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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam menyelenggarakan pendidikan selalu di hadapkan dengan berbagai 

masalah nyata. Kegiatan belajar mengajar memiliki peranan yang sangat penting 

agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Terdapat beberapa komponen dalam 

belajar mengajar diantaranya : tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, 

metode alat, sumber belajar dan evaluasi. Komponen-komponen tersebut saling 

terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka berlangsungnya proses 

belajar mengajar. Apabila salah satu komponen tersebut tidak ada, maka kegiatan 

belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik.  

Slameto (2010:2) menyatakan belajar ialah “suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. Salah satu keberhasilan siswa dalam belajar dapat dilihat dari 

prestasi belajar yang di perolehnya. Apabila prestasi yang di capai baik maka 

dapat di katakan bahwa siswa tersebut berhasil dalam belajar dan apabila prestasi 

yang di capai tidak baik maka siswa tersebut kurang berhasil dalam belajar.  

Aktivitas belajar bagi masing-masing individu tidak selamanya berjalan 

lancar. Pada hakikatnya di dalam aktivitas belajar senantiasa terdapat berbagai 

macam rintangan dan hambatan yang di alami oleh setiap siswa. Siswa yang 

menghadapi rintangan dan hambatan dalam belajarnya dapat dikatakan bahwa 

siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. Ahmadi dan Supriyanto (2013:77) 
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berpendapat bahwa “dalam keadaan dimana anak didik/siswa tidak dapat belajar 

sebagaimana mestinya, itulah yang dinamakan kesulitan belajar”.  Ada beberapa 

gejala yang menunjukkan bahwa adanya pertanda seorang siswa mengalami 

kesulitan belajar diantaranya adalah menunjukkan prestasi yang rendah, hasil 

yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan, lambat dalam 

melakukan tugas-tugas belajar, menunjukkan sikap yang kurang wajar, 

menunjukkan tingkah laku yang berlainan, anak didik yang memiliki IQ tinggi 

tetapi kenyataannya mereka mendapatkan prestasi belajar yang rendah dan anak 

didik yang selalu menunjukkan prestasi belajar yang tinggi untuk sebagian besar 

mata pelajaran tetapi dilain waktu prestasi belajarnya menurun drastis. 

Diduga kesulitan belajar ditentukkan oleh motivasi belajar siswa. Menurut 

Dalyono (2007:57) motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Djamarah (2008:148) 

menyatakan bahwa motivasi adalah sebagai suatu pendorong yang mengubah 

energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai 

tujuan tertentu. Dengan adanya motivasi akan memudahkan seseorang dalam 

mencapai sesuatu yang dikehendaki. Begitu juga halnya dengan motivasi belajar 

yang mempunyai peran penting dalam mengatasi kesulitan belajar.  Rifa‟i dan 

Anni (2011:97) juga menjelaskan bahwa “peserta didik yang bermotivasi rendah, 

misalnya, akan mengalami kesulitan didalam persiapan belajar dan dalam proses 

belajar”.  

Selain itu, kesulitan belajar juga ditentukan oleh lingkungan keluarga. 

lingkungan keluarga merupakan tempat dimana anak didik memperoleh 
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pengasuhan dan pendidikan yang baik dari orang tua. Anak yang berada pada 

lingkungan keluarga yang baik akan menghindarkan anak dari kesulitan belajar. 

Seperti yang telah dikemukakan oleh Djamarah (2008:241) bahwa : 

Ketika orang tua tidak memperhatikan pendidikan anak, ketika orang tua 

tidak memberikan suasana sejuk dan menyenangkan bagi belajar anak, ketika 

keharmonisan keluarga tak tercipta, ketika sistem kekerabatan semakin 

renggang, dan ketika kebutuhan belajar anak tidak terpenuhi terutama 

kebutuhan yang krusial, maka ketika itulah suasana keluarga tidak 

menciptakan dan menyediakan suatu kondisi dengan lingkungan yang kreatif 

bagi belajar anak. Maka lingkungan keluarga yang demikian ikut terlibat 

menyebabkan kesulitan belajar anak. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan, data yang diperoleh 

mengenai kesulitan belajar adalah prestasi belajar dan nilai sikap siswa yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X MA PPKP Darul 

Ma’la Pati 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Rata-rata 

Nilai 

Belum Tuntas Tuntas  

<75 % >75 % 

X-A 35 74.6 17 48.57% 18 51.43% 

X-B 33 74.5 10 30.30% 23 69.70% 

X-C 31 74.3 19 61.29% 12 38.71% 

X-D 31 71.9 23 74.19% 8 25.81% 

Sumber : Data nilai guru ekonomi kelas X tahun ajaran 2014/2015 

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa prestasi belajar siswa pada mata pelajaran 

ekonomi adalah rendah. Nilai ketuntasan yang digunakan di MA PPKP Darul 

Ma‟la Pati adalah 75. Dari seluruh siswa kelas X yang berjumlah 130 siswa, 

hanya 61 siswa yang tuntas atau sekitar 46,9% dan masih terdapat 69 siswa yang 

belum tuntas atau 53,1%. Rendahnya prestasi belajar dijadikan sebagai indikator 

bahwa siswa tersebut mengalami kesulitan belajar. 
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Tabel 1.2 

Data Nilai Sikap Siswa Kelas X MA PPKP Darul Ma’la Pati 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 

Kategori Nilai 

Baik (B)  Cukup (C) 

X-A 35 23 12 

X-B 33 19 14 

X-C 31 18 13 

X-D 31 15 16 

Jumlah 130 
75 55 

57.69% 42.31% 

Sumber: Data guru ekonomi kelas X MA PPKP Darul Ma‟la 

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari penilaian sikap yang dilakukan oleh 

guru terhadap siswa, masih terdapat 42,31% atau 55 siswa yang  memperoleh nilai 

c. Nilai c dapat diartikan bahwa terdapat beberapa komponen sikap yang tidak 

dimiliki oleh siswa. Komponen sikap yang dijadikan sebagai penilaian adalah 

sebagai berikut: menghayati ajaran agama,  mengamalkan ajaran agama, jujur, 

disiplin, tanggungjawab, peduli, gotong-royong, kerjasama, toleransi, damai, 

santun, responsif proaktif, dan bagian dari solusi. Hal ini berarti jika seorang 

siswa tidak memiliki salah satu atau lebih komponen sikap yang tertera diatas 

maka dapat dikatakan bahwa siswa tersebut menunjukkan sikap yang kurang 

wajar. Sikap kurang wajar yang dimaksud adalah acuh tak acuh berarti ia tidak 

peduli, berpura-pura (berbong/tidak jujur), berdusta, mudah tersinggung dan lain 

sebagainya.  

Selain dari data nilai seperti yang sudah dijelaskan diatas, sikap yang kurang 

wajar ditunjukkan siswa pada saat peneliti melakukan observasi awal dimana pada 

saat jam pelajaran berlangsung terdapat beberapa siswa yang tidak berada dikelas. 

Berdasarkan keterangan dari guru mata pelajaran ekonomi, hal tersebut sudah 
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menjadi kebiasaan siswa apabila setelah jam istirahat mereka tidak langsung 

masuk ke dalam kelas namun masih berada dikantin. Upaya agar siswa tertib pun 

sudah dilakukan yaitu dengan menegur. Namun upaya tersebut seringkali tidak 

dihiraukan oleh siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak 

mempunyai kedisiplinan. Siswa yang memiliki sikap tersebut dapat diindikasikan 

bahwa ia mengalami kesulitan belajar. 

Dalam proses belajar, motivasi belajar memang sangat penting. Motivasi 

belajar yang ada pada diri siswa bersifat tidak tetap. Adakalanya seorang siswa 

mempunyai motivasi yang tinggi dalam belajarnya namun juga sebaliknya 

terkadang siswa mempunyai motivasi yang rendah. Siswa yang memiliki motivasi 

yang tinggi maka ia akan mempunyai keinginan yang tinggi pula dalam kegiatan 

belajarnya. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di MA PPKP Darul Ma‟la 

Pati, pada saat guru menjelaskan materi siswa memperhatikan dengan cermat 

apabila tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh guru maka mereka berani 

untuk bertanya. Selain itu pada saat guru memberikan soal-soal baik itu individu 

maupun kelompok, mereka sangat antusias untuk mengerjakannya. Hal ini 

menunjukkan bahwa motivasi yang ada pada diri siswa tersebut cukup tinggi. 

Keberhasilan seorang anak juga tidak terlepas dari keluarga. Lingkungan 

keluarga lah yang mempunyai peran penting dalam pendidikan anak. lingkungan 

keluarga dalam hal ini salah satunya adalah faktor orang tua. Faktor orang tua 

sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Tinggi 

rendahnya pendidikan orang tua, besar kecilnya penghasilan, cukup atau kurang 
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perhatian dan bimbingan orang tua rukun atau tidaknya kedua orang tua dengan 

anak- anaknya, tenang atau tidaknya situasi dalam rumah, semuanya itu turut 

mempengaruhi pencapaian hasil belajar anak  (Dalyono, 2009:59). 

Data yang diperoleh mengenai lingkungan keluarga adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.3 

Data Pekerjaan Orang Tua Siswa Kelas X MA PPKP Darul Ma’la Pati 

No Pekerjaan Jumlah Persentase 

1 Petani 39 30% 

2 Buruh/karyawan 24 18.46% 

3 Wiraswasta 48 36.92% 

4 PNS/Guru 19 14.61% 

Sumber: Data TU MA Darul Ma’la Pati 

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa sebagian besar pekerjaan orang 

tua siswa di MA PPKP Darul Ma‟la Pati adalah wiraswasta artinya tingkat 

ekonomi orang tua siswa menengah keatas. Dengan tingkat ekonomi menengah 

keatas, orang tua siswa tentu dapat memenuhi kebutuhan belajar anak sehingga 

anak tidak mengalami kesulitan dalam belajarnya. Hal ini berarti bahwa anak 

berada pada lingkungan keluarga yang baik.  

Dari penjelasan diatas, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH MOTIVASI BELAJAR 

DAN LINGKUNGAN KELUARGA TERHADAP KESULITAN BELAJAR 

SISWA PADA MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS X MADRASAH 

ALIYAH PPKP DARUL MA’LA PATI TAHUN AJARAN 2014/2015” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan perumusan 

masalah dalam penelitian ini antara lain : 
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1. Adakah pengaruh motivasi belajar terhadap kesulitan belajar siswa pada 

mata pelajaran ekonomi kelas X Madrasah Aliyah PPKP Darul Ma‟la Pati? 

2. Adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar siswa 

pada mata pelajaran ekonomi kelas X Madrasah Aliyah PPKP Darul Ma‟la 

Pati? 

3. Adakah pengaruh motivasi belajar dan lingkungan keluarga terhadap 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X Madrasah 

Aliyah PPKP Darul Ma‟la Pati? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu kepada rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar terhadap kesulitan 

belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X Madrasah Aliyah 

PPKP Darul Ma‟la Pati tahun ajaran 2014/2015. 

2. Untuk mengetahui adakah pengaruh lingkungan keluarga terhadap 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas X Madrasah 

Aliyah PPKP Darul Ma‟la Pati tahun ajaran 2014/2015. 

3. Untuk mengetahui adakah pengaruh motivasi belajar dan lingkungan 

keluarga terhadap kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi 

kelas X Madrasah Aliyah PPKP Darul Ma‟la Pati tahun ajaran 2014/2015. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Kegunaan Teoritis 

a. Bagi pembaca 
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Menambah pengetahuan pembaca tentang faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan adanya kesulitan belajar serta pengaruh motivasi belajar dan 

lingkungan keluarga terhadap kesulitan belajar. 

b. Bagi peneliti berikutnya 

Sebagai landasan bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian tentang 

pengaruh motivasi belajar dan lingkungan keluarga terhadap kesulitan 

belajar dan penelitian yang sejenisnya. 

1.4.2 Kegunaan Praktis : 

a. Bagi guru 

Sebagai bahan masukan bagi guru agar dapat meningkatkan motivasi 

siswa serta mendorong guru untuk mencari tindakan alternatif dalam 

mengatasi kesulitan siswa dalam belajar ekonomi.  

b. Bagi siswa 

Sebagai bahan masukan bagi siswa agar siswa dapat meningkatkan 

motivasi belajarnya serta dapat mengatasi masalah yang terkait dengan 

kesulitan belajar yang dihadapainya. 

c. Bagi sekolah  

Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam upaya mengatasi kesulitan 

belajar dengan meningkatkan motivasi belajar serta kerja sama yang baik 

dengan pihak orang tua dalam rangka membina anak didik agar dapat 

mencapai prestasi belajar yang lebih baik.  

 

 


