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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan kehidupan manusia pastinya tidak akan terlepas dari 

unsur pendidikan. Salah satu alasan yang menyebabkan manusia tidak 

bisa terlepas dari pendidikan adalah karena manusia merupakan makhluk 

yang diberi akal oleh Tuhan YME, agar akal tersebut dapat berguna bagi 

dirinya sendiri ataupun orang lain maka dibutuhkanlah pendidikan. Di sisi 

lain manusia merupakan makhluk yang dinamis dan bercita-cita ingin 

meraih kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam arti yang luas, baik 

lahiriah maupun batiniah, duniawi dan ukrawi (Ihsan, 2010:3), sehingga 

untuk mencapai cita-cita tersebut maka manusia harus berusaha seoptimal 

mungkin melalui pendidikan yang sudah di sesuaikan dengan tujuan dari 

cita-cita tersebut. Maka dari itu pendidikan mengambil peran dalam 

perkembangan hidup manusia. Selain itu pendidikan juga sebagai tolak 

ukur kemajuan suatu bangsa. Semakin tinggi kemajuan suatu bangsa 

maka pendidikan yang berkembang di dalam bangsa tersebut sangatlah 

berkualitas, sehingga taraf pendidikan suatu bangsa senantiasa selalu 

ditingkatkan, sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan dan 

zaman. Selain sebagai tolak ukur kemajuan suatu bangsa, pendidikan juga 

sebagai tolak ukur kemajuan peradaban suatu bangsa. Semakin beradab 

suatu bangsa semakain baik pula pendidikan yang berkembang di dalam 

bangsa tersebut karena pendidikan dapat diartikan sebagai suatu hasil 

peradaban bangsa yang dikembangkan atas dasar pandangan hidup 

bangsa itu sendiri (nilai dan norma masyarakat) yang berfungsi sebagai 

filsafat pendidikannya atau sebagai cita-cita dan pernyataan tujuan 

pendidikannya (Ihsan, 2010:2). Dijelaskan lagi oleh Ihsan (2010:2)  

bahwasannya pendidikan juga sekaligus menunjukkan bagaimana warga 

negara bangsanya berpikir dan berperilaku secara turun temurun hingga 

kepada generasi berikutnya yang dalam perkembangannya akan sampai 
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pada tingkat peradaban yang maju atau meningkatnya nilai-nilai 

kehidupan dan pembinaan kehidupan yang lebih sempurna. 

Salah satu pengertian pendidikan yang sangat umum dikemukakan 

adalah oleh Syah (2008:10) yang menyatakan bahwa “pendidikan adalah 

sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang tersebut 

memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku yang 

sesuai dengan kebutuhan”. Proses tersebut berjalan sepanjang hayat 

dengan berbagai macam metode pembelajaran maupun cara belajar. 

Proses dalam menerima pengetahuan, pemahaman dan bertingkah laku 

diperoleh oleh setiap manusia dari keluarga, masyarakat, sekolah maupun 

bimbingan belajar mandiri. Pengertian pendidikan yang lain juga 

disampaikan oleh Mudyahardjo (2012:6), definisi sempit dari pendidikan 

adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal. Merujuk dari pengertian tersebut maka sumber 

manusia memperoleh pendidikan salah satunya adalah melalui sekolah, 

dimulai dari pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah 

atau kejuruan, sampai dengan perguruan tinggi. Dalam pembahasan yang 

akan dipaparkan peneliti dalam penelitian ini adalah proses penerimaan 

pengetahuan dari sekolah yaitu pendidikan di Sekolah Dasar.  

Sekolah Dasar yang tersebar di seluruh Indonesia sangatlah bervariasi 

mulai dari sekolah dasar negeri, sekolah dasar yang berbasis keagamaan, 

maupun sekolah dasar dari yayasan dan lain sebagainya. Sekolah Dasar 

yang ada di Indonesia menerapkan kurikulum yang berlaku secara 

nasional. Dalam kurikulum tersebut terdapat beberapa mata pelajaran 

yang diajarkan diantaranya matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, PKn, 

Pendidikan Agama, Penjaskes, serta muatan lokal. Semua mata pelajaran 

yang diajarkan tentunya mempunyai peranan yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup siswa. Khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia 

mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar mengajar di dalam kelas 

karena penggunaan bahasa Indonesia digunakan dalam memahami mata 
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pelajaran lainnya dan juga sebagai sarana komunikasi dua arah yang 

dilakukan saat kegiatan pelajaran berlangsung. Pembelajaran bahasa 

Indonesia merupakan penunjang keberhasilan mempelajari semua bidang 

studi (Depdiknas, 2009:1), berdasarkan kutipan tersebut dapat dipahami 

bahwa penting sekali bahasa Indonesia untuk dikuasai oleh siswa. 

Bahasa Indonesia merupakan ilmu yang memegang peranan penting 

dalam mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi karena 

bahasa Indonesia merupakan sarana berpikir untuk menumbuh 

kembangkan cara berpikir logis, sistematis, dan kritis. Mengingat 

pentingnya bahasa Indonesia baik dalam berbagai ilmu pengetahuan 

maupun dalam kehidupan sehari-hari, maka dari itu pelajaran bahasa 

Indonesia diajarkan di setiap jenjang pendidikan dan merupakan pelajaran 

yang penting untuk dikuasai. Silabus tahun 2006 pada mata pelajaran 

bahasa Indonesia, terdapat empat keterampilan yang harus dikuasai siswa, 

yaitu keterampilan menyimak, keterampilan membaca, keterampilan 

berbicara, dan keterampilan menulis. Keempat keterampilan tersebut 

harus dilatih sejak dini yaitu sejak SD kelas rendah (kelas 1). Masing-

masing keterampilan sangat penting dalam menunjang siswa dalam 

memamahami materi mata pelajaran yang diajarkan oleh guru dan 

keempat keterampilan tersebut saling erat atau saling melengkapi antar 

keterampilannya. Terutama keterampilan menulis yang perannya sangat 

penting bagi siswa pada saat mengerjakan tugas, mencatat materi mata 

pelajaran, mengekspresikan perasaan, dan lain sebagainya, selain itu juga 

keterampilan menulis ini berkaitan dengan ketiga keterampilan yang lain 

sehingga pada penelitian ini peneliti memfokuskan pada keterampilan 

menulis. 

Menulis bukan hanya menyalin tetapi juga mengekspresikan pikiran 

dan perasaan ke dalam lambang-lambang tulisan. Menulis adalah suatu 

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

secara terintegrasi. Menulis juga terkait dengan pemahaman bahasa dan 

kemampuan berbicara sehingga kegunaan kemampuan menulis bagi para 



4 
 

siswa adalah untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagian besar 

tugas sekolah maupun mengekspresikan perasaan dan pikiran. Tanpa 

memiliki kemampuan untuk menulis siswa akan mengalami banyak 

kesulitan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, menulis 

harus diajarkan pada saat anak mulai masuk SD (kelas 1). 

Pembelajaran menulis melibatkan rentang waktu yang panjang. 

Pembelajaran menulis tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan proses 

belajar berbicara dan membaca. Siswa mampu menggunakan kalimat 

yang lebih panjang dan lengkap dalam percakapan pada saat masuk SD. 

Siswa juga melihat bahwa orang-orang dewasa memperoleh berbagai 

informasi melalui membaca surat kabar, majalah, atau buku. Berdasarkan 

pengalaman tersebut maka siswa mulai menyadari perlunya kemampuan 

membaca. Pada awal siswa belajar membaca, mereka menyadari bahwa 

bahasa yang biasa digunakan dalam percakapan dapat dituangkan dalam 

bentuk lambang tulisan. Mulai saat itu timbulah kesadaran pada diri siswa 

tentang perlunya belajar menulis. Dengan demikian, siswa akan mulai 

belajar menulis dari mengenal bentuk huruf, menulis huruf per huruf, cara 

menyusun huruf menjadi kata, cara menyusun kata menjadi kalimat 

sederhana, dan keterampilan tersebut didapatkan oleh siswa melalui orang 

tua, masyarakat, maupun sekolah sebagai pendidikan formal. Oleh karena 

itu menulis permulaan merupakan titik dimana siswa harus benar-benar 

menguasi. 

 Pada fase atau usia sekolah dasar (7-12 tahun) siswa memiliki 

aktivitas motorik yang lincah, maka pada usia tersebut merupakan  masa 

yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik 

halus maupun kasar. Menulis termasuk dalam motorik halus. Kemampuan 

menulis permulaan ini merupakan keterampilan yang harus dikuasai 

siswa Sekolah Dasar sejak kelas rendah, karena keterampilan menulis 

permulaan merupakan keterampilan yang sangat mendasar bagi siswa 

Sekolah Dasar. Sehingga menulis permulaan merupakan keterampilan 
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menulis yang diajarkan pada kelas rendah, yakni kelas 1 dan 2 Sekolah 

Dasar sebagai pembelajaran menulis pada tingkat dasar. Siswa harus 

dapat menguasai kemampuan menulis permulaan karena kemampuan 

tersebut akan mempengaruhi siswa dalam kaitannya menguasai mata 

pelajaran yang lain seperti matematika, Ilmu Pengetahuan Sosial, Ilmu 

Pengetahuan Alam, dan lainnya.  

Mengajarkan menulis permulaan bukan hal yang mudah bagi guru, 

karena guru harus mengajarkan bagaimana cara-cara menulis huruf 

ataupun angka, merangkai kata per kata, dan lainnya. Guru Sekolah Dasar 

pada kelas 1 khususnya dituntut untuk memberikan bimbingan belajar dan 

pelatihan agar peserta didik dapat menguasai keterampilan menulis 

permulaan, karena akan sangat berpengaruh sekali pada jenjang kelas 

berikutnya. Maka dari itu guru harus mempersiapkan bimbingan belajar 

yang dapat memfasilitasi maupun menunjang peserta didik dalam 

menguasai keterampilan menulis permulaan. Inovasi dalam memberikan 

layanan bimbingan belajar juga harus direncanakan dengan baik agar 

peserta didik tidak bosan dan dapat fokus dalam mengikuti bimbingan 

belajar yang diberikan guru. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah 23 Semanggi 

Surakarata.  Menurut penuturan dari salah satu guru kelas 1 SD 

Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta Bu. Siti Aminah, “siswa yang 

masuk di sini terdapat berbagai macam kendala dalam hal menulis 

permulaan, ada yang belum bisa membedakan bentuk huruf maupun 

angka, tidak mau menulis, dan ada juga yang belum lancar dalam 

membaca. Hal seperti ini terjadi karena pada saat di TK siswa tersebut 

tidak mendapat perhatian yang lebih sehingga guru kelas 1 harus 

memberikan perhatian dan bimbingan dengan memberikan jam 

tambahan”. Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti memilih 

judul penitilitian “Peran Guru Dalam Memberikan Layanan Bimbingan 

Belajar Menulis Permulaan Pada Siswa Kelas 1 SD Muhammadiyah 23 

Semanggi Surakarta” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti perlu merumuskan 

permasalahan tersebut secara singkat dan jelas, sehingga masalah tersebut 

dapat jelas dan sitematis dalam pengkajiannya. Adapun permasalahan 

yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah pelaksanakan bimbingan belajar menulis permulaan 

pada kelas 1 SD Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta? 

b. Bagaimanakah peran guru dalam melaksanakan bimbingan belajar 

menulis permulaan pada kelas 1 SD Muhammadiyah 23 Semanggi 

Surakarta? 

c. Bagaimanakah kendala dan solusi guru dalam memberikan bimbingan 

belajar menulis permulaan pada kelas 1 di SD Muhammadiyah 23 

Semanggi Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan maka tujuan penelitian 

dari penenilitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mendiskripsikan pelaksanakaan bimbingan belajar menulis 

permulaan pada kelas 1 SD Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta. 

b. Untuk mendiskripsikan peran guru dalam melaksanakan bimbingan 

belajar menulis permulaan pada kelas 1 SD Muhammadiyah 23 

Semanggi Surakarta. 

c. Untuk mendiskripsikan kendala dan solusi guru dalam memberikan 

bimbingan belajar menulis permulaan pada kelas 1 di SD 

Muhammadiyah 23 Semanggi Surakarta. 

D. Manfaaat Penelitan 

1. Manfaat Teoritis 

a) Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya, yaitu penelitian yang 

berhubungan dengan keterampilan menulis permulaan. 
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b) Sebagai acuan dalam meningkatkan peran guru dalam 

memberikan pelayanan bimbigan belajar menulis permulaan. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Kepala Sekolah 

Dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi 

pada saat supervisi. Kepala sekolah yang berperan sebagai 

supervisor dapat memberikan masukan mengenai pelayanan 

bimbingan belajar menulis permulaan. 

b) Bagi Guru 

a. Guru khususnya kelas 1 dapat meningkatkan layanan 

bimbingan belajar menulis permulaan. 

b. Diharapkan juga dapat menumbukan daya kreatifitas dan 

inovatif dalam memberikan layanan dari segi fasilitas, cara 

mengajar, bimbingan dan lain-lain. 

c) Bagi Peneliti 

Manfaat yang diterima oleh peneliti adalah menambah 

wawasan tentang pentingnya bimbingan belajar menulis 

permulaan pada siswa kelas 1 SD. 


