
18 

 

 

 

 

ARTIKEL ILMIAH 

 

KESULITAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

IPA DI KELAS VB SD NEGERI 80/I MUARA BULIAN  

 
 

SKRIPSI 

 

 

Oleh 

MAYA ANGGRAINI 

NIM  A1D113072  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS JAMBI 

2017 
 

 

 



19 
 

  

 

KESULITAN BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN 

IPA DI KELAS VB SD NEGERI 80/I MUARA BULIAN  
 

Diajukan Oleh: 

MAYA ANGGRAINI 

NIM  A1D113072  

 

PGSD FKIP UNIVERSITAS JAMBI 

ABSTRACT 
 

 

Anggraini, Maya. 2017. 'Difficulties of Student Learning on Science Subjects in 

the VB SD Negeri 80 / I Muara Bulian Class'' . Essay. Education 

Program Teacher Elementary School, Department of Education, Faculty 

of Jambi University, Supervisor (1) Drs. Nelyahardi Gutji Sutan Sati, 

M.Pd (2) Mohamad Muspawi, S.Pd.I., M.Pd.I. 

 

Keywords: Learning Difficulties. Science Lesson 

 

 Based on the observations in the VB SD Negeri 80/I Muara Bulian class, 

that at the time of science learning process took place, it appears there are some 

students who are not active in associating new concepts of experiments, so that in 

the learning process students do less reasonable attitude such as indifferent and 

concerned with things other. things like this are marked that students have 

learning difficulties. 

 The purpose of this study to determine the factors that occur in student 

learning difficulties on the subject of ipa in the class VB SD Negeri 80/I Muara 

Bulian. 

 The method used in this research is descriptive qualitative. This research 

was conducted on February 7th until February 28th of 2016/2017. This research is 

guided by the characteristics of student learning difficulties and student learning 

factors. And the research informant is the students of VB SD Negeri 80/I Muara 

Bulian class. Data collection was done by observation and interview. 

 The results of data analysis indicate that learning difficulties in science 

subjects occur because of unfair attitudes not in accordance with the learning 

process, where the process of learning IPA requires the learning process of learner 

activity in reading alone, linking new concepts by discussing and using the term, 

the concept and new principles of experiments and observations. If in the process 

learners highlight the pervert attitude does not participate in active learning 

process activities by discussing and trying various experiments and observations 

on science learning that should, then learners experience learning barriers that 

occur from external factors that are the environment of his classmates and the 

barriers of behavior so that in the science learning is called with the difficulty of 

learning students on science subjects. 

 

 

] 
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I   PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dan penunjang 

bagi kehidupan manusia, karena manusia merupakan bagian dari makhluk hidup 

yang memiliki kebutuhan, salah satu kebutuhan manusia adalah belajar, karena 

dengan belajar manusia dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan serta 

dapat mengikuti perkembangan teknologi, sehingga manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.  

Dalam pendidikan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi 

proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, 

serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata 

lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat 

belajar dengan baik.  

Aktivitas belajar yang baik bagi setiap individu tidak selamanya dapat 

berlangsung secara wajar, keadaan tersebut dipengaruhi oleh cepat lambatnya 

daya tangkap seseorang terhadap suatu pelajaran dan cepat daya tangkap 

dipengaruhi oleh konsentrasi. Ada banyak hambatan-hambatan untuk mencapai 

tujuan belajar yang sering kita jumpai dalam aktivitas belajar sehari-hari yang 

disebut dengan kesulitan belajar.  

Dari observasi terdahulu di awal bulan oktober 2016 peneliti melihat 

kenyataan di kelas VB SD Negeri 80/I Muara Bulian  pada saat kegiatan menilai 

hasil akhir ujian mid semester, ada  beberapa siswa yang mendapatkan nilai mata 

pelajaran IPA rendah yang tidak sampai pada nilai rata-rata, dan pada tanggal 6 

Oktober 2016 peneliti melihat kenyataan di kelas VB SD Negeri 80/I Muara 

Bulian saat proses pembelajaran IPA berlangsung, terlihat bahwa tidak semua 

peserta didik aktif dalam mengaitkan konsep-konsep baru dari eksperimennya, 

dalam artian masih terdapat beberapa peserta didik  yang mengalami kesulitan 

belajar, karena dalam proses pembelajaran peserta didik masih ada yang acuh tak 

acuh dalam melakukan kegiatan eksperimen dan tingkah laku peserta didik 

terlihat tidak wajar seperti suka mengajak teman mengobrol, tidak mau mencoba 

eksperimennya dan seperti tidak percaya diri dalam melakukan eksperimen 

observasi pada pembelajaran berkelompok saat proses pembelajaran eksperimen 

berlangsung.  

Hal ini terjadi pada siswa yang mendapat nilai mid semester mata 

pelajaran IPA  rendah tersebut yaitu ada dua siswa yang berinisial “AN” dan “R. 

Dan dari hasil wawancara dengan wali kelas VB yaitu Ibu “S” mengatakan bahwa 

dapat dilihat juga siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini 

terungkap karena Ibu “S” melihat sikap peserta didik dalam proses pembelajaran 

IPA, dimana tidak semua peserta didik tersebut ikut memperhatikan dan mencoba  

kegiatan eksperimen di kelompoknnya, dan juga tidak antusias untuk mengerjakan 

tugas dengan cepat, ada yang suka mengajak teman mengobrol, dan terlihat ada 

yang tidak percaya diri pada saat belajar berkelompok. 

Berdasarkan dari uraian hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan 

bahwa peserta didik mengalami aktifitas belajar kurang baik terutama di mata 

pelajaran IPA, peserta didik mengalami hambatan dalam proses belajar 

eksperimen dan menunjukkan tingkah laku kurang wajar seperti tidak ikut 
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memperhatikan dan mencoba  kegiatan eksperimen di kelompoknnya, dan juga 

tidak antusias untuk mengerjakan tugas dengan cepat, ada yang suka mengajak 

teman mengobrol, dan terlihat ada yang tidak percaya diri pada saat belajar 

berkelompok. Dimana aktifitas belajar kurang baik yang memiliki hambatan 

seperti ini disebutkan dengan kesulitan belajar.  

Maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul : 

“Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA di Kelas VB SD Negeri 

80/I Muara Bulian”. 

 

II  KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Relevan 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Kesulitan belajar  

Menurut Jamaris M (2014:3) Kesulitan belajar merupakan suatu hal yang 

dialami oleh sebagian siswa di sekolah dasar, bahkan dialami oleh siswa yang 

belajar di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

  Menurut Reid dalam Jamaris M (2014:4) mengemukakan bahwa kesulitan 

belajar siswa teridentifikasi dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik yang 

dilakukannya seperti: mengalami kesulitan dalam menjalani tes IQ sehingga 

memperoleh score rendah, mengalami kesulitan dalam beberapa mata pelajaran, 

dan pencapaian hasil belajar dibawah potensi yang dimilikinya. 

  Menurut Mulyadi (2010:6) “kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu 

kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan 

tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari 

dan mungkin juga tidak disadari oleh orang mengalaminya, dan dapat bersifat 

sosiologis, psikologis ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya”. 

 Dari  uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar akan 

tampak dari proses pembelajaran yang memiliki hambatan-hambatan tertentu atau 

kegiatan belajar yang kurang baik. 
 

2.2.2 Pembelajaran IPA  

 Dalam proses pembelajaran IPA Menurut Haryono (2013:4) Mengatakan 

bahwa keaktifan peserta didik merupakan inti dari pola belajar. Hal ini dapat 

tercermin dari keaktifan peserta didik dalam membaca sendiri, mengaitkan 

konsep-konsep baru dengan berdiskusi dan menggunakan istilah, konsep dan 

prinsip baru dari  berbagai eksperimen dan observasi. 

 Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembelajaran IPA adalah 

suatu proses penyelidikan yang teroganisir untuk mencari penemuan di dalam 

fakta-fakta proses produknya dengan melibatkan keaktifan dalam proses mencari 

penemuannya dari berbagai eksperimen dan observasi. 

 

 2.2.3  Kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPA 

 

  Menurut Mulyadi (2010:6) “Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai 

suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-

hambatan tertentu untuk mencapaai hasil belajar. Hambatan-hambatan ini 

mungkin disadari dan mungkin juga tidak disadari oleh orang mengalaminya, dan 
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dapat bersifat sosiologis, psikologis ataupun fisiologis dalam keseluruhan proses 

belajarnya”. 

 Proses pembelajaran IPA Menurut Haryono (2013:4) Mengatakan bahwa 

keaktifan peserta didik merupakan inti dari pola belajar. Hal ini dapat tercermin 

dari keaktifan peserta didik dalam membaca sendiri, mengaitkan konsep-konsep 

baru dengan berdiskusi dan menggunakan istilah, konsep dan prinsip baru dari  

berbagai eksperimen dan observasi. 

 Dari uraian tentang kesulitan belajar dan pembelajaran IPA di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPA dapat 

dilihat dari adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

pembelajaran IPA. Hambatan ini dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam 

membaca sendiri, mengaitkan konsep-konsep baru dengan berdiskusi dan 

menggunakan istilah, konsep dan prinsip baru dari  berbagai eksperimen dan 

observasi dalam proses pembelajaran IPA.  

2.2.3 Faktor penyebab kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA 

 Kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPA dapat dilihat dari adanya 

hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan ini dapat 

dilihat dari keaktifan siswa dalam membaca sendiri, mengaitkan konsep-konsep 

baru dengan berdiskusi dan menggunakan istilah, konsep dan prinsip baru dari  

berbagai eksperimen dan observasi dalam proses pembelajaran IPA.  

 Ismail (2016:38) mengatakan bahwa Kegiatan belajar sangat berpengaruh 

oleh beberapa faktor yang saling berhubungan satu sama lainnya. Faktor tersebut 

dapat digolongkan kedalam dua golongan, yaitu :  

a) Faktor internal 

Faktor internal mencakup segi intelektual seperti kecerdasan, bakat, minat, 

motivasi, kondisi dan keadaan fisik. 

b) Faktor eksternal meliputi kondisi social siswa seperti lingkungan, ekonomi 

keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. 

 

2.2.2 Cara mengatasi kesulitan belajar pada mata pelajaran IPA 

 Untuk dapat mengatasi siswa yang mengalami kesulitan belajar pada mata 

pelajaran IPA Menurut Aunurrahman (2012:197) di jabarkanlah langkah-langkah 

kegiatannya sebagai berikut : 

1. Identifikasi  

Identifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa 

yang mengalami kesulitan belajar, dengan melakukan kegiatan sebagai 

berikut : 

- Data dokumen hasil belajar siswa  

- Menganalisis absensi siswa di dalam kelas 

- Mengadakan wawancara dengan siswa 

- Menyebar angket untuk memperoleh data tentang permasalahan belajar 

- Tes untuk memperoleh data tentang kesulitan belajar atau 

permasalahan yang sedang dihadapi. 

2. Diagnosis 

Diagnosis adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil belajar dari 

pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis 

kesulitan belajar yang diaami siswa. 
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- Keputusan mengenai faktor-faktor yang menjadi sebab kesulitan 

belajar. 

- Keputusan mata pelajaran apa yang mengalami kesulitan belajar.  

Kegiatan diagnosis ini dapat dialkukan dengan cara : 

a) Membandingkan nilai prestasi individu untuk setiap mata pelajaran 

dengan nilai rata-rata seluruh individu. 

b) Membandingkan prestasi dengan potensi yang dimiliki siswa. 

c) Membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal tujuan 

yang diharapkan. 

3. Prognosis 

Aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat 

membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa, yaitu : 

a) Bentuk treatmen yang harus diberikan 

b) Bahan atau materi yang diperlukan 

c) Metode yang akan digunakan 

d) Alat bantu belajar megajar yang diperlukan 

e) Waktu kegiatan dilaksanakan 

4. Terapi atau pemberian bantuan 

Terapi disini adalah pemberian bantuan kepada anak yang mengalami 

kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap 

prognosis. Bentuk terapi yang diberikan sebagai berikut : 

a) Bimbingan belajar kelompok  

b) Bimbingan belajar individual 

c) Pengajaran remedial 

d) Pemberian bimbingan pribadi 

e) Alih tangan kasus 

5. Tindak Lanjut  

Tindak lanjut adalah usaha untuk mengetahui keberhasilan bantuan yang 

telah diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar yang 

didasari dari : 

a) Tes hasil belajar dalam bidang studi yang dianggap sulit. 

b) Melakukan wawancara dengan murid yang bersangkutan untuk 

mengetahui pendapat murid tentang kesulitannya. 

c) Wawancara dengan guru dan orang tua mengenai perubahan yang 

telah terjadi 

d) Menganalisa hasil belajar yang telah dicapai dan informasi lainnya 

e) Observasi kegiatan murid dalam belajar. (Mulyadi 2010:43) 

 Dari uraian langkah-langkah mengatasi kesulitan belajar siswa, maka 

dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA yaitu melalui tahapan sebagai berikut, 1) Tes untuk memperoleh 

data tentang kesulitan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi  

2) Membandingkan nilai yang diperoleh dengan batas minimal tujuan yang 

diharapkan 3) Menyiapkan bentuk treatmen yang harus diberikan 4) Pengajaran 

remedial 5) Melakukan wawancara dengan murid yang bersangkutan untuk 

mengetahui pendapat murid tentang kesulitannya 6) Wawancara dengan guru dan 

orang tua mengenai perubahan yang telah terjadi 7) Observasi kegiatan murid 

dalam belajar (Mulyadi 2010:43). 
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2.3 Kerangka Berpikir 

Aktivitas belajar yang baik bagi setiap individu tidak selamanya dapat 

berlangsung secara wajar, keadaan tersebut dipengaruhi oleh cepat lambatnya 

daya tangkap seseorang terhadap suatu pelajaran dan cepat daya tangkap 

dipengaruhi oleh konsentrasi. Ada banyak hambatan-hambatan untuk mencapai 

tujuan belajar. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari oleh orang yang 

mengalaminya, dan dapat bersifat sosiologis, psikologis atupun fisologis dalam 

keseluruhan proses belajarnya.   

Hambatan-hambatan ini juga dilihat dari kurangnya minat belajar pada 

mata pelajaran IPA, tidak siap untuk melakukan kegitan pembelajaran IPA, 

motivasi belajarrnya kurang terutama di mata pelajaran IPA, tidak berkonsentrasi 

dalam proses pembelajaran IPA, sulit mengolah materi pemebelajaran IPA 

(melakukan eksperimen), memiliki rasa takut untuk mencoba melakukan 

eksperimen, dan hanya menghandalkan hasil kerja teman. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

III. METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dalam bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. 

3.2 Waktu Pelaksanaan penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di kelas VB SD Negeri 80/I Muara Bulian, pada 

semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

 

KESULITAN BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN IPA 

AKTIVITAS BELAJAR SISWA 

PADA MATA PELAJARAN IPA 

HAMBATAN  DALAM 

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

IPA 
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3.3  Data dan Sumber data penelitian 

 Sumber data merupakan dari mana data yang digunakan penulis tersebut 

diperoleh dalam penelitiannya. Sumber data yang digunakan hendaklah sumber 

yang jelas dan akurat, sumber data observasi, wawancara dan dokumentasi dari 

kegiatan mengamati yang dilakukan siswa merupakan contoh sumber data yang 

akurat. Penulis mengobservasi kegiatan mengamati yang dilakukan siswa dengan 

cara mencatat temuan-temuan pada saat mengamati, selanjutnya setelah 

melakukan kegiatan mengamati penulis akan melakukan wawancara kepada guru 

dan siswa,. Dengan demikian penulis mengambil data dari observasi, wawancara, 

dan dokumentasi mengumpulkan data yang berhubungan dengan kesulitan belajar 

siswa pada mata pelajaran IPA. 

3.4 Prosedur Pengempulan Data  

3.4.1 Metode Observasi 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

observasi Partisipatif disini peneliti mengumpulkan data dengan cara 

berpatisipatif atau terlibat langsung dalam situasi alamiah objek yang diteliti. 

Menurut Moleong(2007) dalam Ibrahim (2015:83) observasi partisipatif adalah 

mengadakan pengamatan dengan mendengarkan secara cermat sampai hal-hal 

yang sekecil-kecilnya. Dan Sugiyono(2008:65) dalam Ibrahim (2015:83) 

mengatakan dalam observasi partisipatif peneliti memperhatikan apa yang 

dikerjakan orang, mendengarkan apa yang orang ucapkan, dan beraktivitas 

bersama dengan orang yang diamati/diteliti. 

3.4.2 Metode wawancara 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahn yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah sepondennnya sedikit/kecil Menurut Sugiyono 

(2015:194).  

 Wawancara dapat dikategorikan menjadi dua jenis yaitu wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Diamana wawancara terstruktur 

adalah wawancara yang menyampaikan pertanyaan dengan memberi berbagai 

pilihan jawaban yang tersedia, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah 

wawancara yang menyampaikan pertanyaan secara langsung dan dijawab 

langsung dari narasumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

wawancara tidak terstruktur untuk mengetahui kesulitan belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas VB SD Negeri 80/I Muara Bulian.  

3.4.3 Metode dokumentasi  

 Menurut Sugiyono dalam Ibrahim (2015:94) Dokumen adalah catatan-

catatan peristiwa yang telah lalu. Yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya 

monumental seseorang.   

 Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan semua 

data tentang Kesulitan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPA Kelas VB SD 

Negeri 80/I Muara Bulian. Dalam kegiatan ini peneliti mengambil informasi siswa 

yang mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran IPA, dan gambar aktivitas 

siswa pada proses belajar. 
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3.5 Analisis Data 

Dengan demikian yang dilakukan peneliti dalam kegiatan menganalisis ini 

adalah melakukan tahap-tahap menganalisis data sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data, yaitu semua hasil dari data kegiatan observasi dan 

wawancara, yang disebut data mentah; 

2. Mereduksi data, setelah terkumpul peneliti menyeleksi data, 

menyederhanakan, memfokuskan, dan mengelompokkan data yang telah 

diperoleh di lapangan; 

3. Setelah itu peneliti melakukan abstraksi atau membuat ringkasan data; 

4. Memastikan mana data yang sesuai dan terkait disusun dengan penelitian 

yang dilakukan. 

5. Data yang sesuai dan terkait disusun dengan sistematis, dimasukkan dalam 

kategori data , dan yang tidak sesuai dipisahkan atau dibuang. 

6. Membuat laporan. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Menurut Patton (1987) dalam Ibrahim (2015:125), teknik/metode dapat 

dilakukan dengan jalan :  

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara 

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi. 

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang lain dalam waktu tertentu 

(waktu penelitian) dengan apa yang diaktakan sepanjang waktu 

d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang 

berpendidikan, orang kaya, dan sebagainya 

e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkatan. 

Dengan melakukan keiatan langkah triangulasi diatas, maka kebasahan 

temuan dapat diuraikan dengan jelas dan nyata dari hail temuan yang sah. 

 

 



27 
 

FKIP UNIVERSITAS JAMBI  Page | 27  

 

 

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Paparan Data Penelitian 

4.1.1 Hasil Observasi 

 Peneliti mengobservasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di kelas VB pada saat 

proses pembelajaran berlangsung mengenai kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran 

IPA. Subjek penelitian ini adalah  siswa kelas VB, pembahasan berikut adalah untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. Hasil penelitian diperoleh dari observasi 

yang dilakukan oleh peneliti.  

 Hari pertama yaitu yang dilakukan peneliti pada tanggal 13 Februari 2017, pada 

hari pertama penelitian ini siswa kelas VB sedang belajar IPA materi sifat-sifat cahaya, 

dimana pada saat proses pembelajaran peneliti melihat siswa masih terkontrol ataupun 

tertib melakukan kegiatan pembelajaran, selanjutnya pada inti pembelajaran siswa 

membentuk menjadi 4 kelompok dimana masing-masing siswa ditugaskan oleh guru 

untuk mengamati benda yang telah dibawanya dengan cara menyenterkan cahaya ke 

benda yang ada di kelompok masing-masing.  

 Setelah siswa mengamati benda di kelompoknya masing-masing, siswa 

melanjutkan dengan menjelaskan peristiwa yang terjadi di benda tersebut secara 

bergantian. Pada proses menjelaskan peristiwa benda yang terjadi ini, terlihat siswa 

yang mengikuti proses belajar dengan baik ataupun tidak. Siswa yang mengikuti proses 

belajar dengan baik, ia mampu menjelaskan sendiri dari hasil pengamtannya, sedangkan 

siswa yang tidak mengikuti proses belajar dengan baik, ia tidak bisa menjelaskan dari 

hasil pengamatannya yaitu siswa berinisial “AN”, dimana saat ditanya oleh gurunya 

siswa tersebut terlihat kebingungan dan  bertanya ke teman sekelompoknnya. Selain itu, 

terlihat juga saat teman sekelompoknya sedang menjelaskan hasil pengamatannya, ada 

seorang siswa  yang tidur atau menundukkan kepalanya ke atas meja yaitu siswa 

berinisial “R”.   

Observasi kedua dilakukan pada tanggal 18 Februari 2017.  Peneliti mengamati 

kegitan pembelajaran siswa dari awal , dimana pada awal pembelajaran guru 

menjelaskan materi dan menulis di papan tulis, pada saat proses guru menjelaskan dan 

menulis di papan tulis, masing-masing siswa ikut menulis juga atau menyalin ke buku 

catatannya masing-masing. Tetapi dalam hal ini terlihat ada siswa yang tidak ikut 

menulis atau menyalin ke buku catatannya, ia hanya diam dan melihat guru saja dan 

siswa yang melakukan sikap tidak acuh ini adalah siswa berinisial “AN”. Selain itu, ada 

juga siswa yang sibuk sendiri dengan aktivitasnya yaitu memainkan benda yang 

dibawanya untuk melakukan percobaan atau pengamatan di pembelajaran inti, 

sedangkan ia sudah mengeluarkan benda tersebut sebelum disuruh oleh gurunya yaitu 

siswa berinisial “R”. 

Pada saat proses pembelajaran inti, siswa membentuk menjadi 4 kelompok dan 

tugas siswa dikelompokknya adalah mengamati cahaya merambat lurus . pada proses 

pengamatan ini terlihat siswa sangat antusias dalam melakukan percobaan, tetapi 

disamping itu juga terlihat siswa “R” masih saja sibuk sendiri, ia melakukan gesekan 

kedua batu yang dibawa dalam kelompoknya sehingga batu berbunyi. Selain itu juga, 

terlihat siswa “AN” yang hanya duduk diam tidak aktif dalam proses pembelajaran 

seperti sedang melamun ataupun terlihat minder dari teman sekelompokknya. 

 

 

Observasi ketiga dilakukan pada tanggal 20 Februari 2017. Peneiti mulai 

mengamati kegiatan siswa yang berinisial “R” dan “AN” tersebut, dimana pada kegiatan 
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pembelajaran awal siswa “R” masih melakukan sikap yang sama dengan hari 

sebelumnya, ia melakukan sikap yang kurang wajar pada saat proses pemebelajaran 

berlangsung di kelas seperti melakukan hal menyeleweng yaitu disaat siswa lain sedang 

mendengarkan penjelasan materi dari guru, siswa “R” ini memainkan benda yang 

dibawa untuk alat percobaan cahaya yaitu senter, senter ini ia hidupkan lalu 

disorotkannya ke atas kelas sehingga siswa lain ikut mengalihkan pusat perhatiannya ke 

cahaya tersebut. Sedangkan siswa “AN” pada kegiatan pembelajaran awal, sikap ia juga 

masih sama dengan hari sebelumnya dimana ia hanya diam seperti kebingungan 

ataupun melamun. Pada saat guru menjelaskan, terlihat pula siswa “R” yang asik 

menundukkan kepala ke atas  meja dan menguap dan saat guru menugaskan siswa untuk 

mencatat, siswa “R” melakukan sikap menyeleweng yaitu mengajak teman mengobrol 

untuk memperlihatkan tulisan yang ada di tangannya. 

Pada proses pembelajaran inti, dimana siswa membentuk kelompok dan 

mendiskusikan tugas yang telah diberikan oleh guru, pada saat ini siswa “R” sibuk 

memainkan cermin, kemudian dilanjutkan menulis coretan di tangannya. Selain itu, 

terlihat juga siswa “AN” yang hanya duduk diam dan tidak ikut mendiskusikan  tugas 

kelompokknya dengan wajah yang seperti ada pikiran. Kemudian, pada saat tugas 

kelompok mulai di kerjakan bersama terlihat pula siswa “R” menyingkirkan duduknya 

sendiri dan mengamati tas yang ada di atas meja, setelah peneliti mendekati siswa “R” 

tersebut  peneliti melihat bahwa siswa “R” sedang memainkan permainannya. 

Observasi keempat dilakukan pada tanggal 25 februari 2017. Peneliti mengamati 

bahwa pada saat proses pembelajaran berkelompok siswa “R” sibuk memainkan pena 

dan tipX di tangannya. Sedangkan siswa “AN” hanya diam tidak ikut mengerjakan 

tugas kelompokknya sehingga ia pun dimarahi teman sekelompokknya. Kemudian 

kembali ke siswa “R” yang hanya menundukkan kepala ke atas meja sedangkan teman 

sekelompokknya sinuk mengerjakan tugas. 

Berdasarkan uraian hasil observasi peneliti di atas menunjukkan bahwa dalam 

kegiatan proses pembelajaran siswa “R” dan “AN” sering melakukan sikap yang kurang 

wajar,seperti tidak acuh dalam pembelajaran,tidak mau mencatat pelajaran, 

mengasingkan diri dan tidak mau bekerja sama dengan teman. Hal ini termasuk dalam 

cirri-ciri kesulitan belajar yang dikemukakan oleh Mulyadi (2010:8) “bahwa ciri-ciri 

tingkah laku merupakan gejala kesulitan belajar, yaitu sebagai berikut :  
1) Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh 

kelompokknya atau di bawah potensi yang dimiliki. 
2) Hasil yang dicapai tidak seimbang  dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada 

murid yang sudah berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang dicapainya 
selalu rendah. 

3) Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Selalu tertinggal dari kawan-
kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Misalnya 
rata-rata anak dapat menyelesaikan suatu tugas dalam waktu 40 menit, maka anak 
yang mengalami kesulitan belajar memerlukan waktu yang lebih lam, karena dengan 
waktu yang tersedia ia tidak dapat menyelesaikan tugasnya. 

4) Menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh menentang, berpura-
pura, dusta dan sebagainya. 

5) Menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar seperti membolos, datang terlambat, 
tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak 
mau mencatat pelajaran, tidak tertib dalam kegiatan belajar mengajar, mengasingkan 
diri , tidak mau bekerja sama dan sebagainya. 

6) Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar  seperti pemurung, mudah 
tersinggung, pemarah, kurang gembira, dalam menghadapi nilai rendah tidak 
menunjukkan perasaan sedih dan menyesal dan sebagainya. 
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 4.1.2 Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan wali kelas VB ibu “S” SD Negeri 

80/I Muara Bulian mengenai kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPA kelas VB 

SD Negeri 80/I Muara Bulian. Ada dua siswa yang sering menonjolkan sikap kurang 

wajar , karena  Ibu ini mengungkapkan bahwa memang sering ia melihat siswa “AN” 

tidak ikut aktif dalam mengerjakan tugas dalam kelompoknya, ia terlihat mengasingkan 

diri dari temannya, jika pada saat dikasih kesempatan mencatat ia mengerjakannnya 

tetatapi selalu terlambat karena ia sering melamun sendiri. Dan siswa “R” ini ia tidak 

acuh sama sekali dengan tugas kelompoknya melainkan ia hanya sibuk menggambar 

dan sering mengajak teman mengobrol. 

Uraian Hasil Wawancara Siswa „‟AN‟‟ dan „‟R‟‟ 

 Dari dialog singkat di atas dapat kita lihat siswa melakukan kegiatan 

pembelajaran tidak baik, mereka lebih suka melakukan kegitan mereka sendiri dari pada 

ikut berdiskusi dengan teman sekelompokknya. Siswa yang bersikap seperti ini sama 

dengan pernyataan manifestasi kesulitan belajar yang dikemukakan oleh Mulyadi 

(2010:8) bahwa salah satu ciri-ciri kesulitan belajar yang ia sebutkan adalah : 

Menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar seperti membolos, datang terlambat, 

tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di luar kelas, tidak mau 

mencatat pelajaran, tidak tertib dalam kegiatan belajar mengajar, mengasingkan diri , 

tidak mau bekerja sama dan sebagainya. 

Uraian Hasil Wawancara Orang tua siswa „‟R‟‟ 

Dari uraian wawancara di atas menunjukkan bahwa siswa “R” sangat gemar 

bermain setelah pulang sekolang dari pada belajar dan jarang memperlihatkan hasil 

belajarnya kepada orang tuanya. Dan siswa “AN” gemar bermain bersama anak-anak 

kecil dilingkungan rumahnya ia jarang bermain dengan teman sebayanya tetapi ia sosok 

kakak yang perhatian kepada sang adiknya yang selalu mengingatkan PR adiknya.  

4.2 Temuan Penelitian  

Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang kesulitan belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA kelas VB SD Negeri 80/I Muara Bulian, Penulis melakukan kegiatan 

observasi, wawancara, untuk memperoleh data tentang kesulitan belajar siswa pada 

mata pelajaran IPA. Melalui pengamatan penulis ketika melakukan penelitian, kegiatan 

proses pembelajaran pada mata pelajaran IPA terlihat siswa yang menonjolkan sikap 

kurang wajar seperti tidak antusias dalam proses pembelajran tersebut. Setelah peneliti 

menguatkan dengan hasil wawancara, hal itu memamng benar terjadi  karena sama 

dengan yang diungkapkan langsung dari siswa,guru, dan menyempurnakan dengan 

keadaaan siswa di rumah yang diungkapkan dari orang tua siswa. 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan penulis mengenai kesulitan 

belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas VB SD Negeri 80/I Muara Bulian. 

Kegiatan belajar pada mata pelajaran IPA di temukan bahwa ada proses belajar yang 

tidak baik dari sikap siswa seperti menunjukkan sikap kurang wajar yaitu tidak acuh 

dalam pembelajaran, mengerjakan tugas dengan waktu yang lebih lama, menganggu 

teman dalam kelas, tidak mau mencatat pelajaran, suka mengasingkan diri dan tidak 

mau bekerja sama dengan orang lain.  

Dengan menunjukkan sikap belajar demikian, maka siswa ditandai dengan 

adanya hambatan-hambatan dalam proses belajar. Siswa yang mempunyai hambatan-

hambatan dalam proses belajar adalah siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

Hambatan-hambatan ini dimaksudkan dengan ciri-ciri tingkah laku seperti yang 
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dikemukakan oleh Mulyadi (2010:8) “bahwa ciri-ciri tingkah laku yang merupakan 

sebagai pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar, yaitu  sebagai berikut : 

1) Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang 

dicapai oleh kelompokknya atau di bawah potensi yang dimiliki. 

2) Hasil yang dicapai tidak seimbang  dengan usaha yang telah dilakukan. 

Mungkin ada murid yang sudah berusaha untuk belajar dengan giat, 

tetapi nilai yang dicapainya selalu rendah. 

3) Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Selalu tertinggal 

dari kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. Misalnya rata-rata anak dapat menyelesaikan suatu 

tugas dalam waktu 40 menit, maka anak yang mengalami kesulitan 

belajar memerlukan waktu yang lebih lama, karena dengan waktu yang 

tersedia ia tidak dapat menyelesaikan tugasnya. 

4) Menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh menentang, 

berpura-pura, dusta dan sebagainya. 

5) Menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar seperti membolos, datang 

terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam 

atau di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak tertib dalam 

kegiatan belajar mengajar, mengasingkan diri , tidak mau bekerja sama 

dan sebagainya. 

6) Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar  seperti pemurung, 

mudah tersinggung, pemarah, kurang gembira, dalam menghadapi nilai 

rendah tidak menunjukkan perasaan sedih dan menyesal dan sebagainya. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Smpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan tentang 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPA di kelas VB SD Negeri 80/I Muara 

Bulian, dapat disimpulkan bahwa kegiatan proses pembelajaran siswa pada mata 

pelajaran IPA yang menonjolkan sikap menyeleweng seperti tidak ikut memperhatikan 

dan mencoba  kegiatan eksperimen di kelompoknnya, dan juga tidak antusias untuk 

mengerjakan tugas dengan cepat, ada yang suka mengajak teman mengobrol, dan 

terlihat ada yang tidak percaya diri pada saat belajar berkelompok, maka peserta didik 

tersebut mengalami hambatan belajar yang terjadi dari faktor eksternal yaitu lingkungan 

teman kelasnya serta hambatan dari tingkah lakunya sendiri sehingga dalam 

pembelajaran IPA tersebut disebut dengan adanya kesulitan belajar siswa pada mata 

pelajaran IPA. 

5.2 Saran  

 Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini maka penulis menyarankan: 

1. Kepada Guru SD Negeri 80/I Muara Bulian tetap pantaukan siswa dalam 

melakukan proses pembelajaran khususnya tentang sikap siswa dalam proses 

kegiatan pembelajaran. 

2. Kepada Orang tua sebaiknya sering menanyakan tentang kegiatan anak di sekolah 

dan  lakukan pengamatan juga tentang kegiatan anak dengan teman sebayanya. 

3. Kepada siswa seharusnya lebih aktif dalam proses pembelajaran, karena 

pembelajaran berkelompok pada mata pelajaran IPA adalah untuk membuat siswa 

lebih aktif dalam pengamatannya,percobaan dan pengetahuannya.  
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a. Fasilitas pembelajaran seperti buku dan media harus dioptimalkan 

ketersediaannya, agar tidak menghambat proses pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

b. Sekolah juga harus menerapkan peraturan-peraturan agar siswa dapat 

mematuhi segala peraturan yang ada di sekolah. 

1. Saran bagi peneliti 

  Penelitian selanjutnya mengenai penggunaan media mistar hitung dalam 

meningkatkan kemampuan berhitung siswa hendaknya lebih dikembangkan lagi 

menggunakan bahan yang lebih bagus dari sebelumnya. 
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