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 MENGEMBANGKAN  KEMAMPUAN GURU KELAS DALAM 
MENGIDENTIFIKASI MASALAH SISWA SD  

 
Oleh : 

Sugiyatno. M.Pd,   
A.Ariyadi Warsito. M.Si,   

Agus Basuki. M.Pd 
 
A. Analisis Situasi 

Menurut PP nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar Pasal 3, 
tujuan pendidikan dasar yakni memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa 
untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi,  anggota masyarakat, 
warga negara dan anggota umat manusia serta mempersiapkan siswa untuk 
mengikut i pendidikan menengah. Untuk mencapai tujuan tersebut keberadaan unit  
layanan Bimbingan dan Konseling (BK) di suatu sekolah sangat dibutuhkan untuk 
membantu menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang dihadapi,  dan untuk 
mencapai perkembangan individu yang optimal sebagaimana target kompetensi 
yang akan dicapai. 

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa di sekolah dasar belum ada unit  
bimbingan dan konseling yang diharapkan mampu memfasil i tasi siswa dalam 
mencapai standar kompetensi lu lusannya. Tugas-tugas yang berkaitan dengan 
layanan bimbingan konseling menjadi tanggung jawab guru kelas yang sampai 
saat in i t idak jelas realisasinya, meskipun Asosiasi Bimbingan dan Konseling 
Indonesia (ABKIN), telah merumuskan Standar Kompetensi yang harus dicapai 
oleh siswa SD sampai dengan Perguruan Tinggi,  dalam bentuk naskah akademik 
untuk dijadikan sebagai bahan pert imbangan Depdiknas dalam menentukan 
kebijakan Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Indonesia. 

Meskipun belum ada unit  Bimbingan dan Konseling, Sekolah Dasar (SD) 
merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dan 
sebagai salah satu lembaga sekolah t ingkat dasar diharapkan tetap dapat 
memilik i program kegiatan yang dapat menstimulasi segala aspek perkembangan, 
yang antara lain, aspek perkembangan kognit if ,  sosial,  emosi,  dan psikomotornya. 
Guru Kelas yang ideal diharapkan dapat bert indak menjadi fasil i tator yaitu 
memfasil i tasi siswa dalam hal mengembangkan potensi dan bakat yang 
dimil ik inya. Guru Kelas diharapkan akt if ,  kreat if ,  dan sensit if  terhadap potensi 
set iap siswa didiknya sehingga set iap program kegiatan yang diberikan pada 
siswa dapat menstimulasi tumbuh dan perkembangan siswa. Selain itu dibutuhkan 
interaksi yang harmonis antara guru kelas dan siswa. Melalui interaksi dan 
didukung metode yang tepat, maka proses pembelajaran dapat berjalan optimal.  
Karenanya, pribadi guru yang memahami betul dunia siswa dan mengert i apa 
yang harus dilakukan sangat dibutuhkan dalam memaksimalkan potensi,  bakat 
dan kecerdasan siswa. 

Selain keterampilan dan penguasaan metode pembelajaran pada siswa, hal  
la in yang penting harus dimil ik i oleh guru kelas adalah sensit ivitas terhadap 
berbagai hal yang menjadi permasalahan siswa. Permasalahan yang dihadapi 
siswa ini dapat menghambat perkembangan siswa dalam kehidupan sehari-hari.  
Permasalahan tersebut bukan hanya permasalahan baik secara pribadi dan sosial 
tetapi juga termasuk permasalahan belajar yang dihadapi siswa. Kepekaan akan 
permasalahan pada aspek-aspek perkembangan siswa ini,  selain membantu guru 
dan sekolah dalam membantu memaksimalkan potensi siswa, juga sangat 
bermanfaat bagi siswa itu sendiri dan orang tuanya.  
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Dalam faktanya, keberadaan guru kelas yang merangkap tugas untuk 
menyelenggarakan bimbingan dan konseling mengakibatkan tugas utama sebagai 
guru kelas semakin berat.  Tugas utama mengajar yang sudah cukup berat masih 
ditambah dengan kegiatan layanan BK menjadikan tugasnya tambah berat,  
sehingga pelaksanaan layanan BK menjadi t idak opt imal.  Permasalahan-
permasalahan yang dialami siswa menjadi kurang diperhatikan, termasuk 
masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah. Bila kondisi  
in i terabaikan maka akan mengakibatkan t idak tercapainya tujuan pembelajaran 
yang optimal.  

 
 

B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan analisis situasi,  rumusan masalah yang diajukan pada 

pelat ihan ini adalah : 
1. Apakah para guru kelas sudah memiliki kemampuan dalam mengidentif ikasi  

permasalahan anak ? 
2. Apakah para guru kelas sudah melakukan identif ikasi permasalahan anak? 
3. Bagaimana metode yang tepat untuk mengidentif ikasi permasalahan anak 

terutama yang berkaitan dengan permasalahan belajar ? 
 
C. Tujuan 

1. Meningkatkan pemahaman para guru kelas tentang pentingnya mengetahui 
permasalahan yang sering dihadapi oleh anak SD. 

2. Meningkatkan kemampuan para guru kelas dalam mengidentif ikasi 
permasalahan anak. 

 
D. Khalayak Sasaran 

Pelatihan ini diperuntukkan bagi guru-guru SD (Sekolah Dasar) yang berada di lingkungan 
Kabupaten Bantul Yogyakarta. Estimasi jumlah peserta dalam kegiatan ini adalah 40 orang. Di 
dalam pelaksanaannya mendapat respon positif dari para guru kelas di Bantul, sehingga 
pesertanya melebihi target menjadi 45 peserta. 

E. Manfaat 
1. Secara umum, pelat ihan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses 

pembelajaran inst itusi Sekolah Dasar melalui pemahaman para guru terhadap 
permasalahan anak yang sering muncul.  

2. Secara khusus, pelat ihan ini dapat : 
a) Meningkatkan pemahaman para guru SD tentang berbagai permasalahan 

anak yang sering muncul 
b) Meningkatkan kemampuan para guru SD dalam mengidentif ikasi  

permasalahan anak. 
 

F. Metode yang Digunakan 
Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan ini adalah : 

1. Curah pendapat (brain storming), digunakan untuk menggali masalah-masalah yang dihadapi 
guru SD berkaitan dengan identifikasi permasalahan anak. 

2. Ceramah, digunakan untuk menyampaikan materi tentang identifikasi permasalahan anak dan 
metodenya terutama permasalahan belajar. 

3. Diskusi dan tanya jawab, digunakan untuk membahas mengenai berbagai masalah yang 
dihadapi guru SD, terutama yang berkaitan dengan identifikasi permasalahan anak. 

4. Pelatihan atau pemberian tugas digunakan untuk praktek bagaimana mengidentifikasi 
permasalahan anak. 
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G. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 
Kegiatan pelatihan mengidentifikasi permasalahan anak pada guru SD ini dilaksanakan 

selama 1 kali pertemuan selama 8 jam efektif pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2010 di SD Negeri 
Padokan 2 Bantul Yogyakarta. Dalam pertemuan tersebut dibagi dalam tiga sesi, yaitu penyampaian 
materi tentang karakteristik siswa SD, Bimbingan Konseling di SD, dan mengembangkan kemampuan 
guru kelas dalam mengidentifikasi masalah siswa SD. 

 

H. Materi Pelatihan 
Berdasarkan tujuan pada pelatihan ini yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan anak, maka 

materi pelatihan meliputi : 

1. Karakteristik siswa SD. Tema pada materi ini adalah “tugas-tugas perkembangan anak usia SD 
(usia 7 – 12 tahun)” yang disampaikan oleh A.Ariyadi Warsito, M.Si. 

2. Bimbingan Konseling di SD. Tema pada materi ini adalah “model layanan BK di SD” yang 
disampaikan oleh Agus Basuki, M.Pd. 

3. Mengembangkan Kemampuan Guru Kelas Dalam Mengidentifikasi Masalah Siswa SD. Tema 
pada materi ini adalah “Diagnosis Kesulitan Belajar Anak” yang disampaikan oleh Sugiyatno, 
M.Pd. 

 

I. Hasil PPM 
Kegiatan ini dilaksanakan untuk guru kelas SD dalam mengidentifikasi permasalahan yang 

dialami anak. Keterampilan ini bertujuan agar guru kelas dapat memahami dan mampu 
mengidentifikasi permasalahan anak termasuk permasalahan yang berkaitan dengan belajar, 
sehingga guru dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kondisi dari anak tersebut. 

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pelatihan ini adalah : 
1. Curah pendapat (brainstorming), digunakan untuk menggali masalah-masalah yang dihadapi 

guru kelas SD yang berkaitan dengan identifikasi permasalahan anak dalam belajar. Hasil dari 
curah pendapat ini menunjukkan bahwa peserta (guru kelas SD) pada umumnya masih belum 
memahami tentang permasalahan anak SD. Peserta juga belum mampu untuk mengidentifikasi 
permasalahan anak yang sering muncul di sekolah baik permasalahan secara umum maupun 
yang berkaitan dengan belajar. Akibatnya peserta seringkali mengabaikan permasalahan yang 
terjadi pada anak dan tidak ada upaya memberikan layanan untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. Pada akhir curah pendapat (brainstorming), para peserta berharap untuk dapat 
mengidentifikasi permasalahan anak yang muncul baik secara umum maupun kaitannya dengan 
belajar dan mampu untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

2. Dalam sesi diskusi dan tanya jawab, peserta menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi. Hal 
ini ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dari peserta yang berdasarkan pada pengalaman 
ketika menemui berbagai permasalahan yang muncul pad a anak di sekolah. Permasalahan anak 
yang sering ditanyakan oleh peserta berkisar pada permasalahan perkembangan anak SD secara 
umum dan berkaitan dengan permasalahan belajar.  

3. Pelatihan atau pemberian tugas digunakan untuk praktek bagaimana mengidentifikasi 
permasalahan anak. Pada sesi ini, peserta menunjukkan kemampuan dalam mengidentifikasi 
kesulitan belajar pada anak. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan peserta dalam mengikuti 
prosedur diagnosis kesulitan belajar (DKB) secara berurutan dan mampu mengidentifikasi 
permasalahan yang muncul pada anak. 

 
Untuk mengetahui perubahan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi masalah siswa SD 

dilakukan dengan membandingkan data-data yang bersifat kualitatif antara sebelum dan sesudah 
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peserta mengikuti pelatihan. Berikut data kondisi kemampuan peserta sebelum dan sesudah  
pelatihan : 

 
 
 

Kondisi Sebelum Pelatihan Kondisi Setelah Pelatihan 
· Berdasarkan data kualitatif peserta pelatihan 

saat curah pendapat (brainstorming) dengan 
trainer atau pematari diperoleh data bahwa : 
a. Peserta belum memahami bagaimana 

mengidentifikasi permasalahan siswa 
b. Meskipun masa kerjanya sudah lama, 

tetapi mereka masih belum menyadari 
sepenuhnya bahwa guru SD selain 
bertugas mengajar juga punya tugas 
mengadakan layanan Bimbingan 
Konseling untuk menindak lanjuti 
permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi siswa. 

c. Peserta belum memahami konsep 
bimbingan konseling di Sekolah Dasar 

d. Peserta lebih berfokus pada masalah 
akademik siswa dan cenderung 
mengabaikan masalah non akademis 

· Setelah mengikuti penyajian materi 
pelatihan, dalam sesi diskusi muncul banyak 
pertanyaan dari peserta pelatihan tentang 
berbagai permasalahan siswa yang telah 
dialaminya. Kondisi ini secara tidak langsung 
menunjukkan rasa ingin tahu yang cukup 
tinggi dari peserta untuk bisa 
mengidentifikasi masalah siswa. 

 
· Setelah pertanyaan-pertanyaan peserta 

ditanggapi kemudian peserta dilatih  atau 
praktik mengidentifikasi masalah siswa 
dengan instrument yang telah disiapkan 
pemateri/trainer. 

 
· Berdasarkan pengamatan, nampak peserta 

menjadi lebih memahami dan mampu 
melakukan identifikasi masalah siswa dalam 
pembelajaran di SD. Frekuensi pertanyaan 
mulai berkurang sampai akhirnya tidak ada 
pertanyaan. 

  
  
Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2010 di SDN Padokan 2 Bantul 

Yogyakarta. Pelaksanaan ini berlangsung sehari selama 8 jam efektif yaitu dimulai dari jam 07.00 WIB 
sampai jam 15.00 WIB. Inti dari kegiatan ini adalah memberikan pelatihan bagi guru kelas SD dalam 
mengidentifikasi permasalahan anak yang sering muncul baik secara umum maupun kaitannya 
dengan belajar dan mampu untuk mendiagnosis kesulitan belajar. 

Pelatihan ini diikuti oleh 45 peserta guru SD (kelompok kerja gugus) yang berada di 
lingkungan Bantul Ygyakarta. Peserta mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias, dengan 
ditunjukkan pada ketepatan kehadiran, perhatian pada materi yang disampaikan oleh pemateri dan 
banyaknya pertanyaan yang diajukan. Akhir dari kegiatan ini diperoleh adanya masukan atau 
tanggapan dari peserta. Berdasarkan hal tersebut, diperoleh informasi bahwa perlu adanya pelatihan-
pelatihan lebih lanjut tentang berbagai topik tentang siswa SD maupun pelatihan-pelatihan lain yang 
menunjang.  

Pelatihan dalam mengidentifikasi permasalahan anak ini bertujuan untuk meningkatkan 
kemampuan guru kelas  dalam mengidentifikasi permasalahan dan mendiagnosis kesulitan belajar 
pada anak. Di awal brainstorming pelatihan ini menunjukkan bahwa peserta belum mampu untuk 
mengidentifikasi permasalahan dan mendiagnosis kesulitan belajar pada anak. 

Beberapa permasalahan yang dialami peserta antara lain bahwa peserta merasa belum 
memahami perkembangan siswa SD secara memadai. Salah satu contoh dari hal tersebut adalah 
peserta menganggap bahwa pada anak usia SD harus bisa duduk tenang ketika sedang mengikuti 
proses belajar, siswa SD harus sudah membaca, menulis dan berhitung. Dan Berdasarkan contoh-
contoh yang dikemukakan oleh peserta, maka pemateri kemudian menjelaskan dan menjawab 
pertanyaan tersebut dengan baik disertai adanya diskusi antara peserta dengan pemateri. 
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Melalui diskusi dan praktek dalam mengidentifikasi permasalahan dan mendiagnosis kesulitan 
belajar diperoleh hasil adanya peningkatan peserta dalam memahami permasalahan yang muncul 
pada anak dan kemudian dapat mendiagnosis dengan prosedur diagnosis kesulitan belajar (DKB) 
secara tepat. Secara umum dapat dikatakan bahwa para peserta mengikuti kegiatan ini dengan penuh 
semangat sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. 

 
 

J. Faktor Pendukung 
Beberapa faktor yang mendukung kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dapat berjalan 

dengan lancar adalah : 
1. Motivasi peserta cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan ini karena di tempat tersebut masih jarang 

diadakan kegiatan PPM. 
2. Kegiatan PPM ini direspon positif dan dihadiri langsung oleh pengawas pendidikan sekolah dasar 

kabupaten Bantul . 
 
 

K. Faktor Penghambat 
Sejumlah faktor penghambat dalam penyelenggaraan kegiatan PPM ini adalah : 

1. Kesibukan para peserta dan nara sumber yang cukup padat, sehingga kegiatan PPM ini sempat 
tertunda 3 kali dari waktu yang direncanakan pada tanggal 26 Juni 2010,  Kegiatan baru bisa 
berjalan pada tanggal 31 juli 2010. 

2. Keterbatasan dana kegiatan, yang mengakibatkan kegiatan penunjang seperti kegiatan 
pendampingan tidak bisa dilakukan. Hal ini dipandang penting dalam upaya optimalisasi output 
kegiatan PPM. 

 
 
L. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan dari uraian hasil dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat tentang Pelatihan Mengembangkan Kemampuan Guru 
Kelas Dalam Mengidentifikasi Masalah Siswa SD dapat berhasil dengan baik. Hal ini ditunjukkan 
pada kelancaran proses kegiatan dan keaktifan peserta dalam mengikuti seluruh proses kegiatan 
dari awal sampai akhir. 

2. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam mengidentifikasi 
permasalahan dan mendiagnosis kesulitan belajar pada anak. Hal tersebut nampak pada hasil 
praktek yang telah diikuti oleh peserta. 

 

Adapun saran yang bisa disampaikan adalah :  

1. Kegiatan yang berupa praktek, sebaiknya dapat dilakukan lebih banyak lagi sehingga peserta 
dapat memperoleh keterampilan yang memadai untuk menerapkan secara nyata di lapangan. 

2. Perlunya pelatihan-pelatihan yang serupa dalam upaya meningkatkan keterampilan bagi guru 
kelas  untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis permasalahan yang sering muncul pada siswa 
SD. 

3. Untuk peningkatan kualitas pelatihan peserta, perlu dirancang kegiatan pendampingan, agar 
peserta benar-benar mampu dan terkontrol tentang materi yang diterima dalam pelatihan. 
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Form  : Pedoman Observasi  
Assessmen  (dilakukan oleh  guru) 
 
Nama siswa : ................................................................... 
Umur : ................................................................... 
Kelas : .................................................................... 
Jenis kelamin : .................................................................... 
 

No Indikator Kesulitan Belajar 

Frekuensi Kesulitan 
Belajar yang Muncul 
( Beri tanda check V ) 

Ya Tidak 

1 Suka membuat keributan, diantaranya memukul meja, berteriak, marah-marah 
ketika sedang proses belajar di kelas berlangsung 

  

2 Suka mengganggu teman, misal memukul, menendang, meminjam alat tulis 
tanpa permisi, berkelahi di kelas ketika sedang berlangsung proses belajar 

  

3 Suka keluar masuk kelas tanpa ada tujuan yang jelas dan tidak pada saat 
waktunya keluar kelas 

  

4 Kurangnya motivasi yang ditunjukkan dengan tidak memperhatikan pelajaran 
yang disampaikan oleh guru 

  

5 
Tingkat konsentrasi yang rendah dengan ditunjukkan tidak bisa menjawab 
pertanyaan yang disampaikan guru atau dapat menjawab dengan jawaban 
yang asal-asalan 

  

6 Tidak mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan oleh guru   

7 Suka terlambat masuk sekolah   

8 Tidak masuk sekolah tanpa ada alasan yang jelas   

9 Menunjukkan kecemasan yang berlebihan misal menangis tersedu-sedu, 
keluar keringat ketika diminta untuk mengerjakan tugas di depan kelas 

  

10 Tidak mengikuti kegiatan yang ditugaskan oleh guru dalam setiap mata 
pelajaran 

  

11 Malas bermain atau bergabung dengan teman ketika sedang beristirahat   

12 Terlambat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di 
sekolah 

  

13 Suka membolos sekolah   

14 Marah karena tidak bisa mengerjakan tugas yang diberikan    

15 Mengikuti les di sekolah, di rumah, atau di lembaga bimbingan belajar   

 
 
 

 


