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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sekolah memiliki tanggung jawab yang besar untuk membantu siswa 

agar berhasil dalam belajar, untuk itu sekolah hendaknya memberikan bantuan 

kepada siswa untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam diri siswa. 

Dalam kondisi seperti ini, layanan bimbingan dan konseling disekolah sangat 

penting untuk dilaksanakan guna membantu siswa dalam mengatasi masalah 

yang dihadapinya. 

Bimbingan dan konseling merupakan bidang layanan kepada peserta 

didik (student services), layanan untuk membantu mengoptimalkan 

perkembangan mereka. Tanpa pembelajaran di sekolah anak-anak dan remaja 

akan berkembang, tetapi perkembangannya sangat minim. Dengan pembelajaran 

di sekolah perkembangannya akan jauh lebih tinggi, dan ditambah dengan 

pemberian layanan bimbingan dan konseling perkembangan diharapkan 

mencapai titik optimal, dalam arti setinggi-tingginya sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. Layanan bimbingan dan konseling diberikan oleh petugas khusus 

yaitu konselor pendidikan atau konselor sekolah. Karena jumlah tenaga konselor 

dibandingkan dengan jumlah peserta didik yang harus dilayani masih terbatas, 

maka dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling para konselor 

dibantu oleh guru-guru yang selain mengajar juga berperan memberikan 

bimbingan. Mereka lazim disebut guru pembimbing atau guru BK. (Nana 

Syaodih, 2007: 4-5).  

Permasalahan disini adalah, bagaimana implementasi layanan bimbingan 

dan konseling dalam mengatasi kesulitan belajar menulis. Telah dijelaskan 

menurut Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 Pasal 10 ayat 1 bahwa 

“Penyelenggaraan bimbingan dan konseling pada SD/MI atau yang sederajat 

dilakukan oleh konselor atau Guru bimbingan dan konseling”. Jadi sekolah harus 

memiliki 1 guru BK tersendiri, karena tugas guru kelas hanya mengajar, 

mendidik, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai dan mengevaluasi 
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peserta didik bukan sebagai konselor dalam bimbingan konseling. Maka 

pemerintah membuat kebijakan baru agar sekolah mempunyai guru bimbingan 

konseling tersendiri agar terfokus pada masalah yang dihadapi anak yang 

mengalami masalah.  

Banyak orang lebih menyukai membaca dari pada menulis karena 

dirasakan lebih lambat dan lebih sulit (Abduhrahman, 2012: 178). Meskipun 

demikian, kemampuan menulis sangat diperlukan baik dalam kehidupan di 

sekolah maupun di masyarakat. Para siswa memerlukan kemampuan menulis 

untuk menyalin, mencatat, atau untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. 

Lerner (1985: 413) mengemukakan bahwa menulis adalah menuangkan ide 

kedalam suatu bentuk visual. Soemarno Markam (1989: 7) menjelaskan bahwa 

menulis adalah menggungkapkan bahasa dalam bentuk simbol gambar. Jadi dari 

definisi di atas dapat disimpulkan bahwa menulis adalah suatu aktivitas yang 

kompleks, yang mencakup gerakan lengan, gerakan jari, dan gerakan mata 

secara terintegrasi.  

Dalam hal ini permasalahan siswa tidak boleh dibiarkan begitu saja, 

termasuk perilaku siswa yang tidak dapat mengatur waktu untuk melakukan 

aktivitas belajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan, diatur, atau diharapkan. 

Jika pengaturan waktu berdasarkan kesadaran sendiri maupun arahan pihak lain 

tidak dilakukan dengan disiplin maka semuanya akan menjadi tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan. Disinilah pelayanan guru bimbingan dan konseling 

SD diperlukan untuk mendampingi mereka. Sehingga, peran kita sebagai guru 

Bimbingan dan Konseling (BK) menghadapi siswa yang seperti itu adalah 

mengarahkan agar siswa mempunyai kelompok belajar sendiri di rumah, 

berkolaborasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan untuk memantau dan 

memotivasi belajar anak agar mereka bisa disiplin dalam belajar agar nilai 

mereka lebih baik dari yang sebelumnya.  

Seperti halnya permasalahan yang terjadi di SD 01 Tempuran ini. Pada 

kelas I ini, masih ada siswa yang mengalami kesulitan belajar menulis, ada siswa 

yang sudah bisa menulis dengan lancar dan masih ada siswa yang belum bisa 

menulis dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari nilai raport siswa. Kesulitan 
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belajar siswa biasanya ditandai dengan gejala-gejala yang cukup mencolok 

seperti siswa lamban menyelesaikan tugas. Gejala yang lain ditunjukkan anak 

dengan nilai prestasi yang menurun, usaha yang dilakukan tidak seimbang 

dengan hasil apa yang diharapkan, dan menunjukkan gejala emosional yang 

tidak wajar seperti pemurung, mudah tersinggung, pemarah, kurang gembira 

dalam menghadapi sesuatu.  

Permasalahan kesulitan belajar seperti yang diuraikan di atas berdampak 

pada prestasi / hasil belajar siswa dan kelancaran proses belajar mengajar di 

kelas. Dari paparan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap 

kesulitan belajar menulis yang dihadapi siswa kelas I SD Negeri 01 Tempuran 

serta layanan bimbingan dan konseling apa yang diberikan guru kelas selaku 

guru pembimbing dalam menyelesaikan masalah kesulitan belajar menulis.  

Pemilihan SD Negeri 01 Tempuran, untuk pelaksanaan penelitian 

didasarkan atas beberapa pertimbangan, pertimbangan pertama adalah unsur 

keterjangkauan lokasi penelitian, baik dilihat dari segi tenaga, dana, maupun dari 

segi efisiensi waktu. Dalam penelitian ini tidak dituntut untuk mengeluarkan 

biaya yang berlebihan akan tetapi pemilihan lokasi penelitian ini dapat 

memberikan efisiensi waktu sebagai salah satu hal yang sangat membantu dalam 

melakukan penelitian. Ada alasan lain yang tidak kalah penting yang lebih 

mendasar dalam pemilihan lokasi penelitian ini. Pertimbangan tersebut yaitu 

adanya keterbukaan dari pihak sekolah terutama kepala sekolah beserta guru-

guru terhadap penelitian yang akan dilaksanakan karena kunci dari suatu 

penelitian adalah transparansi atau keterbukaan tanpa ada suatu hal yang 

ditutupi. Untuk mengetahui implementasi layanan bimbingan dan konseling 

dalam mengatasi kesulitan belajar menulis siswa kelas 01, maka perlu kiranya 

untuk melalukan penelitian lebih mendalam. 

Dengan memperhatikan paparan diatas, dilakukan penelitian tentang 

“Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Menulis Siswa Kelas 01 di SD Negeri 01 Tempuran Simo, 

Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017” 
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana Implementasi Layanan Bimbingan dan Konseling dalam 

mengatasi kesulitan belajar menulis siswa kelas I SD Negeri 01 Tempuran?  

2. Apakah faktor-faktor penyebab kesulitan belajar menulis siswa kelas I SD 

Negeri 01 Tempuran? 

3. Bagaimana solusi mengatasi kesulitan belajar menulis pada siswa kelas I di 

SD Negeri 01 Tempuran? 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian tentang implementasi layanan bimbingan dan konseling dalam 

mengatasi kesulitan belajar menulis siswa kelas I SD Negeri 01 Tempuran 

bertujuan yaitu:  

1. Untuk mendeskripsikan implementasi layanan bimbingan dan konseling 

dalam mengatasi kesulitan belajar menulis siswa kelas I. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar menulis 

siswa kelas I. 

3. Untuk mengidentifikasi solusi mengatasi kesulitan belajar menulis siswa 

kelas I. 

D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk: 

1. Secara Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

guru bimbingan agar dapat melihat dan mengamati Implementasi layanan 

bimbingan dan konseling yang paling tepat untuk digunakan dalam mengatasi 

masalah kesulitan belajar menulis di SD Negeri 01 Tempuran.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Guru 

Dapat menambah wawasan guru mengenai Implementasi Layanan 

Bimbingan dan Konseling dalam mengatasi kesulitan belajar menulis 

dalam Sekolah Dasar. 
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b. Bagi Sekolah  

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta masukan kepada 

para pengambil keputusan kebijakan dan pengelolaan bimbingan dan 

konseling SD mengenai gambaran lapangan terhadap Implementasi 

Layanan Bimbingan dan Konseling masih sangat minim serta kondisi 

yang mempengaruhi tercapai dan terlaksananya bimbingan dan konseling 

di SD.  

c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan peneliti mengenai pentingnya 

Bimbingan dan Konseling dalam Sekolah Dasar, sekaligus dapat pula 

menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dengan kesamaan 

topik penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


