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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Pendidikan untuk semua (educational for all) memberikan pelayanan 

untuk  semua  siswa,  baik  melalui  jalur  formal,  non  formal  dan  informal. 

Peningkatan  mutu  pendidikan  diarahkan  untuk  meningkatkan  kualitas 

manusia  Indonesia  seutuhnya  melalui  olahhati,  olahpikir,  olahrasa  dan 

olahraga  agar  memiliki  daya  saing  dalam  menghadapi  tantangan  global. 

Pendidikan  nasional  harus  mampu  menjamin  pemerataan  kesempatan 

pendidikan,  peningkatan  mutu  dan  relevansi  serta  efisiensi  manajemen 

pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program 

wajib belajar 9 tahun. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk 

menghasilkan  lulusan  yang  sesuai  dengan  tuntutan  kebutuhan  berbasis 

potensi sumber daya alam Indonesia.  

Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  adalah  kriteria minimal  tentang 

sistem  pendidikan  diseluruh  wilayah  hukum  Negara  Kesatuan  Republik 

Indonesia. Selain standar proses pendidikan ada beberapa standar  lain yang 

ditetapkan  dalam  standar  nasional  itu,  yaitu  standar  kompetensi  lulusan, 

standar  isi,  standar pendidik dan  tenaga  kependidikan,  standar  sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. 

Munculnya penerapan standar‐standar tersebut di atas, tiada  lain di dorong 
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untuk memperbaiki  dan meningkatkan  kualitas  pendidikan  yang  selama  ini 

jauh  tertinggal oleh negara‐negara  lain  (Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 

2005). 

Upaya  peningkatan  kualitas  pendidikan,  SNP  memiliki  peran  yang 

sangat  penting.  Oleh  sebab  bagaimanapun  idealnya  Standar  Isi  (SI)  dan 

Standar  Kompetensi  Lulusan  (SKL)  serta  standar‐standar  lainnya,  tanpa 

didukung oleh standar proses yang memadai maka standar‐standar tersebut 

tidak  akan memiliki nilai  apa‐apa  (Sanjaya,  2006:xiv). Dalam  konteks  itulah 

SNP merupakan hal yang harus mendapat perhatian bagi pemerintah. 

Kurikulum  merupakan  inti  dari  proses  pendidikan,  dan  memiliki 

pengaruh  yang  sangat  besar  terhadap  hasil  pendidikan.  Dalam  rangka 

meningkatkan  angka  partisipasi  pendidikan  dasar,  pemerintah  telah 

mencanangkan  Program  Layanan  Khusus  (PLK)  sejak  tahun  2006.  Undang‐

undang Nomor 20 Tahun 2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 32 

ayat  (2)  berbunyi  “Pendidikan  layanan  khusus merupakan  pendidikan  bagi 

peserta  didik  di  daerah  terpencil  atau  terbelakang,  masyarakat  adat 

terpencil,  dan  atau  mengalami  bencana  alam,  bencana  sosial,  dan  tidak 

mampu dari segi ekonomi”.  

Pendidikan  layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik 

di  daerah  terpencil  atau  terbelakang,  masyarakat  adat  yang  terpencil, 

dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang  tidak mampu 

dari  segi  ekonomi.  Penyelenggaraan  PLK  bertujuan  menyediakan  akses 
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pendidikan  bagi  peserta  didik  agar  haknya  memperoleh  pendidikan 

terpenuhi.  Daerah  terpencil  atau  pinggiran  merupakan  daerah  yang 

mempunyai kriteria sebagai berikut: (a) akses transportasi sulit dijangkau dan 

mahal disebabkan oleh tidak tersedianya  jalan raya, tergantung pada  jadwal 

tertentu,  tergantung  pada  cuaca,  satusatunya  akses  dengan  jalan  kaki, 

memiliki  hambatan  dan  tantangan  alam  yang  besar;  (b)  tidak  tersedia 

dan/atau  sangat  terbatasnya  layanan  fasilitas  umum,  fasilitas  pendidikan, 

fasilitas  kesehatan,  fasilitas  listrik,  fasilitas  informasi  dan  komunikasi,  dan 

sarana  air  bersih;  dan/atau  (c).  tingginya  harga‐harga  dan/atau  sulitnya 

ketersediaan  bahan  pangan,  sandang,  dan  papan  atau  perumahan  untuk 

pemenuhan kebutuhan hidup.  

SDN karanggede  IV  termasuk sekolah  terpencil/pinggiran Kecamatan 

Arjosari  dengan  akses  transportasi  sulit  dijangkau,  tidak  tersedianya  jalan 

raya, memiliki hambatan dan tantangan alam yang besar terbatasnya layanan 

fasilitas  umum,  fasilitas  pendidikan,  fasilitas  kesehatan,  fasilitas  listrik, 

fasilitas informasi dan komunikasi, dan sarana air bersih. 

Hasil  pengamatan  di  lapangan,  kondisi  daerah  SD  pinggiran  di  SDN 

Karanggede  IV  relatif  belum  maju,  tertinggal,  terisolir,  terpencil,  karena 

letaknya  yang  sulit  dijangkau  oleh  alat  transportasi,  jauh  dari  keramaian, 

tidak  ada  signal  komunikasi  selular  dan  tidak  ada  listrik.  Sekolah  pinggiran 

berada di  lereng pegunungan  yang  terjal,  jalannya  sulit dan beresiko  tinggi 

untuk  keselamatan  pengendara  sepeda  motor,  guru  yang  bertugas  di  SD 
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pinggiran sering  jatuh  terpeleset bila di musim hujan.Pendidikan   orang  tua 

siswa  yang  rendah,  kurang  dalam  memberikan  motivasi  dan  bimbingan 

belajar di  rumah, dan menerima apa adanya hasil belajar yang dicapai oleh 

anaknya.  

Kurikulum  yang  dipakai  di  SDN  Karanggede  IV  sama  dengan  yang 

digunakan  di  SD  perkotaan  yang  terdiri  kegiatanulangan  semester,  ujian 

sekolah,  dan  ujian  nasional.  Guru  berupaya  menyampaikan  pembelajaran 

sesuai kurikulum, namun  siswanya  yang  tidak mampu  sehingga prestasi SD 

pinggiran di SDN Karanggede  IV hasil ujian nasional menduduki posisi paling 

bawah dari 36  lembaga sekolah yang ada di Kecamatan Arjosari Kabupaten 

Pacitan pada tahun pelajaran 2011/2012. 

Berdasarkan alasan tersebut di atas kepala sekolah, guru dan dukungan 

komite,  SDN  Karanggede  IV memberikan  program  layanan  khusus  berupa 

bimbingan  belajar  siswa.  Bimbingan  belajar  yang  dilakukan  disekolah  ini 

adalah proses pemberian bantuan terhadap siswa untuk dapat belajar secara 

optimal  dan  dapat  memenuhi  tuntutan  setiap  mata  pelajaran  dan 

memperoleh  hasil  belajar  yang  baik  setelah  pelaksanaan  kegiatan  belajar 

mengajar  sesuai  dengan  kemampuan  bakat,  minat  yang  dimiliki  masing‐

masing  siswa.  Program  layanan  khusus  berupa  bimbingan  belajar  di  SDN 

Karanggede IV memberikan dampak terhadap hasil ujian nasional pada tahun 

pelajaran  2012/2013  meningkat  menduduki  urutan  17  dari  35  lembaga 

sekolahdi Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan.  
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Dalam  kegiatan  pembelajaran  di  sekolah,  guru  dihadapkan  dengan 

sejumlah  karakteristik  siswa  yang  beraneka  ragam.  Ada  siswa  yang  dapat 

menempuh kegiatan belajarnya secara  lancar dan berhasil tanpa mengalami 

kesulitan,  namun  di  sisi  lain  tidak  sedikit  pula  siswa  yang  justru  dalam 

belajarnya mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan belajar siswa ditunjukkan 

oleh adanya hambatan‐hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, dan 

dapat  bersifat  psikologis,  sosiologis,  maupun  fisiologis,  sehingga  pada 

akhirnya  dapat  menyebabkan  prestasi  yang  dicapainya  berada  di  bawah 

semestinya (Sardiman, 1998:9). 

Aktifitas  belajar  bagi  setiap  individu,  tidak  selamanya  dapat 

berlangsung  secara  wajar.  Kadang‐kadang  lancar,  kadang‐kadang  tidak, 

kadang‐kadang dapat cepat menangkap apa yang dipelajari, kadang‐kadang 

terasa amat sulit. Dalam hal semangat terkadang semangatnya tinggi, tetapi 

teradang sulit mengadakan konsentrasi. Demikian antara lain kenyataan yang 

sering kita  jumpai pada setiap murid dalam proses belajar mengajar. Setiap 

individu memang tidak ada yang sama.Prestasi belajar merupakan tolok ukur 

maksimal  yang  telah  dicapai  siswa  setelah  melakukan  perbuatan  belajar 

selama  waktu  yang  telah  ditentukan  bersama.  Dalam  suatu  lembaga 

pendidikan,  prestasi  belajar  merupakan  indikator  yang  penting  untuk 

mengukur  keberhasilan  proses  belajar  mengajar.  Akan  tetapi  tidak  bisa 

dipungkiri  bahwa  tinggi  rendahnya  prestasi  siswa  banyak  dipengaruhi  oleh 

faktor‐faktor  lain  disamping  proses  pengajaran  itu  sendiri  (Arikunto,  1990: 
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21). Berdasarkan  latar belakang  tersebut di atas penulis  tertarik melakukan 

penelitian dengan  judul ”Strategi Bimbingan Belajar  Siswa  SD Pinggiran di 

SDN Karanggede IV Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Tahun 2013”. 

 

B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, secara umum rumusan 

masalah penelitian ini adalah bagaimana strategi bimbingan belajar siswa SD 

pinggiran di SDN Karanggede IV Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan?  

Adapun  rumusan  masalah  secara  rinci  dapat  dijabarkan  sebagai 

berikut. 

1. Bagaimana  perencanaan  bimbingan  belajar  siswa  SD  pinggiran  di  SDN 

Karanggede IV Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? 

2. Bagaimana implementasi strategi bimbingan belajar siswa SD pinggiran di 

SDN Karanggede IV Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan  umum  penelitian  ini  adalah  untuk mendeskripsikan  strategi 

bimbingan  belajar  siswa  SD  pinggiran  di  SDN  Karanggede  IV  Kecamatan 

Arjosari Kabupaten Pacitan.  

Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut. 

1. Untuk mendeskripsikanperencanaan bimbinganbelajar siswa SD pinggiran 

di SDN Karanggede IV Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 
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2. Untuk mendeskripsikan implementasi strategi bimbingan belajar siswa SD 

pinggiran di SDN Karanggede IV Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  SD  pinggiran  di  SDN  Karanggede  IV  Kecamatan 

Arjosari Kabupaten Pacitan ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian  ini adalah memberikan sumbangan terhadap 

ilmu pengetahuan. 

a. Mendeskripsikan perencanaan bimbingan belajar  siswa SD pinggiran 

di SDN Karanggede IV Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan. 

b. Mendeskripsikan  implementasi  strategi  bimbingan  belajar  siswa  SD 

pinggiran  di  SDN  Karanggede  IV  Kecamatan  Arjosari  Kabupaten 

Pacitan. 

c. Manfaat Praktis 

Manfaat  prakltis  penelitian  ini  adalah memberikan  sumbangan  antara 

lain. 

a. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis kepada sekolah 

dalam mengambil  kebijakan  dalam menentukan  strategi  bimbingan 

belajar siswa SD pinggiran. 
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b. Bagi pemerintah 

Sebagai  bahan  masukan  bagi  dinas  pendidikan  Kabupaten  Pacitan 

tentang strategi bimbingan belajar siswa SD Pinggiran. 

c. Bagi peneliti lainnya 

Temuan penelitian ini diharapkan menjadi inspirasi bagi calon peneliti 

lain  yang  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  di  bidang  strategi 

bimbingan belajar siswa. 


