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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar Rahyubi (2014: 6). 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa (pembelajar). Dengan 

kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu siswa agar dapat 

belajar dengan baik. Proses pembelajaran dialami manusia sepanjang hayat, 

serta berlaku di mana pun dan kapan pun. Tujuan dari pembelajaran adalah 

membantu siswa memeroleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berpikir, 

sarana untuk mengekspresikan diri, dan cara-cara bagaimana belajar. Untuk 

selanjutnya di olah menjadi pengetahuan dan keterampilan yang akan 

menjadikan siswa mampu bertahan untuk hidup layak. 

Pelaksanaan proses pembelajaran tidak menutup kemungkinan siswa 

mengalami masalah-masalah dalam belajar, salah satunya kesulitan 

memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kesulitan 

belajar merupakan salah satu masalah yang dihadapi siswa dalam proses 

pembelajaran. Kesulitan belajar merupakan suatu keadaan siswa tidak dapat 

belajar sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan 
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tertentu dalam proses pembelajaran sehingga siswa tidak dapat mencapai 

hasil belajar yang diharapkan (Djamarah, 2008). 

Siswa di Sekolah Dasar (SD) tentunya mempunyai potensi dan 

kemampuan belajar berbeda-beda antara satu siswa dengan siswa yang lain, 

oleh karena itu tentunya cara belajar yang dilakukan oleh siswa pun akan 

berbeda-beda. Secara umum, pendidik yakni guru dan orang tua memiliki 

harapan agar siswa mampu mengikuti pembelajaran dengan baik dan dengan 

hasil yang optimal. Namun demikian, pada kenyataannya tidak semua siswa 

dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dengan hasil yang baik pula. 

Prestasi belajar yang memuaskan dapat diraih oleh setiap siswa jika mereka 

dapat belajar secara wajar, terhindar dari berbagai ancaman, hambatan, dan 

gangguan. Namun, sayangnya ancaman, hambatan, dan gangguan sering 

dialami oleh siswa tertentu sehingga mereka mengalami kesulitan dalam 

belajar. Pada tingkat tertentu, memang ada siswa yang dapat mengatasi 

kesulitan belajarnya tanpa harus melibatkan orang lain, tetapi pada kasus-

kasus tertentu karena siswa belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya, 

maka bantuan guru atau orang lain sangat diperlukan oleh siswa tersebut. 

Sekolah yang berada pada lingkungan pedesaan dan perkotaan pasti 

memiliki anak didik yang berkesulitan dalam belajar. Pada pelaksanaannya 

keberhasilan proses belajar mengajar belum sepenuhnya dapat terlaksana 

dengan baik, seringkali terdapat kendala yang dapat ditemukan dalam proses 

belajar mengajar yang mengakibatkan tujuan pengajaran yang diinginkan 

belum dapat tercapai secara optimal. Faktor keberhasilan siswa dalam belajar 
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didukung oleh faktor intern seperti faktor jasmaniah, faktor psikologis 

(perhatian, minat, dan bakat) dan faktor eksternal siswa yang meliputi faktor 

keluarga, faktor sekolah serta faktor masyarakat (Slameto, 2010: 54-60). 

Berdasarkan hasil observasi awal di SD N 2 PLK, peneliti 

menemukan permasalahan siswa yang mengalami hambatan dalam belajar. 

Siswa yang tinggal kelas tersebut berjumlah 3 orang, yakni IBM, ADF dan 

FIF. Adapun fakta yang ditemukan dari observasi yang dilakukan peneliti 

yaitu peneliti menemukan beberapa siswa yang tinggal kelas, siswa tersebut 

tinggal kelas di kelas 3 dan 4 tahun ajaran 2016/2017, bahkan salah satu dari 

mereka ada anak yang tidak naik kelas sampai 2 kali, jadi yang seharusnya 

dia sudah duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama tetapi karena dia 

selalu tinggal kelas, anak tersebut sampai sekarang masih duduk di Sekolah 

Dasar.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti tentang 

faktor-faktor penghambat yang dialami siswa yang tinggal kelas dalam 

pembelajaran, penelitian ini penting dilaksanakan agar sejak dini guru dan 

orang tua dapat mengetahui hambatan belajar siswa atau anaknya, karena 

dengan mengetahui sejak awal hambatan yang dialami oleh siswa diharapkan 

dapat dicarikan solusi yang tepat untuk membantu siswa berkembang secara 

lebih baik lagi sehingga tidak ditemukan lagi siswa tinggal kelas.   

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut : 
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1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran?  

2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa yang 

tinggal kelas dengan hambatan belajar?  

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui faktor penghambat siswa dalam keberhasilan belajar. 

2. Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa 

yang tinggal kelas dengan hambatan belajar.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1.   Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak untuk  memperoleh 

informasi dan referensi tentang faktor penghambat yang dihadapi siswa 

pada saat pembelajaran, serta dapat digunakan sebagai acuan untuk 

penelitian yang selanjutnya. 

2.   Secara Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi 

beberapa pihak diantaranya: 

a.   Bagi guru 

Memberikan informasi bagi guru tentang faktor penghambat 

yang dialami siswa dalam pembelajaran sehingga dapat dijadikan 

rujukan bagi pengambilan tindakan untuk pendampingan. 
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 b.   Bagi sekolah 

Dengan mengetahui faktor yang menghambat siswa dalam 

belajar, sekolah diharapkan dapat mengembangkan program 

pendampingan belajar siswa yang lebih baik untuk mendorong 

peningkatan belajar siswa. 

c.   Bagi peneliti 

Peneliti dapat memperdalam pengetahuan tentang cara 

menganalisis dan mengatasi faktor penghambat pada siswa yang 

tinggal kelas dalam pembelajaran.  
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