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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 “Sekolah dasar adalah lembaga pendidikan tempat anak-anak pertama 

kali mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sederhana” (Sedanayasa, 

2014:51). Dimana dalam mengelola ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut 

perlu adanya wadah sebagai tempat pendidikan di sekolah dasar sehingga kegiatan 

belajar mengajar dapat tercapai dengan baik. Pembelajaran yang di dalamnya 

terdapat suatu kegiatan belajar mengajar yang bermuara kepada tujuan yang 

diinginkan menjadikan aktivitas yang terjadi dalam proses belajar mengajar di 

sekolah dasar berjalan secara optimal. Sesuai pendapat Baharuddin dan Wahyuni 

(2015:13) mengemukakan bahwa “Belajar merupakan proses manusia untuk 

mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap”.  

Dalam berbagai macam aspek tersebut perlu adanya peran penting 

sebagai tenaga pendidik, dalam hal ini guru untuk melaksanakan proses belajar 

mengajar yang ada di sekolah dasar. Tidak hanya itu dalam proses belajar 

mengajar, peserta didik harus berperan aktif menemukan sendiri kompetensi yang 

ingin dicapai dengan bimbingan guru sebagai fasilitator.  Guru hanya 

mengarahkan dan menggiring peserta didik ketika proses pembelajaran 

berlangsung, peserta didik lebih banyak mencari kompetensinya. Dengan adanya 

bimbingan dari guru kemauan belajar siswa akan tumbuh dengan sendirinya. 

Menurut Muhammad Surya (dalam Thahir dan Hindriyanti, 2014:65) menyatakan 
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bahwa “Bimbingan adalah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus 

dan sistematis dari pembimbing kepada yang di bimbing agar tercapai 

kemandirian dalam pemahaman diri dan perwujudan diri, dalam mencapai tingkat 

perkembangan yang optimal dan penyesuaian diri dengan lingkungannya”. 

Dengan adanya pemberian bantuan tersebut, maka peserta didik akan lebih mudah 

menggali materi pembelajaran  sehingga proses kegiatan belajar mengajar dapat 

mencapai hasil belajar yang diharapkan.  

Pendapat Rahman (2015) menyatakan bahwa “Bimbingan belajar adalah 

suatu bantuan dari pembimbing kepada siswa dalam hal menemukan cara belajar 

yang tepat, dalam memilih program studi yang sesuai, dan dalam mengatasi 

kesukaran-kesukaran yang timbul berkaitan dengan tuntutan-tuntutan belajar di 

institusi pendidikan”. Masalah-masalah yang timbul akibat cara belajar peserta 

didik sangat penting peran bimbingan belajar agar masalah tersebut dapat 

diminimalisir terjadi. Dengan adanya bimbingan belajar menjadi bekal tambahan 

bagi peserta didik dalam memahami dan memperoleh materi pembelajaran yang 

ada di sekolah dasar.  

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa di sekolah dasar ternama di 

Kota Jambi yaitu SD Islam Al-Falah Jambi tempat saat kegiatan PLP. Seluruh 

kelas melaksanakan program bimbingan belajar (les) jam pelaksanaannya pada 

waktu selesai proses kegiatan belajar mengajar (KBM) rutin di sekolah dari hari 

senin sampai sabtu, biasanya dilaksanakan siang dan sore hari. Namun yang 

menjadi ketertarikan peneliti mengamati yaitu biasanya bimbingan belajar (les) 

diadakan diluar jam sekolah dengan lembaga yang melaksanakannya seperti 

Genesha Operation (GO), Primagama, Mei, Lia, dan lain sebagainya. Akan tetapi 
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uniknya di SD Islam Al-Falah Jambi sendiri melaksanakan tanpa lembaga luar 

sekolah dan guru sendiri menjadi tenaga pendidik dalam melaksanakan bimbingan 

belajar.   

Hal serupa juga pernah diteliti Nugroho.D.,S mengenai Pelaksanaan 

Layanan Bimbingan Belajar pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sukorini pada 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru belum membaut program layanan 

bimbingan belajar. Layanan bimbingan belajar dilaksanakan oleh guru kelas IV 

sesuai pemahaman guru tentang konsep layanan bimbingan belajar. Pelaksanaan 

layanan bimbingan belajar oleh guru dipahami sebagai suatu bentuk bantuan bagi 

siswa kelas IV untuk mencapai hasil belajar sesuai terget yang ditetapkan dan 

bukan pada memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kesulitan-kesulitan yang 

dihadapi siswa selama proses pembelajaran. Layanan bimbingan belajar 

dilaksanakan oleh guru namun belum sesuai konsep yang seharusnya. Dalam 

melaksanakan layanan bimbingan belajar guru menggunakan metode perbaikan 

dan pengayaan.  

Sebagai pelaksana layanan bimbingan belajar, guru mengalami kendala 

pada keterbatasan pemahaman, waktu, dan keterampilan tentang layanan 

bimbingan belajar. Selain itu, keterbatasan fasilitas dan belum disediakannya 

biaya pelaksanaan menjadi salah satu faktor hambatan dalam melaksanakan 

layanan bimbingan belajar bagi siswa kelas IV. Dalam menggunakan metode 

layanan bimbingan belajar, guru mengalami hambatan keterbatasan pengetahuan 

tentang metode-metode yang harus digunakan. Selain itu guru mengalami 

kesulitan dalam mengkombinasikan antara metode pembelajaran dengan metode 

bimbingan belajar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Perbedaan 
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dengan penelitian yang akan diteliti yaitu kelas dan tempat penelitan. Dari latar 

belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Program Bimbingan Belajar di SD Islam Al-Falah Jambi”.  

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi program bimbingan belajar yang terdapat di SD 

Islam Al-Falah Jambi? 

2. Apa hambatan yang terjadi sehingga perlu adanya program bimbingan belajar 

di SD Islam Al-Falah Jambi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah  “Mendeskripsikan implementasi program 

bimbingan belajar di SD Islam Al-Falah Jambi”.  

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan bantuan tambahan khusus dalam 

penjabaran ilmu pengetahuan dan teknologi, terlebih dalam penelitian ini 

menjadikan bahan referensi terhadap implemantasi program bimbingan belajar di 

SD Islam Al-Falah Jambi. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Sekolah  

Menjadikan bahan referensi tambahan untuk SD Islam Al-Falah dalam 

mengimplementasikan program bimbingan belajar. 
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2. Bagi Guru 

Menambah ilmu pengetahuan, wawasan dan tolak ukur dalam 

mengimplementasikan program bimbingan belajar di SD Islam Al-Falah Jambi. 

3. Bagi Siswa 

Menambah pemahaman ilmu pengetahuan tentang manfaat 

mengimplementasikan program bimbingan belajar di SD Islam Al-Falah Jambi. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman kepada peneliti, yang 

kelak akan menjadi seorang pendidik agar dapat mengimplementasikan program 

bimbingan belajar di SD Islam Al-Falah Jambi. 

 


