta didik menjadi memiliki kemampuan 

menghadapi dan memanfaatkan lingkungan belajar yang kondusif, 

sehingga peserta didik mampu mengembangkan dirinya secara 

optimal. 

4) Fungsi Perbaikan atau penyembuhan (kuratif) 

Bimbingan belajar adalah memberikan bantuan atau 

pertolongan kepada peerta didik yang mengalami masalah belajar, 

agar peserta didik dapat memecahkan masalahnya. Pembimbing 

belajar perlu melakukan pendekatam kepada peserta didik, untuk 

membicarakan masalah-masalah yang mana mnejadi penyebab 

masalah terjadi, serta segera membantu memberikan cara-cara 
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untuk mengatasinya, disarankan sebaiknya terjalin kerjasama antar 

guru dan siswa. 

5) Fungsi Adaptasi/ Penyesuaian 

Bimbingan belajar membantu individu atau peserta didik untuk 

dapat menyesuaikan diri terhadap lingungannya secara harmonis. 

Hubungan interpersonal peserta didik didalam kelas atau pada 

lingkungan belajar dengan harmonis, akan mendapat manfaat 

saling mengerti, tolong menolong dan saling membantu, sehingga 

kesulitan belajar yang dirasakan oleh seorang peserta didik dapat 

dibantu oleh banyak temannya. 

Fungsi diatas menunjukkan bahwa bimbingan belajar sangat 

diperlukan. Oleh karena itu para orang tua, guru maupun para pemerhati 

pendidikan, hendaknya tidak bosan-bosan untuk selalu memperhatikan 

perkembangan anak, baik kondisi fisik maupun psikologis anak serta 

lingkungannya. 

 

2. Kesulitan Belajar Membaca (Disleksia) 

a. Definisi Disleksia 

Meskipun media non cetak (televisi) telah menggantikan media 

cetak, kemampuan membaca masih memegang peranan penting bagi 

manusia modern. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat 

pesat manusia harus terus menerus memperbarui pengetahuan dan 

keterampilannya.Pengetahuan dan keterampilan sebagian besar 

diperoleh melalui membaca. Namun pada kenyataanya masih terdapat 

banyak individu yang masih mengalami kesulitan dalam membaca, 

terutama pada anak usia sekolah dasar. 

Dalam jurnal menurut Suryani ( 2010: 39) Disleksia atau 

kesulitan membaca adalah kesulitan untuk memaknai simbol, huruf, dan 

angka melalui persepsi visual dan auditoris. Hal ini akan berdampak 

pada kemampuan membaca pemahaman. 

Menurut Lerner (Abdurrahman, 2009: 200) menyatakan bahwa: 
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kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai bidang 

studi. Jika anak pada usia sekolah dasar tidak segera mempunyai 

kemampuan membaca maka ia akan mengalami banyak kesulitan 

dalam mempelajari bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. 

Oleh karena itu anak harus belajar membaca agar ia dapat 

membaca untuk belajar. 

 

Kesulitan belajar membaca sering disebut juga disleksia 

(dyslexia). Perkataan disleksia berasal dari bahasa yunan yang artinya” 

kesulitan  membaca”. Ada nama lain  yang menunjuk kesulitan belajar 

membaca, yaitu coorective readers dan remidial readers. (Hallahan 

dalam Abdurrahman, 2009: 204) 

Menurut Hermawan (2010: 46), “disleksia menunjuk kepada anak 

yang tidak dapat membaca sekalipun penglihatan, pendengaran, dan 

intelegensinya normal (bahan ada yang intelegensinya diatas rata-rata) 

sera keterampilan bahasanya sesuai.” 

Menurut Jamaris (2013: 139), “disleksia merupakan kondisi yang 

berkaitan dengan kemampuan membaca yang sangat tidak memuaskan. 

Individu yang mengalami disleksia memiliki IQ normal, bahkan di atas 

normal, akan tetapi memiliki kemampuan membaca 1 atau 1 ½ tingkat 

di bawah IQ- nya.” 

Menurut Hornsby (Abdurrahman, 2009: 204) mendefinisikan 

“disleksia tidak hanya kesulitan belajar membaca tetapi juga menulis. 

Definisi Hornsby tersebut dapat dipahami karena ada kaitan yang erat 

antar membaca dan menulis”. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa disleksia adalah sebuah bentuk 

kesulitan belajar yang dialami seseorang dalam melakukan kegiatan 

membaca yang diakibatkan sebagian saraf dalam otak tidak bekerja 

secara optimal. 
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b. Karakteristik Kesulitan Belajar Membaca (Disleksia) 

Menurut Mercer (Abdurrahman, 2009: 204-205) ada empat 

karakteristik kesulitan belajar membaca yaitu berkenaan dengan: 

1) Kebiasaan membaca  

Anak berkesulitan belajar membaca sering memperlihatkan, 

kebiasaan membaca yang tidak wajar seperti, mengernyitkan 

kening, gelisah, irama, suara meninggi, dan menggigit bibir. 

Mereka juga sering memperlihatkan adanya perasaan tidak aman 

yang ditandai dengan perilaku menolak untuk membaca, menangis, 

atau melawan guru. Ketika membaca mereka sering kehilangan 

jejak, sehingga sering terjadi pengulangan atau ada baris yang 

terlompat sehingga tidak dibaca. Mereka juga sering 

memperlihatkan adanya gerakan kepala ke arah lateral, ke kiri atau 

ke kanan. Anak berkesulitan belajar membaca juga sering 

memegang buku bacaan yang terlalu menyimpang dari kebiasaan, 

anak normal, yaitu jarak antara mata dan buku bacaan kurang dari 

15 inci (kurang-lebih 37,5 cm) 

2) Kekeliruan mengenal kata 

Anak berkesulitan belajar membaca sering mengalami 

kekeliruan dalam mengenal kata. Kekeliruan jenis ini mencakup 

penghilangan, penyisipan, penggantian, pembalikan, salah ucap, 

pengubahan tempat, tidak mengenal kata, dan tersentak-sentak. 

3) Kekeliruan pemahaman  

Gejala kekeliruan mengenai pemahaman bacaan, lebih banyak 

tampak pada banyaknya kekeliruan ia dalam menjawab pertanyaan 

yang berhubungan dengan bacaan, tidak mampu mengemukakan 

urutan isi bacaan yang dibaca, dan tidak mampu memahami akan 

tema bacaan dari suatu cerita. 
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4) Gejala-gejala serbaaneka  

Sedangkan gejala serbaaneka tampak seperti membaca kata 

demi kata, membaca dengan penuh ketegangan dan nada tinggi, 

dan membaca dengan penekanan yang tidak tepat. 

Menurut Jamaris (2013:140) mengemukakan siswa yang 

mengalami disleksia atau kesulitan belajar membaca memiliki ciri-ciri 

seperti berikut : 

1) Membaca terbalik tulisan yang dibaca seperti: duku dibaca kudu, d 

dibaca b, atau p dibaca q. 

2) Menulis huruf secara terbalik. 

3) Mengalami kesulitan dalam menyebutkan kembali informasi yang 

diberikan secara lisan. 

4) Kualitas tulisan buruk, karakter huruf yang ditulis tidak jelas. 

5) Memiliki kemampuan mengggambar yang kurang baik. 

6) Sulit dalam mengikuti perintah yang diberikan secara lisan. 

7) Mengalami kesulitan dalam menentukan arah kiri dan kanan. 

8) Mengalami kesulitan dalam memahami dan mengingat cerita yang 

baru dibaca. 

9) Mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran secara tertulis. 

10) Mengalami disleksia bukan karena keadaan mata dan telinga yang 

tidak baik atau karena disfungsi otak. 

11) Mengalami kesulitan dalam mengenal bentuk huruf dan 

mengucapkan bunyi huruf. 

12) Mengalami kesulitan dalam menggabungkan bunyi huruf menjadi 

kata yang berarti. 

13) Sangat lambat dalam membaca karena kesulitan dalam mengenal 

huruf, mengingat bunyi huruf dan menggabungkan bunyi huruf 

mrnjadi kata yang berarti. 

 

Menurut Hermawan (2010: 46-47) karateristik dari disleksia antara 

lain: 

1) Membaca lamban, turun naik intonasinya, dan membaca kata demi 

kata. 

2) Sering membalik huruf dan kata-kata. 

3) Pengubahan huruf pada kata. 

4) Kacau terhadap kata-kata yang hanya sedikit berbeda sususnanya, 

misalnya: bau, buah, batu, buta. 

5) Sering menebak dan mengulang kata-kata dan frase. 
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c. Faktor penyebab kesulitan membaca (Disleksia) 

Menurut Jamaris (2013: 137-139) mengemukakan bahwa faktor 

penyebab kesulitan membaca disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 

1) Faktor fisik 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ekwal & Shanker (1983) 

dan Robinson (1946) yang dikutip oleh Lovit (1989: 196-199) 

menunjukkan bahwa faktor penyebab kesulitan membaca dari faktor 

fisik antara lain sebagai berikut: kesulitan visual atau penglihatan, 

kesulitan auditory  persepsion atau ketajaman pendengaran, dan 

masalah neurologis. 

2) Faktor Pisikologis 

Faktor ini meliputi faktor emosi atau kesulitan dalam 

mengendalikan emosi, faktor intelegensi atau menunjukkan bahwa 

skor intelegensi secara signifikan tidak berpengaruh pada kesulitan 

membaca, dan faktor konsep diri yang yang memiliki hubungan 

signifikan dengan kesulitan membaca.  

3) Faktor Sosio-Ekonomi 

Kesulitan membaca yang disebabkan oleh faktor sosio-

ekonomi meliputi faktor  dari keadaan rumah yang kurang kondusif 

untuk belajar yang menyebabkan anak-anak yang berasal  dari  

keluarga kurang mampu mengalami hasil belajar dibawah 

potensi yang dimilikinya. 

4) Faktor Penyelenggaraan Pendidikan Yang Kurang Tepat 

Faktor ini berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 

a) Harapan guru yang terlalu tinggi tidak sesuai dengan 

kemampuan anak. 

b) Penggelolaan kelas yang kurang efektif. 

c) Guru yang terlalu banyak mengeritik anak. 

d) Kurikulum yang terlalu padat, sehingga hanya dapat dicapai 

oleh anak yang berkemampuan tinggi. 
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Kesulitan belajar dapat juga disebabkan oleh kombinasi dari 

berbagai faktor diatas. 

Menurut Frith (Mulyadi, 2010: 169-171), menjelaskan beberapa 

penyebab dyslexia sebagai berikut: 

1) Biologis 

Diantara yang termasuk dalam kesulitan membaca disebabkan oleh 

faktor biologis, yaitu, riwayat keluarga yang pernah mengalami 

dyslexia, kehamilan yang bermasalah serta masalah kesehatan yang 

cukup relevan. 

2) Kognitif 

Faktor kognitif yang dijadika sebagai penyebab dyslexia 

diantaranya, yaitu pola artikulasi bahasa dan kurangnya kesadaran 

fonologi pada individu yang bersangkutan. 

3) Perilaku 

Faktor perilaku yang dapat dijadikan sebagai actor penyebab 

dyslexia yaitu masalah dalam hubungan sosial, stress yang 

merupakan implikasi dari kesulitan belajar, serta gangguan 

motorik. 

 

Dalam jurnal Hidayah (2009: 43-44), berdasarkan penelitiannya 

disimpulkan bahwa faktor penyebab kesulitan belajar membaca sangat 

kompleks, antara lain: 

1) Disfungsi sistem saraf 

Pada saat masih bayi pernah mengalami kejang-kejang 

sehingga memiliki kelainan pada sistem syaraf tubuh sebelah kanan 

yang menyebabkan adanya gangguan pada sistem motoriknya. 

2) Lambat perkembangan dan kekurangan gizi, kurang nutrisi. 

3) Lemahnya kemampuan mengingat, memori jangka pendek lambat 

dan intelegensi terbatas. 

4) Pengaruh lingkungan keluarga 

Keluarga yang tidak harmonis dan sarana pembelajaran yang 

kurang serta dukungan keluarga yang sedikit terhadap kegiatan 

belajar pesera didik. 

5) Kurang matang fisik, sosial dan emosional 

6) Kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai atau mendukung 

kegiatan belajar peserta didik. 

 

Sedangkan dalam junal Loeziana (2007: 48), penyebab anak 

mengalami keterlambatan atau kesulitan perkembangan membaca 

adalah: 
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1) Anak yang lahir prematur dengan erat lahir rendah dapat 

mengalami kesulitan belajar atau gangguan pemusatan perhatian. 

2) Anak dengan kelainan fisik seperti gangguan penglihatan, 

pendengaran atau anak dengan celebral palsy akan mengalami 

kesulitan membaca. 

3) Anak kurang memahami perintah karena lingkungan yang 

menggunakan beberapa bahasa. 

4) Anak yang sering pindah sekolah. 

5) Anak yang sering absen karena sakit atau ada masalah keluarga. 

6) Anak yang pandai dan berbakat yang tidak tertarik dengan 

pembelajaran bahasa sehingga kurang konsentrasi dan banyak 

membuat kesalahan. 

 

3. Teknik Layanan Bimbingan Kesulitan Belajar Membaca (Disleksia) 

Dalam mengatasi kesulitan belajar membaca (disleksia) peneliti 

akan menggunakan teknik layanan bimbingan individual. Dimana peneliti 

hanya mengambil satu siswa yang mengalami disleksia.  

Dalam Samino dan Saring Marsudi ( 2011: 148), menyatakan 

bahwa “bimbingan individual merupakan suatu proses pemberian bantuan 

dari pembimbing kepada seseorang yang mempunyai masalah, agar 

supaya seseorang terebut mampu menghayati dan memecahkan masalah 

yang dihadapi.” Untuk bimbingan individual ini peneliti khususkan 

diberikan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar membaca 

(disleksia), jadi pembimbing akan membantu siswa tersebut dalam usaha 

memecahkan kesulitan belajar membaca yang dihadapi secara 

perorangan. Melalui bimbingan individual peneliti dapat memahami 

keadaan siswa secara mendalam tentang tingkat kesulitan yang dialami, 

serta kemampuan dan kelemahan yang dimiliki siswa. Dengan 

pemahaman ini, peneliti dapat memberikan bantuan atau bimbingan 

secara tepat bagi siswa tersebut.  Dalam Samino dan Saring Marsudi ( 

2011: 149), menyatakan bahwa “tepat tidaknya bimbingan individual 

harus mempertimbangkan hal-hal seperti sifat kualitas hidup, sifat khas 

siswa mengalami kesulitan belajar serta situasi dan kondisi yang terjadi”. 

Menurut Totok Santosa dalam Samino (2011: 149-150), bentuk-

bentuk bimbingan individual meliputi: 
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a. Pemberian Informasi adalah proses pemberian keterangan atau 

penjelasan tentang sesuatu yang perlu detahui siswa. Seperti: cara 

belajar yang baik, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, cara 

belajar dalam menghadapi ujian penjelasan tentang tata tertib sekolah 

dan lain sebaginya. 

b. Pemberian nasihat, yaitu pengarahan tentang apa yang harus 

dilakukan siswa dalam menghadapi masalah atau kesulitan belajar. 

Misalnya: apabila prestasi belajarnya rendah karena rumahnya jauh 

dengan sekolahan, maka siswa disarankan untuk kos dekat sekolah. 

c. Konsultasi ialah proses pemberian bantuan alam usaha menghindari 

atau mengatasi kesulitan belajar antara siswa dengan pembimbing atau 

guru. Cara ini akan lebih efektif jika dilaksanakan secara periodik dan 

kontinuitas, sehingga hubungan akrab antara siswa dengan embimbing 

akan terjadi dengan baik. 

 

Dengan pengggunaan teknik individual peneliti akan fokus dengan 

satu anak saja dalam pemberian bimbingan belajar. Tidak hanya itu, 

peneliti juga akan menggunakann strategi yang tepat dalam menangani 

siswa yang kesulitan belajar membaca. Dijelaskan dalam artikel Rahayu, 

menurut Haryanto (2009, 133), berpendapat bahwa “teknik agar siswa 

bisa cepat membaca dengan titik tekannya kepada pengenalan kata. 

Tetapi ada teknik yang dapat digunakan agar siswa bisa cepat membaca 

yaitu dengan menggunakan strategi pengenalan huruf atau mengeja 

huruf”. Berikut adalah beberapa teknik tersebut: 

a. Belajar membaca melalui kosa kata 

Kosakata adalah pembentuk kalimat. Dengan memiliki kosakata 

beragam, kalimat yang kita hasilkan akan semakin banyak. Melalui 

kosakata, siswa tidak hanya mempunyai kemampuan membaca, tetapi 

juga perbendaharaan dan pemahaman denga kata-kata yang akan 

mereka gunakan dalam berbicara.  

b. Belajar membaca melalui suku kata 

Belajar membaca melalui suku kata paling bnayak digunakan, 

terutama di sekolah-sekolah. Belajar melalui suku kata, misalnya ba-

bi-bu-be-bo, memiliki efek tersendiri yaitu kecepatan membaca yang 

sedikit melambat jika tidak diiringi dengan latihan langsung melalui 

buku atau bacaan. 
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c. Belajar membaca dengan mengeja 

Belajar membeca dengan mengeja dawali dengan pengenalan 

huruf baru, merangkai menjadi gabungan huruf dan kemudian 

menjadi kata. Jika menggunakan metode ini anak harus melewati tiga 

tahapan menuju kata, yaitu huruf, suku kata dan kata. 

 

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Penelitian ini membahas tentang layanan bimbingan belajar bagi anak 

berkesulitan belajar membaca yang mengacu pada berbagai sumber penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. 

Penelitian-penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dhanu Andy Kharisma (2012) tentang 

“Upaya Mengatasi Kesulitan Membaca Dengan Konseling Trait And Factor 

Pada Kelas 1 SD Negeri Kedungmulyo Jakenan Pati Tahun Ajaran 

2011/2012”. Hasil penelitian menunjukkan pendidikan konseling trait and 

factor dalam mengatasi kesulitan belajar membaca pada siswa kelas 1 SD 

Negeri Kedungmulyo telah berhasil dengan baik, di mana siswa telah 

mampu membedakan huruf b dan d, u dan y serta mampu mengenali huruf-

huruf dan membacanya sebagai suku kata dan kata dengan kalimat yang 

sederhana. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan konseling trait and 

factor mampu mengatasi kesulitan belajar pada siswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Umi Ulfa Sakinatun (2014) tentang “ 

Bimbingan Belajar Untuk Siswa Berkesulitan Belajar Membaca Di SD 

Negeri Gembongan Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa bimbingan untuk siswa berkesulitan belajar 

membaca di SD Negeri Gembongan masih belum optimal. Dari enam 

tahapan bimbingan, tiga tahapan masih belum terlaksana, yakni diangnosis 

atau analisis masalah, prognosis atau tindakan mencari alternatif pemecahan 

masalah dan evaluasi atau followup. Strategi bimbingan belajar yang 

dilakukan oleh pihak sekolah maupun guru yaitu dengan melibatkan AL 

dalam kegiatan dan pembelajaran dikelas dan tidak memisahkan AL dengan 
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teman-teman sekelasnya. Sementara  itu  peran  sekolah  dalam  pemberian  

bimbingan  untuk  siswa berkesulitan belajar membaca juga belum 

maksimal. Selain itu kemampuan siswa berkesulitan belajar membaca dalam 

mengatasi kesulitan belajarnya masih terlihat kurang. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Anastasia Rustiani (2014) tentang “Layanan 

Bimbingan Belajar Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Siswa 

Kelas IV Tunagrahita SDLB Negeri Kaliwungu Kudus Tahun pelajaran 

2013/2014”. Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 

21 Juni 2014mendapatkan hasil dalam hal kemampuan membaca dengan 

mendapatkan skor rata-rata antara 30% dalam kategori kurang. Di siklus I 

ketujuh siswa peserta layanan bimbingan belajar masuk dalam ketegori 

sedang dengan rata-rata memperoleh skor 50%. Dan disiklus II ketujuh 

siswa yang menjadi subjek penelitian kesemuanya masuk dalam ketegori 

sangat baik, dengan skor rata-rata 90%. Berdasarkan uraian di atas, maka 

hipotesis dalam penelitian ini yang berbunyi “Layanan bimbingan belajar 

dapat meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas IV Tunagrahita 

SDLB Negeri Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2013/2014.” Diterima 

karena teruji kebenarannya.. 

Penelitian yang sudah disebutkan diatas, dapat diambil rangkuman sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 persamaan dan perbedaan penelitian ini dan penelitian terdahulu 

No 
Nama 

Pengarang 
Judul Persamaan Perbedaan 

1.  Dhanu 

Andy 

Kharisma 

(2012) 

“ Upaya 

Mengatasi 

Kesulitan 

Membaca 

Dengan 

Konseling 

Trait And 

Factor Pada 

Kelas 1 SD 

Negeri 

a. Sama-sama 

penelitian 

kualitatif 

(studi kasus) 

b. Mengatasi 

kesulitan  

membaca 

c. Subyek kelas 

1 SD 

d. Peneliti tidak 

hanya 

mengamati,m

e. Upaya 

mengatasi 

kesulitan 

belajar 

membaca 

dengan 

konseling 

Trait and 

Factor, 

sedangkan 

penelitian 

yang 
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Kedungmuly

o Jakenan 

Pati Tahun 

Ajaran 

2011/2012” 

endengarkan,t

etapi 

berpartisipasi. 

dilakukan 

peneliti 

dengan 

bimbingan 

belajar 

individual. 

2.  Umi Ulfa 

Sakinatun 

(2014) 

“Bimbingan 

Belajar 

Untuk Siswa 

Berkesulitan 

Belajar 

Membaca Di 

SD Negeri 

Gembongan 

Kecamatan 

Sentolo 

Kabupaten 

Kulon Progo” 

 

a. Sama-sama 

penelitian 

kualitatif 

(studi kasus) 

b. Subyek kelas 

1 SD 

c. Memberikan 

bimbingan 

belajar 

a. Dalam 

penelitian ini 

dia hanya 

sebagai 

pengamat, 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

peneliti tidak 

hanya sebagai 

pegamat tetapi 

berpartisipasi 

dalam 

pemberian 

bimbingan. 

3.  Anastasia 

Rustiani 

(2014) 

“Layanan 

Bimbingan 

Belajar 

Untuk 

Meningkatka

n 

Kemampuan 

Membaca 

Siswa Kelas 

IV 

Tunagrahita 

SDLB Negeri 

Kaliwungu 

Kudus Tahun 

pelajaran 

2013/2014” 

a. Memberikan 

bimbingan 

belajar 

b. Peneliti tidak 

hanya 

mengamati,m

endengarkan,t

etapi 

berpartisipasi. 

a. Penelitian ini 

kuantitatif, 

sedangkan 

penelitian 

yang 

dilakukan 

peneliti 

kualitatif. 

b. Subyek kelas 

IV Siswa  

SDLB 

Tunagrahita, 

sedangkan 

penelitian dari 

peneliti siswa 

biasa kelas 1. 

4.  Peneliti  

(2017) 

“Layanan 

Bimbingan 

Belajar Bagi 

Siswa Kelas 

a. Mengatasi 

anak 

berkesulitan 

belajar 

a. Peneliti tidak 

hanya sebagai 

pengamat 

tetapi ikut 
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1 

Berkesulitan 

Belajar 

Membaca Di 

SD Negeri 

Pajang III 

No. 206 

Laweyan 

Surakarta“ 

(disleksia) langsung 

memberikan 

layanan 

bimbingan. 

b. Subyek kelas 

1 SD (kelas 

rendah) 

c. Penelitian 

kualitatif 

 


