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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang 

sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang 

pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 

pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik 

ketika ia berada dalam sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga 

sendiri.  

Pada masa sekarang ini banyak sekali siswa-siswa mengalami 

kesulitan dalam belajar. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh siswa-siswa 

yang berkemampuan kurang saja. Hal tersebut juga dialami oleh siswa-siswa 

yang berkemampuan tinggi. Selain itu, siswa yang berkemampuan rata-rata 

juga mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar  merupakan kondisi 

proses belajar yang ditandai oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai 

kesuksesan.    Kesulitan belajar ini tidak selalu disebaBimbingan dan 

Konselingan oleh faktor intelegensi yang rendah (kelainan mental) akan tetapi 

juga disebabkan oleh faktor-faktor non-intelegensi. Dengan demikian, IQ yang 

tinggi belum tentu mendapat jaminan keberhasilan belajar. 

Setiap siswa pada prinsipnya tentu berhak memperoleh peluang untuk 

mencapai kinerja akademik (academic performance) yang memuaskan. 

Namun, dari kenyataan sehari-hari tampak jelas bahwa siswa itu memiliki 
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perbedaan dalam hal kemampuan. Kemampuan yang berbeda-beda baik dari 

segi menerima pelajaran, menghafal, serta memahami rumus yang diberikan. 

Kurangnya kemampuan siswa dalam hal menerima pelajaran tersebut 

mengakibatkan siswa tidak dapat mencapai hasil yang telah ditentukan dalam 

pencapaian kelulusan nilai serta mengalami kesulitan dalam belajar. Menurut 

salah satu wali kelas VIII di SMP Negeri 6 Merlung, siswa kelas VIII yang 

mengalami kesulitan belajar pada umumnya ditandai dengan rendahnya hasil 

belajar siswa, saat pembelajaran berlangsung siswa sering melamun sehingga 

tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Siswa yang tidak mampu 

mencapai hasil belajar sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yang ditetapkan disekolah, maka akan disebut sebagai siswa yang mengalami 

kesulitan belajar dikelas. Hal tersebut juga dicerminkan oleh perilaku belajar 

siswa di sekolah, siswa yang memiliki hasil belajar rendah atau berada 

dibawah kriteria ketuntasan minimal memiliki perilaku malas belajar atau 

sulitnya siswa dalam memahami pelajaran. Nilai siswa yang dilihat pada 

penilitian ini akan dilihat dari nilai standar KKM pada Ujian Tengah Semester 

(MID). 

Menurut salah satu guru bidang studi di kelas VIII SMP Negeri 6 

Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi mengatakan bahwa kesulitan belajar 

yang dialami oleh siswa di kelas VIII secara keseluruhan dialami sekitar 25-

30% dari jumlah keseluruhan siswa di kelas VIII. Berdasarkan atas fenomena 

yang terjadi mengenai kesulitan belajar di kelas VIII SMP Negeri 6 Merlung 

Tanjung Barat, peneliti merasa tertarik untuk mengangkat permasalahan 
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tersebut pada suatu penelitian, untuk mengetahui faktor apa yang menjadi 

penyebab siswa di kelas VIII SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Barat Jambi 

mengalami kesulitan belajar.  Penelitian yang akan dilakukan tersebut 

dirangkum dengan judul: Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Kesulitan 

Belajar pada Siswa Kelas VIII dI SMP Negeri 6 Merlung Tanjung 

Jabung Barat Jambi. 

 

B. Batasan Masalah 

Melihat masalah yang cukup luas yang tercakup dalam penelitian ini, 

maka perlu membatasi masalah penelitian ini sebagai berikut:  

1. Peneliti hanya meneliti faktor penyebab kesulitan belajar dilihat dari faktor 

internal dan faktor eksternal pada kesulitan belajar. 

2. Kesulitan belajar yang dialami siswa pada penelitian ini yaitu ditandai 

dengan tidak tercapai nya hasil belajar yang sesuai dengan kriteria 

akademik yang siswa tersebut miliki pada nilai MID Semester Ganjil 

tahun ajaran 2019/2020. 

3. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 

6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi yang terdaftar pada tahun ajaran 

2019/2020 yang mengalami kesulitan belajar.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

di ungkapkan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Faktor internal yang bersifat kognitif apa yang menjadi penyebab kesulitan 

belajar pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung 

Barat Jambi ? 

2. Faktor internal yang bersifat afektif apa yang menjadi penyebab kesulitan 

belajar pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung 

Barat Jambi ? 

3. Faktor internal yang bersifat psikomotor apa yang menjadi penyebab 

kesulitan belajar pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 6 Merlung Tanjung 

Jabung Barat Jambi ? 

4. Faktor eskternal yang berasal dari kondisi keluarga apa yang menjadi 

penyebab kesulitan belajar pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 6 

Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi? 

5. Faktor eskternal yang berasal dari kondisi sekolah apa yang menjadi 

penyebab kesulitan belajar pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 6 

Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi? 

6. Faktor eskternal yang berasal dari kondisi masyaarakat apa yang menjadi 

penyebab kesulitan belajar pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 6 

Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, 

maka tujuan utama dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengungkapkan faktor internal yang bersifat kognitif apa yang 

menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 

2. Untuk mengungkapkan faktor internal yang bersifat afektif apa yang 

menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 

3. Untuk mengungkapkan faktor internal yang bersifat psikomotor apa 

yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa kelas VIII di SMP 

Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 

4. Untuk mengungkapkan faktor eskternal yang berasal dari kondisi 

keluarga apa yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 

5. Untuk mengungkapkan faktor eskternal yang berasal dari kondisi 

sekolah apa yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 

6. Untuk mengungkapkan faktor eskternal yang berasal dari kondisi 

masyaarakat apa yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Siswa  

Setelah mengetahui penyebab kesulitan belajar, siswa bisa berusaha 

menyelesaikan segala sesuatu yang menjadi penyebab adanya kesulitan 
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dalam belajar. Dengan demikian diharapkan siswa bisa terbebas dari 

kesulitan belajar dan mampu meningkatkan prestasi belajar yang dimiliki. 

2. Guru  

Guru mata pelajaran dapat saling bekerja sama dengan guru Bimbingan dan 

Konseling dalam membantu siswa menyelesaikan masalah kesulitan belajar 

yang dialami oleh siswa.  

3. Guru Bimbingan dan Konseling 

Bagi guru Bimbingan dan Konseling dapat menjadi bahan dalam bidang 

pendidikan khususnya permasalahan yang menyangkut prestasi siswa dan 

sebagai bahan pertimbangan bagi guru Bimbingan dan Konseling dalam 

memahami permasalahan yang dihadapi oleh para siswanya terkait dengan 

prestasi belajar siswa dengan pengaruh gaya belajar siswa disekolah. 

4. Orang Tua 

Setelah mengetahui penyebab kesulitan belajar pada siswa, memungkinkan 

orangtua untuk membantu dan menyediakan fasilitas belajar yang 

menunjang kemudahan untuk siswa belajar. 

 

F. Anggapan  Dasar  

Anggapan dasar atau asumsi merupakan prinsip, kepercayaan dan 

sikap yang digunakan peneliti untuk membangun hipotesis (Sutja, dkk., 

2017:41). Kebenaran asumsi tidak perlu diuji atau diperdebatkan dan harus 

dipahami sebagai kepercayaan atau pernyataan sikap yang diambil oleh 

peneliti dalam penelitian tersebut. Maka penelitian ini mengacu pada asumsi 

sebagai berikut: 
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1. Kesulitan belajar yang dialami siswa dipengaruhi oleh banyak faktor. 

2. Setiap siswa mengalami bentuk kesulitan belajar yang berbeda-beda. 

 

G. Pertanyaan Penelitian 

Pertanyaan yang ingin di jawab melalui penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan identifikasi faktor internal yang bersifat kognitif 

apa yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 

2. Bagaimana pelaksanaan identifikasi faktor internal yang bersifat afektif 

apa yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa kelas VIII di 

SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 

3. Bagaimana pelaksanaan identifikasi faktor internal yang bersifat 

psikomotor apa yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa kelas 

VIII di SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 

4. Bagaimana pelaksanaan identifikasi faktor eskternal yang berasal dari 

kondisi keluarga apa yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 

5. Bagaimana pelaksanaan identifikasi faktor eskternal yang berasal dari 

kondisi sekolah apa yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa 

kelas VIII di SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 

6. Bagaimana pelaksanaan identifikasi faktor eskternal yang berasal dari 

kondisi masyaarakat apa yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada 

siswa kelas VIII di SMP Negeri 6 Merlung Tanjung Jabung Barat Jambi. 
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H. Defenisi Operasional  

Untuk menghilangkan kesalah pahaman pembaca dalam memahami 

penelitian ini, maka ada baiknya diuraikan beberapa defenisi yang 

berhubungan dengan penelitian sebagaimana berikut ini: 

1. Belajar 

Belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

2. Kesulitan Belajar 

Kesulitan Belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

kondisi dimana siswa tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya 

ancaman, hambatan ataupun gangguan yang berasal dari faktor internal 

dan eksternal. 

3. Faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

Faktor penyebab kesulitan belajar merupakan bentuk atau hal yang dapat 

mendorong atau menjadikan siswa mengalami kesulitan belajar. Pada 

penelitian ini, faktor penyebab kesulitan belajar dilihat dari faktor internal 

dan faktor eksternal yang diungkapkan oleh Muhibbin Syah. 
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I. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual di bawah ini menggambarkan uraian faktor-

faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa SMPN 6 Merlung Tanjung 

Jabung Barat Jambi. 

     

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Faktor Eksternal 

1. Kondisi Keluarga 

2. Kondisi Sekolah 

3. Kondisi Masyarakat 

Faktor Internal 

1. Bersifat  Kognitif 

2. Bersifat Afektif 

3. Bersifat Psikomotor 
Faktor-Faktor 

Penyebab 

Kesulitan 

Belajar  


