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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur dihaturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 

kesempatan kepada kami Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Billfath. Atas 

rahmat sehat dan kesempatan yang diberikan Allah SWT, kami dapat menyelenggarakan 

serta menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu dharma yang harus 

dilakukan oleh dosen. Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul “Bimbingan Belajar 

SBMPTN Komunitas Kertas Kosong” dapat terlaksana dengan lancar. Oleh karena itu, 

melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak, yaitu : 

1. Kholid Novianto, S.S., M.E, selaku Rektor Universitas Billfath 

2. M. Wahib, S.Si, M.M.Pd, selaku Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam Universitas Billfath 

3. Drs. Ali Fauzi, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Billfath 

4. Ir. Syamsul Arifin, M.T, selaku Kepala LPPM Universitas Billfath 

5. Winarno, M.Pd., selaku Kepala SMAN Sukodadi 

6. Komunitas Kertas Kosong  

7. Berbagai pihak yang turut membantu dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini. 

Kami sadar bahwa pengabdian kepada masyarakat ini masih jauh dari target yang 

telah direncanakan, namun kami yakin apa yang telah dilaksanakan memberikan manfaat 

yang sangat besar bagi siswa-siswi SMAN Sukodadi dalam memahami soal-soal SBMPTN. 

Oleh karena itu, kami sangat berharap kegiatan ini dapat berlanjut, sebagai sarana persiapan 

dalam mengahadapi SBMPTN sehingga siswa lebih antusias dalam melanjutkan studi lebih 

lanjut.  

   

         Lamongan, 12 Mei 2019 

               Tim Pengabdian kepada Masyarakat 

               Ketua, 

 

 

               Aris Alfan. M.Si. 

               NIY. 016012404 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Komunitas kertas kosong adalah organisasi yang bergerak di bidang sosial dan 

pendidikan dengan “Gerakan 4 Ayo” yang salah satunya adalah Gerakan Ayo kuliah. 

Gerakan Ayo Kuliah dilaksanakan atas dasar keprihatinan komunitas kertas kosong terhadap 

kurangnya minat siswa lulusan SMA untuk melanjutkan ke Pendidikan Tinggi dengan alasan 

keterbatasan pengetahuan tentang Pendidikan Tinggi, ijin dan restu orang tua, domisili yang 

jauh dengan Perguruan tinggi yang diinginkan, keterbatasan biaya dan yang paling 

memprihatinkan adalah rasa rendah diri dan takut bersaing dengan siswa lulusan sekolah 

favorit.  

Atas dasar keprihatinan tersebut Gerakan Ayo kuliah memiliki rangkaian program 

yang dimulai dari Training Motivasi dengan Seminar Ayo Koliah, Try In SBMPTN, Bimbel 

Offline dan Online SBMPTN, Home visit bagi siswa yang tidak mendapatkan ijin orang tua, 

dan Pendampingan Test serta program Konseling Ayo Kuliah.  

Setelah rangkaian Seminar Ayo Kuliah dan Try In SBMPTN disimpulkan bahwa 

kompetensi yang dimiliki peserta masih sangat kurang untuk mencapai target lolos ke PTN 

yang dituju sehingga dibutuhkan Bimbingan Belajar sesuai kebutuhan Kompetensi Minimum 

untuk diterima di PTN yang dituju. Maka dari itu, Komunitas Kertas Kosong dan Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) serta Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP) Universitas Billfath mengadakan kerjasama dalam mengadakan 

Bimbingan Belajar dengan beberapa dosen Universitas Billfath sebagai tutornya.  

 

1.2 Tujuan 

1. Melaksanakan rangkaian Program Kerja Bidang Ayo Kuliah Komunitas Kertas 

Kosong  

2. Memberikan kesempatan belajar bagi siswa-siswi yang ingin masuk kuliah melalui 

jalur  SBMPTN dan atau ujian masuk PTN sejenis  

3. Meningkatkan motivasi dan  kompetensi siswa peserta bimbingan (Pejuang Ayo 

Kuliah) untuk memenuhi kompetensi yang diujikan di SBMPTN dan atau ujian 

masuk PTN sejenis  
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1.3 Tinjauan Pustaka 

Belajar merupakan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku sebagai hasil dari 

pengalaman atau praktek yang diperkuat. Belajar merupakan hasil dari interaksi antara 

stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar jika dapat menunjukkan perubahan 

perilaku. Hal ini sejalan dengan pernyataan Daryanto (2010: 2) yang mengatakan belajar 

merupakan suatu proses atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Karena belajar dianggap sebagai suatu proses maka dalam implementasinya 

seringkali ditemukan masalah-masalah dalam proses belajar mengajar oleh pendidik. 

Masalah belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang dialami oleh peserta didik dan 

menghambat kelancaran proses belajarnya. Proses belajar mengajar terkadang tidak selalu 

seperti yang diharapkan. Masalah yang terjadi dapat dialami oleh pendidik, peserta didik, 

bahkan keduanya. Kondisi ini dapat disebabkan adanya kelemahan-kelemahan yang dimiliki 

oleh peserta didik dan dapat juga berkenaan dengan faktor lingkungan yang kurang 

menguntungkan mereka dalam proses belajar itu sendiri. Penyebab lainnya dapat berasal dari 

faktor pendidik yaitu berkaitan dengan metode yang digunakan dalam membimbing peserta 

didik selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 

kepribadian yang memadai dan terlatih dengan baik kepada individu-individu setiap usia 

untuk membantunya mengatur kegiatan hidupnya sendiri (Prayitno, 2004: 94). Jadi, 

bimbingan belajar menurut Hamalik (2004: 195) adalah bimbingan yang ditujukan kepada 

siswa untuk mendapat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, 

kemampuannya dan membantu siswa untuk menentukan cara-cara yang efektif dan efisien 

dalam mengatasi masalah belajar yang dialami oleh siswa. Tujuan bimbingan belajar 

dilakukan untuk membantu siswa agar mendapatkan penyesuaian yang baik didalam situasi 

belajar, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan efisien sesuai dengan kemampuan yang 

dimilikinya (Supriyono, 2004: 111).  

Bimbingan belajar yang diberikan kepada peserta didik memiliki tujuan umum dan 

tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah untuk memberikan bantuan atau pertolongan kepada 

anak dalam proses belajar  guna mengembangkan potensinya agar dapat menghasilkan hasil 

belajar yang optimal. Sedangkan tujuan khusus bimbingan belajar sebagai berikut; (1) 

membantu peserta didik untuk merencanakan studi; (2)  membantu peserta didik untuk 

mengembangkan potensi seoptimal mungkin; (3) menolong peserta didik untuk 
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menyesuaikan diri dengan lingkungannya; (4) membantu peserta didik untuk menghadapi 

hambatan yang dialami. 

Bimbingan belajar yang diberikan kepada peserta didik memiliki 5 fungsi, meliputi fungsi 

pencegahan, penyaluran, penyesuaian, perbaikan, dan pemeliharaan. Kelima fungsi tersebut 

dijabarkan sebagai berikut. 

1. Fungsi pencegahan dalam arti bimbingan belajar dapat mencegah kemungkinan 

munculnya masalah. Contoh dalam pembelajaran misalnya, pemberian informasi 

tentang silabus, tugas, ujian dan sistem evaluasi yang dapat memberikan arahan 

terkait pembelajaran sehingga tidak menimbulkan kebingungan. 

2. Fungsi penyaluran, bermakna bimbingan belajar menyediakan kesempatan kepada 

peserta didik untuk menyalurkan bakat dan minat sehingga hasil belajar yang 

didapatkan sesuai dengan kemampuan. Contohnya, membantu peserta didik memilih 

program studi yang sesuai dengan bakat dan minatnya. 

3. Fungsi penyesuaian terlihat dari pembimbingan peserta didik dalam menyelaraskan 

program pengajaran dengan kondisi objektif mereka agar mampu menyesuaikan diri 

dan memahami diri dengan tuntutan program pendidikan. 

4. Fungsi perbaikan bermakna bimbingan belajar membantu memahami kesulitan belajar 

siswa, mengidentifikasi penyebab dan mencari solusinya. Salah satu contoh fungsi ini 

adalah pengajaran remedial. 

 

1.4 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.4.1 Identifikasi Masalah 

Menurut UU no 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS dijelaskan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual kagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat dan negara. Dalam upaya mencapai hasil 

dari definisi UU tersebut, guru dan sekolah berusaha melakukan berbagai berinovasi agar 

peserta didik dapat mencapai prestasi yang baik.  

Kesulitan-kesulitan belajar yang dialami peserta didik dapat menghambat tercapainya 

tujuan pendidikan. Beberapa kesulitan yang dialami peserta didik antara lain,  (1) siswa 

merasa ada pada situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang 

berat (2) siswa dituntut hasil akademik yang tinggi sementara motivasi dan aktivitas 
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belajarnya hanya biasa–biasa saja (3) lingkungan belajar yang kurang mendukung dan 

memfasilitasi aktifitas belajar mereka. 

Masalah lain yang kemudian muncul adalah karena  sekolah memiliki sistem dan 

waktu yang sudah tertata, sehingga proses belajar dan mengajar juga memiliki waktu yang 

terbatas. Salah satu cara mengatasi masalah tersebut adalah dengan bimbingan belajar diluar 

jam sekolah. Pada dasarnya bimbingan belajar diarahkan untuk membantu peserta didik 

mengembangkan pemahaman dan keterampilan belajar dan memecahkan masalah-masalah 

belajarnya. Hadirnya bimbingan belajar juga dapat menjadi alternatif solusi bagi sekolah 

untuk membantu peserta didik dalam persiapan SBMPTN.  

Selama ini soal-soal SBMPTN menjadi soal-soal yang sulit untuk dipecahkan oleh 

siswa. Oleh karena itu sebagian orang tua memilih jalan untuk mendatangkan guru privat 

untuk membantu anaknya dalam memahaminya. Tidak sedikit siswa yang berkeinginan untuk 

melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi (kuliah) namun terkendala oleh seleksi 

masuk perguruan tinggi yang memuat soal-soal yang sulit untuk dikerjakan. Pengabdian ini 

dilakukan oleh sejumlah relawan dengan membuat media inovasi dan menggunakan metode 

pembelajaran yang interaktif untuk membantu siswa dalam memahami soal-soal SBMPTN. 

Selain itu pengabdian ini juga membantu masyarakat yang kurang mampu membiayai anak-

anaknya untuk ikut program les khusus SBMPTN di lembaga bimbingan belajar yang ada 

selama ini. 

 

1.4.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara meningkatkan motivasi dan kompetensi siswa peserta bimbingan untuk 

menghadapi SBMPTN tahun 2019 ?  

 

1.4.3 Manfaat Kegiatan 

Kegiatan ini bermanfaat untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi  siswa melalui 

bimbingan belajar untuk menghadapi SBMPTN 2019 
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BAB II 

METODE KEGIATAN 

2.1 Khalayak Sasaran  

Peserta Bimbingan belajar adalah siswa kelas XII SMA Negeri Sukodadi Lamongan 

yang telah memenuhi kualifikasi dan sudah mengikuti Seminar Ayo Kuliah 2nd dan Try In 

SBMPTN Komunitas Kertas Kosong. Siswa bimbingan belajar yang telah terdaftar kemudian 

dibagi dalam 4 kelas yang terdiri dari 2 kelas Saintech dan 2 kelas Soshum. 

 

2.2 Metode Kegiatan  

Metode yang dilakukan dalam kegiatan ini yaitu metode pendekatan secara langsung, 

yaitu ceramah dan praktik.  Metode ceramah dilakukan melalui pembahasan materi pelajaran 

yang akan diujikan dalam SBMPTN. Metode praktik dilakukan dengan memberi kesempatan 

pada siswa dalam menyelesaikan soal secara mandiri terlebih dahulu setelah itu ada sesi 

pembahasan soal-soal yang telah mereka kerjakan. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di 

SMA Negeri Sukodadi.  Pelaksanaannya dilakukan dengan serangkaian pendampingan 

pembelajaran yang dilaksanakan dua kali dalam 1 minggu selama kurun waktu 2 bulan. 

Sasaran pengabdian ini terbagi menjadi bebebrapa kelas agar penyampaian materi dapat lebih 

optimal. Kegiatan dalam pengabdian ini berupa pendampingan, pemberian motivasi, ceramah 

dan diskusi.  Langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini sebagai berikut. 

1. Persiapan, pada langkah ini dilakukan pembuatan proposal pengabdian kepada 

masyarakat yang ditujukan kepada Kepala Sekolah SMA Negeri Sukodadi, survei 

tempat untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, sosialisasi kepada calon 

siswa bimbingan mengenai jadwal dan tempat bimbingan. 

2. Pelaksanaan kegiatan  

a. Memberikan motivasi untuk terus belajar dan melanjutkan kuliah serta sharing 

pengalaman para tentor selama menempuh perkuliahan. 

b. Memberikan soal-soal SBMPTN untuk kemudian dikerjakan oleh siswa. 

c. Membahas soal-soal SBMPTN secara bersama dan melakukan pemantapan 

konsep dari masing-masing jenis soal.  

3. Evaluasi dengan cara memberikan soal-soal lain yang sejenis sebelum mengakhiri 

bimbingan tiap minggunya. 

4. Pembuatan laporan hasil pengabdian kepada masyarakat. 

 

 



6 
 

2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat 

Faktor pendukung  yang membuat kegiatan ini berjalan dengan lancar adalah 

komunikasi yang baik antara Komunitas Kertas Kosong dengan SMA Negeri Sukodadi serta 

dengan para dosen Universitas Billfath. Selain itu faktor lainnya adalah semangat dan  

kemauan siswa yang tinggi untuk belajar dan harapan diterima di perguruan tinggi negeri 

pilihan mereka.  

Faktor penghambat dari kegiatan ini adalah sebagian besar siswa mengambil pilihan 

bidang Saintech atau Soshum tidak sesuai dengan latar belakang jurusan mereka, sehingga 

siswa kesulitan mengerjakan soal-soal yang memang bukan bidangnya. Selain itu sebagian 

besar siswa kelas XII di hari sabtu masih mengikuti kegiatan ekstra di sekolah sehingga 

seringkali terlambat masuk kelas. 
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BAB III 

PELAKSANAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan  

Hasil dalam pengabdian ini berupa peningkatan rasa percaya diri dan motivasi siswa 

bimbingan untuk bersaing dalam SBMPTN tahun 2019 dan banyaknya siswa bimbingan yang 

melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi.  

Pengabdian ini melibatkan 8 orang tutor yang merupakan dosen Universitas Billfath 

yang terdiri dari 3 dosen matematika, 2 dosen fisika, 2 dosen kimia, serta 1 dosen bahasa 

Inggris dengan rincian materi yang dibimbing seperti pada tabel berikut. 

No Tentor Materi 

1 Aris Alfan, M.Si. Matematika, TPA 

2 Fitroh Resmi, M.Si. Matematika  

3 Nihaya Alivia C.D Matematika 

4 Nikmatin Solichah, M.Si. Kimia 

5 Rendy Priyasmika, M.Pd. Kimia  

6 Ardimas, M.Sc. Fisika, TPA 

7 Ulfa Mahfudli Fadli, M.Si. Fisika, TPA 

8 Rajid Kurniawan, M.Pd. Bahasa Inggris 

 

Kegiatan bimbingan dilaksanakan mulai 8 Februari sampai 27 April 2019 dengan 

jadwal seminggu 2 kali yaitu pada hari sabtu dan minggu mulai jam 09.00 sampai 11.00. Para 

siswa dijadwalkan mendapatkan materi dari semua bidang (Tes Potensi Akademik, 

matematika, fisika, kimia dan bahasa inggris) dengan pembagian satu kelas di isi kurang 

lebih ada 7 peserta.  

Bimbingan dilakukan dengan langkah awal pengelompokan siswa sesuai bidang yang 

akan diikuti yaitu kelas Saintech dan Soshum. Selanjutnya siswa diberikan soal-soal untuk 

dikerjakan terlebih dahulu. Setelah selesai masing-masing tentor membahas soal yang sudah 

dikerjakan oleh siswa. Pembahasan soal dilakukan dengan cara diskusi untuk memantapkan 

konsep materi, kemudian siswa diberikan soal-soal lain yang sejenis serta diajarkan untuk 

mengerjakan soal tersebut dengan cepat dan tepat. Di setiap 2 minggu sekali siswa diberikan 

Self Healing, pemberian motivasi dan informasi terkait perguruan tinggi yang akan dipilih 

siswa. 
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Selama kegiatan bimbingan berlangsung antusiasme siswa sangat baik dan 

kemampuan dalam menyelsaikan soal-soal meningkat. Berdasarkan hasil pengamatan selama 

pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat disimpulkan bahwa: (a) Tingkat 

partisipasi siswa yang tinggi terhadap program bimbingan memberikan dampak yang positif 

terhadap pelaksanaan program kegiatan pengabdian (PKM), dan (b) Pelaksanaan program 

pengabdian ini mampu meningkatkan pengetahuan, motivasi serta minat kuliah siswa.  
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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Simpulan  

Hasil pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan bahwa program ini berjalan 

dengan baik dengan hasil yaitu motivasi siswa bimbingan SBMPTN meningkat dan 

kompetensi siswa dalam mengerjakan soal-soal SBMPT meningkat. Hal ini dapat dilihat 

antusiasme dari siswa meningkat untuk melanjutkan kuliah dan hasil Try Out siswa cukup 

tinggi. 

4.2 Saran 

Para relawan yang menjadi tutor diupayakan untuk menggunakan metode yang 

bervariasi sehingga siswa merasa lebih nyaman, tidak mudah jenuh dan lebih cepat dan tepat 

dalam mengerjakan soal-soal latihan SBMPTN. 
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Lampiran 1 : Surat Tugas Pengabdian Kepada Masyarakat  
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Lampiran 2 : Sertifikat Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat  

  (Sertifikat dari Ketua Umum “Komunitas Kertas Kosong”  

 Nomor: 005/03/K-3/2019) 
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Lampiran 3 : Foto Kegiatan 
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