
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.    Latar Belakang 

Salah  satu tujuan  negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan 

sarana atau wahana yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas manusia baik 

aspek kemampuan, kepribadian, maupun kewajiban sebagai warga negara yang 

baik. Pendidikan berintikan interaksi antara pendidik dengan peserta didik dalam 

upaya membantu peserta didik menguasai tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan 

pendidikan di Indonesia pada dasarnya menghendaki tiga aspek perubahan yaitu 

pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor) serta nilai dan sikap (afektif) 

dalam diri siswa yang mengalami proses pendidikan.  

Menurut Pasal 4 UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

menyatakan Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, 

membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam 

proses pembelajaran.Dapat dikatakan bahwa Proses pembelajaran merupakan inti 

dari proses pendidikan formal di sekolah yang di dalamnya terjadi interaksi antara 

berbagai komponen pembelajaran yaitu guru, isi atau materi pembelajaran, dan 

siswa. Interaksi antara ketiga komponen utama tersebut melibatkan sarana dan 

prasarana, seperti metode pembelajaran, media pembelajaran, dan penataan 

lingkungan tempat belajar. Sehingga akan tercipta situasi pembelajaran yang 

memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncanakan. 
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Pada awal proses pembelajaran guru memberikan pengetahuan yang 

dibutuhkan siswa dengan mengemukakan pendapat, bertanya, menjelaskan, 

memberikan contoh yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran 

dengan bertanya, berpendapat, mengerjakan tugas, berlatih atau mencoba. Dalam 

hal ini peran guru berubah menjadi lebih pasif Sumiati (2007:3).  

Di dalam dunia pendidikan tanggung jawab guru bukan saja di sekolah, 

tetapi diluar sekolah. Guru bertugas  mengoptimalkan  kemampuan dasar siswa 

agar berkembang secara efektif. Seorang guru harus dapat menjadi fasilitator 

siswa, agar siswa tidak mengalami kesulitan dan kebosanan dalam kegiatan 

belajar mengajar.Guru juga bertanggung jawab dalam memberi petunjuk siswa 

dalam menggunakan waktu luang, tanggung jawab kehidupan moral, kehidupan 

religius di keluarganya. Mengarahkan ketempat-tempat yang wajar dikunjungi, 

terhadap aktifitas kemasyarakatan dalam berbagai bentuk dan terhadap semua 

siswa dimana siswa berhubungan Suyono, dkk (2014:14).Keberhasilan guru 

dalam mengajar dapat diukur dari keberhasilan siswa dalam belajar.Belajar 

merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan dari  hasil pengalamannya dalam interaksi 

dengan lingkungannya Slameto (2010:2).  

Setiap siswa berhak memperoleh pengajaran yang memuaskan. Namun 

dari kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa siswa memiliki perbedaan dalam 

berbagai hal, seperti dalam intelektual, fisik atau latar belakang keluarga maupun 

lingkungan sekolah. Perbedaan individual inilah yang menyebabkan perbedaan 

tingkah laku belajar dikalangan pesertadidik. Dalam keadaan dimana peserta didik 
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tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut dengan kesulitan 

belajar. Tetapi, penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah pada umumnya 

hanya ditujukan pada para siswa yang berkemampuan rata-rata  atau di atas rata-

rata, sehingga siswa yang berkemampuan di luar rata-rata tidak mendapat 

kesempatan yang memadai untuk berkembang sesuai dengan kapasitasnya Basiran 

(2012:1). Dapat dikatakan bahwa kesulitan belajar tidak selalu disebabkan karena 

faktor intelegensi yang rendah saja tapi dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor 

non intelegensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi belum tentu menjamin 

keberhasilan dalam belajar. Hal ini tentu menjadi sebuah pertanyaan dan perlu 

mendapat perhatian khusus serta adanya kemauan dan tindakan untuk meneliti 

kesulitan belajar yang dialami siswa. 

Pada observasi awal  tanggal 27 maret 2016 SDN Randuagung 02 

Singosari sekolah menggunakan kurikulum KTSP. Pemberlakuan KTSP, 

sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 

24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL, ditetapkan oleh kepala sekolah 

setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain 

pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada kepala sekolah, dalam arti 

tidak ada campur tangan dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan 

Nasional. Di SDN Randuagung 02 Singosari peran guru dalam proses pengajaran 

masih sangat besar, sehingga siswa bersifat pasif dan verbalistis, yaitu siswa 

hanya menerima, dan guru melaksanakan pembelajaran hanya dengan penuturan 

(verbal).Dapat terlihat tidak adanya hubungan timbal balik baik antara siswa 

dengan siswa maupun siswa dengan guru Dalam hal ini Praktik belajar yang 

kurang kondusif, tidak demokratis, tidak memberikan kesempatan siswa untuk 
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berkreasi dan belum mengembangkan potensi siswa. Sehingga siswa sering 

beranggapan bahwa belajar itu membosankan, hanya mengikuti materi 

pembelajaran,siswa harus pasif, dan hanya mengikuti perintah guru. 

Kesulitan belajar pada siswa kelas atas di SDN Randuagung 02 

Singosari juga dapat dimungkinkan karena adanya beberapa kendala-kendala atau 

hambatan yang merupakan faktor-faktor yang dapat dipengaruhi dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi berasal 

dari dalam diri (internal) dan dari luar diri (eksternal). faktor yang bersumber dari 

dalam diri (internal) seperti inteligensi, bakat, minat, perhatian, motivasi, 

kematangan dan kesiapan. Sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri 

(eksternal) seperti dari lingkungan sekolah seperti kurikulum, metode mengajar, 

hubungan guru dengan murid, sarana dan prasarana. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berkeinginan untuk meneliti apa saja 

kesulitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dan upaya 

yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas atas di SDN 

Randuagung 02 Singosari. Sehingga penulis akan membahas tentang hal tersebut 

melalui judul: “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Di Kelas Atas SDN Randuagung 

02 Singosari” 
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B.  Rumusan Masalah 

1. Apa saja kesulitan belajar siswa di kelas atas SDN Randuagung 02 

Singosari? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa di kelas 

atas SDN Randuagung 02 Singosari? 

3. Upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa 

kelas atas SDN Randuagung 02 Singosari? 

 
C.  Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan jenis kesulitan belajar siswa di kelas atas SDN 

Randuagung 02 Singosari 

2. Menganalisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 

siswa di kelas atas SDN Randuagung 02 Singosari 

3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar siswa kelas atas SDN Randuagung 02 Singosari 

 
D.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya di bidang pembelajaran khususnya tentang kesulitan belajar 

siswa kelas atas yang ditinjau dari kesulitan belajar siswa, faktor-faktor yang 

mempengaruhi siswa baik internal maupun eksternal dan upaya mengatasi 

kesulitan belajar siswa. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi bagi pihak sekolah dan 

guru untuk menentukan kebijakan dalam proses pembelajaran dan meningkatkan 

mutu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). 

 
E.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian, penulis mengambil batasan yang mengacu 

pada kesulitan belajar pada kelas atas (kelas 4, 5, dan 6)SD Randuagung 02 

Singosari. maka penulis membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Proses pembelajaran pada kelas atas (kelas 4, 5, dan 6)SD Randuagung 

02 Singosari. 

2. Jenis kesulitan belajar siswa kelas atas (kelas 4, 5, dan 6)SD 

Randuagung 02 Singosari. 

3. Faktor kesulitan belajar pada siswa kelas atas (kelas 4, 5, dan 6)SD 

Randuagung 02 Singosari: 

a) Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar (internal) yang meliputi 

: kesehatan, minat belajar, pengetahuan. 

b) Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar (eksternal) yang 

meliputi : Guru, faktor alat, waktu sekolah dan tingkat kedisiplinan 

4. Upaya guru dalam mengatasi kesulitan belajar siswa kelas atas (4, 5, dan 

6) SD Randuagung 02 Singosari. 
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F.  Definisi Istilah 

1. Analisis 

Analisis merupakan suatu aktivitas dan proses untuk memperoleh 

keadaan atau kondisi yang sebenarnya. 

2. Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi dimana siswa mengalami 

gangguan atau hambatan dalam kegiatan belajar yang biasanya  disebabkan oleh 

diri sendiri maupun lingkungan. 

3. Siswa Kelas Atas  

Merupakan siswa yang duduk di kelas 4,5 dan 6 yang pada umumnya 

berusia 9-12 tahun. Memiliki minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang 

konkret, realistik, ingin tahu, dan ingin belajar. Dapat melakukan 

pengelompokkan dan menentukan urutan 

 

 

 


