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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan  

Nasional (Pasal 1 Ketentuan Umum), tercantum pengertian pendidikan: 

”Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuasaan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara”.  

Dari pernyataan di atas bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang 

sengaja dan direncanakan untuk menciptakan suasana secara aktif dalam 

proses pembelajaran agar siswa mampu mengembangkan potensi, bakat, 

minat, kreativitas memiliki kekuasaan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan pada diri siswa yang 

diperlukan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Latar belakang paedagogis, bimbingan belajar mempunyai peranan 

yang amat penting dalam pendidikan yaitu membantu setiap pribadi anak 

didik agar berkembang secara optimal dan berhasil dalam kegiatan 

pembelajaran. Sebagai pendidik, tugas dan tanggung jawab guru yang paling 

utama ialah mendidik yaitu membantu subyek didik untuk mencapai 

keberhasilan dalam belajar. Sebelum memberi bimbingan belajar kepada 

siswa, guru diharuskan mengenal dan memahami tingkat perkembangan anak 
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didik. Sistem motivasi kebutuhan, pribadi, kecakapan dan kesehatan mental 

yang dimiliki oleh siswa yang belum berhasil dalam belajar. 

Masalah belajar merupakan salah satu masalah utama dalam 

keseluruhan aktivitas pendidikan dan pengajar yang diselenggarakan di 

sekolah. Sebab aktivitas sekolah ditujukan bagi pencapaian hasil proses 

belajar dari setiap siswa, karena dalam kenyataannya dalam proses belajar – 

mengajar selalu ada para siswa yang memerlukan “bantuan”, baik di dalam 

mencerna bahan pengajaran maupun dalam mengatasi kesulitan-kesulitan 

belajar mereka. Hal tersebut sangat berpengaruh pada proses belajar anak 

khususnya pada anak usia kelas I, pola pikirnya masih labil sehingga perlu 

mendapatkan perhatian yang serius dari guru. Pada siswa kelas I maka 

masalah utama yang sering terjadi adalah tentang kesulitan membaca.  

Dalam pengajaran membaca, guru sering menemukan anak yang 

mengalami kesulitan dalam membaca, baik yang berkenaan dengan hubungan 

bunyi huruf , suku kata, kalimat sederhana, maupun ketidakmampuan anak 

dalam memahami bacaan. Sebagai guru diharapkan peka untuk mengetahui 

anak yang mengalami kesulitan membaca dan guru diharapkan mampu untuk 

memberikan bimbingan individu kepada siswa yang mengalami kesulitan 

membaca. 

Siswa yang mengalami kesulitan membaca permulaan di kelas rendah 

sangat membutuhkan bimbingan belajar. Di kelas rendah atau khususnya di 

kelas I materi yang diberikan yaitu membaca. Membaca permulaan didasarkan 

pada hafalan huruf-huruf yang terbentuk dalam susunan kata, frase atau dalam 
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kalimat lancar dan penggunaan tanda baca secara benar dalam membaca. Oleh 

karena itu guru perlu melakukan konseling individu terhadap anak atau peserta 

didik yang masih mengalami kesulitan membaca.  

Kesulitan membaca juga masih dialami oleh siswa kelas I SD Negeri 

Kedungmulyo Jakenan Pati,  di mana dari hasil survey pendahuluan diketahui 

terdapat 2 orang siswa yang mengalami kesulitan membaca. Oleh karena itu 

dipandang perlu di dalam pemberian bimbingan atau konseling individu 

dengan pendekatan Trait and Factor dalam rangka meningkatkan kemampuan 

membaca siswa. Tujuan konseling Trait and Factor adalah mengajak siswa 

untuk berfikir mengenai dirinya serta mampu mengembangkan cara-cara yang 

dilakukan agar dapat keluar dari masalah yang dihadapi siswa. 

Peran guru sangat diharapkan untuk memberikan konseling individu 

bagi siswa yang belum bisa membaca untuk mendukung peran guru tersebut 

agar berhasil sesuai yang diharapkan maka sebaiknya guru haruslah 

memahami terlebih dahulu tentang kemampuan yang dimiliki oleh siswa 

dalam belajar membaca. Setelah memahami kedua hal tersebut, guru akan 

lebih menentukan teknik pendekatan yang paling tepat untuk digunakan dalam 

memberikan bimbingan belajar membaca.  

Peranan pemberian bimbingan belajar membaca bagi siswa kelas I SD 

sangat penting kedudukannya dalam membantu mensukseskan kegiatan 

membaca. Kegiatan tersebut akan lebih lancar apabila yang memberikan 

bimbingan adalah guru, karena guru dalam kedudukannya sebagai personil 

pelaksana proses pembelajaran memiliki posisi yang strategis. Selain itu, guru 
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juga lebih sering berinteraksi dengan siswa secara langsung sehingga guru 

dapat mengamati secara rutin tentang perkembangan kemajuan belajar siswa 

dalam bidang membaca khususnya. Dalam proses pemberian bimbingan 

belajar ini guru diharapkan mampu membantu siswa untuk lebih maju dan 

terampil dalam bidang membaca. 

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka peneliti tertarik 

melakukan penelitian dengan judul ” Upaya Mengatasi Kesulitan Membaca 

Dengan Konseling Pendekatan  Trait and Factor pada Kelas I SDN 

Kedungmulyo Jakenan Pati Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut : 

1. Terdapat 2 siswa kelas I SD Negeri Kedungmulyo Jakenan Pati yang 

kurang dapat membaca dengan baik. 

2. Kurang maksimalnya peran bimbingan guru di dalam pelaksanaan 

konseling individual dalam mengatasi kesulitan membaca pada siswa kelas 

I di SD Negeri Kedungmulyo Jakenan Pati. 

 

C. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti lebih menekankan 

pada: 

1. Pelaksanaan Konseling Trait and Factor pada siswa kelas I SD Negeri 

Kedungmulyo Jakenan,Pati yang mengalami kesulitan membaca 
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2.  Meneliti tingkat kesulitan membaca pada siswa kelas I SD Negeri 

Kedungmulyo Jakenan Pati 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian 

tindakan ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan pendekatan Trait and 

Factor dalam mengatasi kesulitan membaca pada siswa kelas I SD Negeri 

Kedungmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati. 

2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesulitan membaca yang dialami 

beberapa siswa SD Negeri Kedungmulyo Jakenan Pati. Serta dapat 

membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar, untuk dapat 

meningkatkan prestasi belajarnya. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bidang 

bimbingan dan konseling, khususnya mengenai upaya guru di dalam 

memberikan konseling individu terhadap siswa yang mengalami kesulitan 

membaca. 

2. Manfaat Praktis  
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Dapat menambah pengetahuan bagi siswa khususnya di dalam 

pelaksanaan konseling individu di sekolah terkait dengan peningkatan 

pemahaman bacaan pada siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


