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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Dalam bahasa 

Jepang, kyouiku (教育) adalah istilah yang sepadan dengan pendidikan. Kyouiku 

(教育) berarti sesuatu yang terjadi di sekolah dan lebih dalam lagi dimaksudkan 

sebagai hal yang mempengaruhi perkembangan kemampuan, pengetahuan dan 

tingkah laku seseorang anak dengan peraturan rutin dan formal. 

Salah satu sarana seseorang untuk belajar adalah dengan pendidikan. 

Pendidikan terbagi dalam tiga sistem yaitu pendidikan formal, pendidikan 

nonformal, dan pendidikan informal. Sesuai dengan Undang-Undang No. 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal 

adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan 

secara teratur dan berjenjang. Selanjutnya pendidikan informal adalah jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara 

mandiri.
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Dalam pendidikan formal, proses belajar ditempuh dengan belajar di 

sekolah. Proses belajar di sekolah tentunya melibatkan interaksi yang tercipta dari 

pendidik dan peserta didik. Interaksi yang tercipta tersebut berupa pendidik 

menyampaikan materi pembelajaran dan peserta didik menerima materi 

pembelajaran.   

Setiap siswa dalam proses pembelajaran, dituntut untuk dapat mencapai 

suatu keberhasilan. Keberhasilan proses pembelajaran tersebut tidak hanya berasal 

dari satu sisi saja yaitu guru yang diharapkan memiliki kompetensi dalam 

memberikan pembelajaran dan mampu menyajikan pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk memberikan umpan balik dalam proses belajar, namun 

peserta didik juga harus memiliki kesadaran dan keinginan untuk belajar. 

Kesadaran dan keinginan peserta didik tersebut dapat tercipta apabila peserta 

didik dapat menanggulangi kesulitan belajarnya. Kesulitan belajar merupakan 

kondisi saat siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mengikuti 

proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar secara optimal (Rumini dkk, 

dalam Irham dan Wiyani, 2013: 254).   

Dalam hal ini peranan guru sangat penting dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Ischak SW dan Warji R (1998: 34) berpendapat bahwa dalam proses 

belajar mengajar, guru dihadapkan pada kenyataan bahwa terdapat 

keanekaragaman individu siswa. Dengan keanekaragaman tersebut maka 

penguasaan hasil belajar mengajar beranekaragam juga. Dalam memahami 

keanekaragaman ini seorang guru diharapkan dapat membangun suatu hubungan 

yang baik. Dalam berhubungan ini, seorang guru akan dapat memahami 



3 
 

 

perbedaan dari setiap siswa yang diajarnya. Perbedaan setiap siswa ini bisa 

dikatakan sebagai perbedaan individual. 

Suharsimi Arikunto (1990 dalam Djamarah, 2011: 82) menyatakan bahwa 

perbedaan individual anak didik dibutiri cukup banyak, yang semuanya 

merupakan ciri dan kepribadian anak didik sebagai individu. Sedangkan Abu 

Ahmadi (1991 dalam Djamarah, 2011: 83) mengakui bahwa anak didik selain 

terdapat perbedaannya, juga terdapat persamaannya. Persamaan dan perbedaan 

yang harus mendapatkan perhatian seperti pada aspek kecerdasan (inteligensi), 

kecakapan, prestasi, bakat, sikap, kebiasaan, ciri-ciri jasmaniah, minat, cita-cita, 

kebutuhan, kepribadian, pola-pola dan tempo perkembangan, serta latar belakang 

lingkungan. Jadi setiap guru harus memiliki hubungan dengan siswa berupa 

pendekatan yang disesuaikan dengan perbedaan dari setiap individual. Hal 

tersebut seperti yang dilakukan oleh Takizawa Momoko terhadap siswanya di 

kelas 3-2 yaitu Omiya Masaki dalam film Burakkuboodo Season 3. 

Dalam menjalin hubungan dengan siswa, tentu saja seorang guru harus 

memiliki kompetensi yang dapat mencerminkan dirinya sebagai tenaga pendidik. 

Seperti halnya dengan istilah guru yang merupakan seorang yang digugu 

(dipercaya) dan ditiru. Maka setiap apa yang dikatakan atau diucapkan oleh 

seorang guru akan digugu (dipercaya) oleh siswanya. Sedangkan yang ditiru 

adalah sikap dan apa saja yang diperbuat oleh seorang guru. Oleh karena itu, 

sangatlah penting peran kompetensi seorang guru dalam mendidik siswanya. 
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UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyatakan bahwa 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi guru sebagaimana 

dimaksudkan dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Berdasarkan 

pernyataan tersebut, kompetensi guru dapat diartikan sebagai bentuk cerminan 

tindakan yang dilakukan oleh seorang guru ketika melaksanakan tugas 

keprofesionalan dan kewajibannya yang diharapkan dapat memberikan hasil yang 

baik. 

Mulyasa (2013: 173) dalam Standar Pendidikan menyatakan bahwa 

kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orangtua/wali dan masyarakat sekitar. Seorang guru yang 

merupakan tenaga pengajar diharapkan mampu menciptakan hubungan yang baik 

serta humoris dalam interaksi belajar mengajar di kelas. Dalam hal ini dapat 

ditunjukkan dengan guru yang harus mampu menangani perilaku siswa yang 

bertindak tidak baik di dalam ataupun di luar kelas demi terwujudnya kondisi dan 

situasi kelas yang kondusif, mampu mengendalikan emosi, dan mampu bersifat 

proporsional. 

Film Burakkuboodo season 3 menceritakan sebuah sekolah bernama Oota 

Miyako. Sekolah tersebut merupakan sekolah menengah tingkat pertama. Dalam 

sekolah tersebut ada sebuah kelas yang ditangani oleh seorang guru bernaman 

Takizawa Momoko. Takizawa sensei merupakan guru yang mengajar pelajaran 

bahasa Inggris di sekolah Oota Miyako. Kelas yang ditangani oleh Takizawa 
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sensei sangat tidak biasa sejak kedatangan siswa baru, kelas tersebut adalah kelas 

3-2. Awalnya kelas 3-2 tersebut merupakan kelas yang baik-baik saja dan tidak 

bermasalah. Siswanya pun tidak pernah berbuat onar ketika Takizawa sensei 

mengajar. Namun semuanya berubah ketika kelas tersebut kedatangan Omiya 

Masaki. Ketika di kelas, Omiya tidak pernah memperhatikan Takizawa sensei, dia 

selalu tidur dan terlihat sangat tidak bersemangat ketika proses pembelajaran 

sedang berlangsung, serta jika Takizawa sensei bertanya dia selalu menjawab 

dengan “分かりません ” (tidak mengerti) dan dengan pandangannya yang 

menyeramkan. Hal ini tergambar dalam dialog berikut ini. 

滝沢先生：はい、注目 今日からこのクラスに 転入した、大宮真崎です。

大宮くん、自己紹介 お願いします。頑張って。 

生徒達    ：ファイト。 

滝沢先生：簡単いいのよ。今日だったから 緊張しちゃったかな。オッケ

ー いいわ。また ホームルームで 時間を 取りましょう。  

各 教科 どれだけ 進んでいるか まとめて おきました。 

前の学校とは 大きく違う ところが あったら 補習します

ので 遠慮しなく 言ってくださいね。大宮くん、分かったら 

返上してください。 

大宮        ：分かりません。わ．か．り．ま．せ．ん。 

滝沢先生：何が 分からないのかしら？  

大宮         ：全部。 

滝沢先生：全部？ 

大宮        ：先生の 言いうってること，全然 分かりません。 

 

Takizawa Sensei: Ha-i, chuumoku kyou kara kono kurasu ni tennyuu shita, Omiya 

Masaki desu. Omiya-kun, jikoshoukai onegaishimasu. 

Ganbatte. 

Seito tachi          : Faito. 

Takizawa sensei :Kantan ii no yo. Kyou data kara kinchou shichattakana.Okke- ii 

wa. Mata ho-mu ru-mu de jikan wo torimashou. Kaku kyouka 

dore dake susundeiru ka matomete okimashita. Mae no gakkou 

to wa ookiku chigau tokoro ga attara hoshuu shimasu no de 

enryoshinaku ittekudasai ne. omiya-kun, wakattara henjyou 

shite kudasai. 



6 
 

 

Omiya               : Wakarimasen. 

Takizawa sensei :Nani ga wakaranai no kashira? 

Omiya                 : Zenbu. 

Takizawa sensei :Zenbu? 

Omiya                : Sensei no iiutteru koto, zenzen wakarimasen. 

 

Takizawa Sensei : Semuanya perhatian. Hari ini kita kedatangan siswa baru 

bernama Omiya Masaki. Omiya-kun perkenalkan dirimu. 

Semangat. 

Siswa lainnya : Semangat.  

Takizawa Sensei   : Perkenalan yang sederhana juga tidak apa- apa. Mungkin ini 

terlalu mendadak? Oke tidak apa- apa. Nanti kita cari waktu 

lain. Saya sudah meringkas seberapa jauh materi kita di tiap 

pelajaran. Jika ada perbedaan dengan sekolah lamamu, saya 

bisa mengadakan pelajaran tambahan, tidak usah ragu untuk 

memberitahuku. Omiya-kun, tolong jawab jika kamu sudah 

mengerti.  

Omiya                : Saya tidak mengerti. Ti-dak me-nger-ti. 

Takizawa Sensei : Apa yang tidak kamu mengerti? 

Omiya                 : Semuanya. 

Takizawa Sensei : Semuanya? 

Omiya                 : Semua yang sensei katakan, aku sama sekali tidak mengerti. 

(BB/ S3/ 00:02:30) 

Hal tersebut berdampak pada siswa lain ketika Takizawa sensei 

menugaskan mereka untuk membuat teks pidato tentang “夢” (mimpi), para 

siswa tersebut tidak memperhatikan dan malah berbuat onar serta menjawab 

“分かりません” (tidak mengerti) juga. Tidak berhenti sampai disitu saja, para 

siswanya pun memojokkan Takizawa sensei dengan melemparinya dengan 

kertas ketika ia mencoba untuk menjelaskan tentang maksud pembelajaran pada 

hari itu. Menghadapi kelas yang seperti itu, Takizawa sensei sangat depresi dan 

ingin mengakhiri hidupnya. 

Dengan adanya tekanan seperti itu, sangat jelas jika seorang guru tidak 

akan dapat memberikan dan menyampaikan pembelajaran yang baik terhadap 

siswanya. Sama halnya seperti yang dialami Takizawa sensei, ia tidak dapat 
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melangsungkan pembelajaran secara efektif di kelas 3-2. Setiap ia memberikan 

materi serta menugaskan siswanya, ia selalu mendapatkan pemberontakan dari 

siswanya. Namun, karena suatu hal akhirnya Takizawa sensei membulatkan 

tekadnya untuk merubah siswanya dan tetap mengajar dengan kepribadian yang 

sedikit ia ubah. Mulai dari sikapnya yang tegas, serta sabar dalam memberikan 

pembelajaran di kelas. 

Setelah kelas dan siswanya dapat terkendali, Takizawa sensei akhirnya 

melakukan pendekatan terhadap Omiya Masaki yang dianggap troublemaker di 

kelas 3-2. Disinilah Takizawa sensei mengetahui kenyataan yang sangat miris 

tentang Omiya Masaki. Ternyata Takizawa sensei mengetahui bahwa Omiya 

tidak bisa membaca dengan lancar bahkan menuliskan namanya dengan huruf 

Kanji pun dia sangat kaku. Mengetahui hal tersebut, Takizawa sensei berencana 

mengadakan pembelajaran secara privat untuk mengatasi kesulitan belajar yang 

dialami Omiya Masaki. Namun, niat baiknya tersebut justru membuat 

Takizawa sensei difitnah oleh salah satu siswinya bernama Hirokawa Manami 

bahwa Takizawa sensei memiliki hubungan khusus dengan Omiya Masaki. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menganalisis 

kompetensi sosial guru yang ada dalam diri Takizawa sensei dan kesulitan 

belajar yang dialami Omiya Masaki. Oleh karena itu penulis tertarik mengambil 

judul penelitian “Peran Kompetensi Sosial Guru Dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Siswa Pada Film Burakkuboodo Season 3 Karya 

Sutradara Hirano Shunichi” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apa saja kesulitan belajar yang dialami Omiya Masaki di sekolah Oota 

Miyako? 

2. Apa saja peran kompetensi sosial yang ada dalam diri Takizawa Momoko 

dalam mengatasi kesulitan belajar Omiya Masaki? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kesulitan belajar apa saja yang dialami Omiya 

Masaki di Oota Miyako. 

2. Untuk mengetahui peran kompetensi sosial  guru apa saja yang dimiliki 

Takizawa Momoko dalam mengatasi kesulitan belajar Omiya Masaki. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi dalam 

perkembangan ilmu pendidikan dan menambah kajian ilmu pendidikan untuk 

memahami kompetensi sosial guru dan diharapkan dapat menjadi acuan untuk 

penelitian selanjutnya yang mengangkat topik tentang pendidikan khususnya 

tentang peran kompetensi sosial guru terhadap kesulitan belajar siswa. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis 
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1.4.2.1 Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat 

digunakan oleh para pengajar dalam melaksanakan proses pembelajaran dengan 

memperhatikan, menerapkan, dan meningkatkan kompetensi sosial guru sehingga 

dapat berpengaruh secara baik dalam mendidik siswa. 

1.4.2.2 Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan bagi 

peneliti tentang pentingnya peran kompetensi sosial guru sehingga ketika penulis 

benar-benar terjun ke dunia pendidikan. 

1.4.2.3 Bagi Pembaca 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

pentingnya peran kompetensi sosial guru serta dapat meningkatkan kualitas 

seorang guru. 
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1.5 Definisi Operasional 

1. Kompetensi Sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan,orangtua/ wali peserta didik, dan masyarakat 

sekitar. 

2. Kesulitan Belajar adalah suatu kondisi dimana anak didik tidak dapat 

belajar dengan semestinya karena adanya suatu gangguan atau hambatan 

dalam mencapai tujuan belajar yang dapat menghambat kemajuan 

belajarnya. 

3. Film adalah suatu karya sastra yang sangat penting untuk 

mengkomunikasikan tentang suatu realita yang terjadi dalam kehidupan 

sehari-hari dan menceritakan tentang realita yang terjadi. Film memiliki 

berbagai jalan cerita seperti kehidupan sekolah, misteri, romantis, dan lain-

lain.  


