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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejarah merupakan mata pelajaran yang mempelajari tentang berbagai 

peristiwa masa lalu. Menurut Sardiman (2004: 9) sejarah adalah cabang ilmu yang 

mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dan 

dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupan yang terjadi di 

masa lampau.  

 Tujuan dari pelaksanaan pendidikan sejarah dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 adalah agar peserta 

didik memiliki kemampuan sebagai berikut: 1) membangun kesadaran peserta 

didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari 

masa lampau, masa kini, dan masa depan, 2) melatih daya kritis peserta didik 

untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan 

ilmiah dan metodologi keilmuan, 3) menumbuhkan apresiasi dan penghargaan 

peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti peradaban bangsa 

Indonesia di masa lampau, 4) menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap 

proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah yang panjang dan masih 

berproses hingga masa kini dan masa yang akan datang, 5) menumbuhkan 

kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang 

memiliki rasa bangga dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam 

berbagai bidang kehidupan baik nasional maupun internasional (Agung dan 

Wahyuni, 2013: 55). Tujuan tersebut dapat tercapai dari keberhasilan proses 

pembelajaran di kelas dilihat dari penguasaan materi serta hasil belajar siswa.
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Kegiatan belajar tidak selamanya berhasil, didalamnya seringkali terdapat 

hal-hal yang mengakibatkan timbulnya kegagalan atau kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa dalam memahami materi yang disampaikan, penyebabnya bisa 

berasal dari siswa itu sendiri, berasal dari guru, ataupun berasal dari bahan 

pelajaran. Tidak semua kesulitan belajar disebabkan oleh oleh ketiga hal tersebut, 

terkadang penyebab utamanya bisa berasal hanya dari  siswa atau hanya berasal 

guru, bahkan hanya berasal dari materi pelajarannya. Tetapi tidak menutup 

kemungkinan kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik merupakan manifestasi 

dari ketiga faktor di atas.   

Permasalahan tersebut dapat mendidik siswa untuk mencapai 

perkembangannya tetapi juga dapat menghambat belajarnya. Permasalahan yang 

dihadapi dapat menghambat proses belajar, membuat siswa tidak cepat tanggap 

terhadap masalah, sehingga tidak segera menemukan jalan keluar untuk mengatasi 

masalah  tersebut. Kondisi seperti ini sering dialami terutama siswa yang  kurang 

begitu senang dengan mata pelajaran yang akan diikutinya.  

Kesulitan belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan 

seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti 

siswa lain pada umumnya, kondisi dimana kompetensi atau prestasi yang dicapai 

tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan, baik berbentuk sikap, 

pengetahuan maupun keterampilan. Salah satu parameter yang digunakan untuk 

mengukur tingkat penguasaan pengetahuan dan keterampilan peserta didik 

terhadap mata pelajaran adalah prestasi belajar yang umumnya ditunjukkan dalam 

bentuk nilai. Hal ini sejalan dengan penelitian Darmawilis (2014: 2) kesulitan 

belajar adalah suatu kondisi dimana siswa tidak dapat belajar dengan wajar  kare- 
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nakan adanya ancaman, hambatan atau gangguan dalam belajar.  

Menurut Slameto (2010:54) dalam pembelajaran ada banyak faktor yang 

mempengaruhi pencapaian nilai hasil belajar siswa, baik yang berasal dari dalam 

diri siswa (internal) maupun dari lingkungan luar (eksternal). Faktor  internal 

terkait dengan kesehatan siswa, cacat tubuh,  inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, kesiapan, dan faktor kelelahan, sementara faktor eksternal 

adalah faktor orang tua, faktor sekolah, faktor masyarakat.  Menurut Dalyono 

(1997: 230-231) menyatakan bahwa faktor kesulitan belajar digolongkan menjadi 

dua, yaitu faktor intern yang meliputi faktor fisiologis dan psikolosi, sedangkan 

dan ekstern meliputi faktor sosial dan faktor non sosial. 

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis pada saat 

melakukan Praktek Pengenalan Lapangan (PLP) selama kurang kebih dua bulan 

di SMAN Titian Teras H. Abdurrahaman Sayoeti Jambi di kelas XI IPS banyak 

dijumpai siswa-siswi yang mengalami kesulitan dalam belajar sejarah, hal ini 

dapat dilihat dari proses pembelajaran di kelas yaitu; kurangnya siswa yang berani 

memberikan tanggapan, masih rendahnya keaktifan siswa dalam berdiskusi 

kelompok, masih kurangnya siswa yang terlibat dalam pemecahan masalah. 

Berikut ini tabel nilai siswa kelas XI IPS  dalam mata pelajaran Sejarah: 

Tabel 1.1 Presentase hasil nilai ulangan harian siswa kelas XI IPS SMAN Titian Teras 

H.Abdurrahman Sayoeti Jambi 

Interval 
Frekuensi Persentase 

X1 X2 X1 X2 

81-100 2 5 6,45 17,24 

     78-80 6 5 19,35 17,24 

     65-77 15 13 48,39 44,83 

     50-64 6 3 19,35 10,34 

     30-49 2 2 6,45 6,89 

     0-29 - 1 - 3,45 

Jumlah 31 29 100% 100% 
Sumber: Nilai ulangan harian siswa kelas XI IPS 
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Dari tabel 1.1 dapat dilihat masih terdapat siswa yang nilainya dibawah 

KKM. Adapun KKM pada mata pelajaran sejarah di SMAN Titian Teras yaitu 78.  

Selain permasalahan tersebut, siswa juga lambat dalam mengerjakan tugas-tugas 

belajar, menunjukkan sikap acuh tak acuh. Siswa telah terdokrin bahwa belajar 

sejarah merupakan pelajaran yang sangat membosankan, karena hanya 

menghafalkan nama tokoh, tempat maupun waktu, semua itu terjadi dimasa lalu 

sehingga menganggap belajar sejarah kurang penting. Hal ini sejalan dengan 

pendapat Mulyadi (2010: 8) menyatakan kesulitan belajar juga dilihat dari suatu 

gejala yang nampak dalam ciri-ciri manifestasi tingkah laku seperti: menunjukkan 

hasil belajar yang rendah dibawah rata-rata, hasil dicapai tidak seimbang dengan 

usaha yang dilakukan, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, 

menunjukkan sikap yang kurang wajar (acuh tak acuh), menunjukkan tingkah laku 

kurang wajar (terlambat, tidak mengerjakan PR), dan menujukkan gejala 

emosional yang kurang wajar (pemarah, pemurung, kurang gembira). Oleh karena 

itu, diperlukan perbaikan dalam proses pembelajaran sejarah yang menekankan 

agar siswa dapat mengatasi kesulitan belajar dalam mengikuti pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru di kelas.  

Mengingat bahwa siswa berkedudukan sebagai objek dalam kegiatan 

pembelajaran, maka perlu diketahui faktor yang melatarbelakangi kesulitan 

belajar yang dialami siswa dalam belajar sejarah. Oleh karena itu, penulis ingin  

mengetahui seberapa besar faktor internal dan eksternal menjadi penyebab 

kesulitan belajar, sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul” 

Analisis Faktor Kesulitan Belajar Sejarah Siswa kelas XI IPS  SMAN Titian 

Teras  H. Abdurrahman Sayoeti Jambi”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang, masalah yang diungkapkan di atas, penulis 

mengidentifikasi beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut. 

1. Rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas 

2. Faktor penyebab kesulitan belajar dapat berasal dari internal peserta didik dan 

eksternal siswa 

3. Hasil prestasi belajar siswa masih rendah dibuktikan dengan rata-rata hasil 

ulangan harian siswa yang dibawah KKM. 

4. Banyaknya siswa yang belum mampu mencapai nilai KKM. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi diatas, rumusan masalah yang dapat dikemukakan 

adalah :  

1. Apa saja faktor kesulitan belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMAN Titian 

Teras H. Abdurrahman Sayoeti  Jambi. 

2. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar sejarah 

siswa kelas XI IPS SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti  Jambi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Mendeskripsikan faktor kesulitan belajar sejarah siswa kelas XI IPS SMAN 

Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti  Jambi. 
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2. Memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar 

sejarah siswa kelas XI IPS SMAN Titian Teras H. Abdurrahman Sayoeti  

Jambi. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi untuk 

pengembangan bahan kajian dalam mengatasi faktor-faktor kesulitan belajar 

siswa. 

a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pihak Sekolah secara 

umum untuk menangulangi faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami 

kesulitan belajar dalam pembelajaran sejarah. 

b.  Bagi guru umumnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar atau 

acuan untuk menyelesaikan permasalahan kesulitan belajar siswa dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar yang disebabkan oleh faktor-faktor kesulitan belajar 

sejarah. 

c.  Bagi siswa pada umumnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar atau 

acuan dalam mengantisipasi kesulitan belajar siswa agar tidak terjebak dalam 

mengikuti pembelajaran, dan berimbas terhadap hasil belajar siswa. 

d. Bagi peneliti lain sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan meneliti 

dalam hal mengatasi faktor-faktor kesulitan belajar mata pelajaran sejarah serta 

dapat dijadikan acuan bagi peneliti untuk penelitian selanjutnya. 

 


