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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan manusia karena melalui 

pendidikan manusia dapat mengembangkan dirinya, sehingga mampu 

menghadapi segala perubahan dan permasalahan dengan sikap terbuka serta 

pendekatan-pendekatan yang kreatif tanpa harus kehilangan identitas dirinya. 

Secara umum tujuan dari pendidikan adalah untuk meningkatkan kecerdasan 

bangsa, melalui peningkatan pemahaman terhadap materi yang diajarkan.
1
 

Kegiatan belajar hanya akan berhasil, jika peserta didik belajar secara aktif 

mengalami proses pembelajaran. Kegiatan belajar ini akan memberi makna 

pada peserta didik jika dilakukan di lingkungan yang nyaman dan memberikan 

rasa aman bagi peserta didik.
2
 

Belajar merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sadar 

oleh seseorang dan mengakibatkan perubahan dalam dirinya.
3
 Keinginan-

keinginan yang mendorong siswa untuk belajar antara lain adalah memenuhi 

rasa ingin tahu, maju, mendapatkan simpati dari orang tua/teman/guru, 

memperbaiki kegagalan dan mendapatkan rasa aman  bila menguasai 

pelajaran.
4
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Kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang sifat, struktur 

materi, komposisi materi, perubahan, dan energi yang menyertai perubahan 

materi. Tujuan mempelajari kimia adalah membentuk sikap positif terhadap 

kimia dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta keagungan 

kebesaran Tuhan yang Maha Esa.
5
 Kimia merupakan bagian dari ilmu 

pengetahuan alam yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. 

Ilmu kimia diperoleh dan dikembangkan berdasarkan eksperimen, dari hasil 

eksperimen akan diperoleh jawaban atas pertanyaan apa, mengapa dan 

bagaimana gejala-gejala alam, khususnya yang berkaitan dengan komposisi, 

struktur, sifat, transformasi, dinamika, dan energetika zat.
6
 

Pelajaran kimia menjadi salah satu mata pelajaran yang kurang 

disukai bagi peserta didik tingkat sekolah menengah atas (SMA). Salah satu 

penyebab dari keadaan ini adalah di dalam kimia, banyak dipelajari hal-hal 

yang abstrak seperti konsep atom, bilangan oksidasi, persamaan reaksi dan 

energi.
7
 Hal diartikan sebagai kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh 

adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang 

maksimal. Salah satu indikator adanya kesulitan belajar peserta didik adalah 

rendahnya prestasi belajar yang diperoleh.
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Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana peserta didik tidak 

dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun 

gangguan dalam belajar.
9
 Kesulitan pada peserta didik terhadap pelajaran 

kimia dapat disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal yang berasal dari 

dalam diri peserta didik dan faktor eksternal yang berasal dari luar diri peserta 

didik. Faktor internal ini dipengaruhi oleh dua  faktor yaitu faktor fisikologis 

dan faktor psikologis. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi peserta 

didik dalam kegiatan belajar adalah faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor 

masyarakat.
10

 

Kesulitan belajar eksternal adalah suatu kondisi dalam proses belajar, 

dimana siswa yang belajar tidak dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan 

yang diharapkan, karena adanya gangguan atau hambatan-hambatan  dari luar 

diri  individu tersebut.
11

 Faktor yang mempengaruhi kesulitan eksternal yaitu 

lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Faktor eksternal yang 

mempengaruhi kegiatan belajar diantaranya lingkungan sekolah seperti guru, 

sarana dan prasarana sekolah dan waktu belajar yang dapat mempengaruhi 

semangat siswa, lingkungan keluarga seperti cara orang tua mendidik, 

pengertian orang tua dan keadaan ekonomi.  
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Kesulitan belajar peserta didik di sekolah bermacam-macam baik 

dalam menerima pelajaran, menyerap pelajaran, ataupun keduanya. Setiap 

peserta didik mempunyai prinsip untuk mencapai prestasi belajar yang 

memuaskan. Situasi dan kondisi yang terlihat pada siswa SMA Al-Huda 

Pekanabaru yang mengalami kesulitan belajar khususnya dalam mata 

pelajaran kimia. Dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran kimia kelas 

XI SMA Al Huda Pekanbaru mengenai kesulitan belajar eksternal siswa pada 

mata pelajaran kimia kurangnya sarana dan prasarana sekolah dalam mata 

pelajaran kimia seperti kurang lengkapnya alat-alat labor. Kemudian mata 

pelajaran kimia merupakan mata pelajaran yang sulit bagi siswa, karena 

terdapat banyak materi perhitungan, rumus kimia, dan kurangnya minat siswa 

pada proses pembelajaran berlangsung. Pemahaman yang melekat pada 

peserta didik dapat mempengaruhi motivasi dan minat belajar siswa yang 

menurun sehingga pada akhirnya berdampak pada rendahnya hasil belajar.  

Kesulitan belajar dalam mempelajari mata pelajaran kimia 

menyebabkan hasil belajar yang diperoleh peserta didik kurang memuaskan 

keterkaitan antara belajar dengan hasil belajar bukan hanya tergantung pada 

kecermelangan otak, tetapi sikap, kebiasan dan keterampilan belajar serta 

faktor-faktor yang berasal dari luar peserta didik juga mempengaruhi dalam 

menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
12

 

Kesulitan belajar eksternal terdiri dari perhatian orang tua dan peran 

guru. Menurut Lisdawati semakin tinggi perhatian orang tua terhadap prestasi 
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belajar anaknya maka semakin tinggi pula prestasi yang akan dicapai anak itu. 

Dan sebaliknya semakin kurang perhatian orang tua terhadap prestasi belajar 

anaknya maka semakin rendah juga prestasi yang akan dicapai anaknya dalam 

belajar. Sehingga apabila rendahnya prestasi belajar yang didapat siswa maka 

akan menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar.
13

 

Faktor yang paling dominan yang mempengaruhi keberhasilan 

pembelajaran salah satunya adalah kualitas guru. Pada penelitian yang lain 

oleh Indriati Purnami menyatakan bahwa faktor sekolah diperoleh jumlah 

terbanyak sebesar 47 siswa atau 60% dari sampel, pada faktor lingkungan 

keluarga sebesar 48 siswa atau 62% dari sampel dan faktor lingkungan 

masyarakat diperoleh 39 siswa atau 50% dari sampel. 
14

  Sedangkan menurut 

Erika dkk menyatakan bahwa sarana prasarana termasuk kategori sedang 

dengan persentasi 58,75%,  metode belajar  77%  dan  guru 77,17%.
15

 

Berdasarkan masalah tersebut peneliti ingin melakukan penelitian 

tentang  Identifikasi Kesulitan Belajar Siswa Kelas XI Sekolah Menengah 

Atas AL-Huda Pekanbaru dalam Mata Pelajaran Kimia. 
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B. Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalapahaman dalam memahami judul penelitian 

ini, maka penulis menegaskan setiap istilah yang terdapat pada judul sebagai 

berikut: 

1. Analisis 

Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya (sebab-akibat suatu perkara).
16

 

2. Kesulitan Belajar 

Kesulitan Belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar, 

dimana siswa yang belajar tidak dapat mencapai hasil belajar sesuai 

dengan yang diharapkan.
17

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latarbelakang dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut:  

a. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik menyebabkan rendahnya 

hasil belajar siswa. 

b. Adanya faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa 

pada mata pelajaran kimia di kelas  XI SMA Al-Huda Pekanbaru 
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seperti cara guru mengajar, kurang lengkapnya alat-alat labor, dan 

waktu belajar kimia yang belum sesuai yang diharapkan. 

2. Batasan Masalah 

Mengingat luasnya ruang lingkup masalah dan agar penelitian 

lebih terfokus, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut: 

a Faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa adalah 

lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

b Indikator kesulitan belajar peserta didik terdapat 8 indikator yaitu guru 

mengajar, sarana dan prasarana sekolah, waktu belajar disekolah, orang 

tua mendidik, pengertian orang tua, keadaan ekonomi, suasana di 

rumah, dan media massa. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

a Indikator apa saja yang mempengaruhi  kesulitan belajar siswa kelas XI 

IPASMA Al-Huda Pekanbaru? 

b Berapa persenkah faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan belajar 

siswa kelas XI IPA SMA Al-Huda Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam 

penelitian adalah: 
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a. Untuk mengetahui Indikator-indikator yang mempengaruhi  kesulitan 

belajar siswa kelas XI IPA SMA Al-Huda Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui besarnya persen faktor eksternal yang 

mempengaruhi kesulitan belajar siswa kelas XI IPA SMA Al-Huda 

Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi siswa: dengan adanya hasil penelitian ini, siswa diharapkan lebih 

terbuka kepada guru tentang masalah yang dihadapi khususnya dalam 

pembelajaran, agar masalah tidak berlarut-larut.  

b. Bagi guru: dengan adanya hasil penelitian ini guru diharapkan dapat 

mencari tindak lanjut untuk memperbaiki kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa. 

c. Bagi sekolah: dengan adanya hasil penelitian ini sekolah diharapkan 

dapat memberikan solusi terhadap kesulitan belajar yang dihadapi  

siswa dan dapat bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mengatasi 

kesulitan belajar yang dialami siswa. 

d. Bagi peneliti: sebagai calon guru, dapat dijadikan dasar untuk 

perbaikan dalam hal pengajaran dikelas, peneliti harus bisa mengetahui 

kesulitan belajar siswa. 

 

 

 


