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ABSTRAK 

 

Pambudi, Bondan Sawung. 2016. Faktor Determinan Kesulitan Belajar Pada 

Siswa di SMK YPI Rembang tahun ajaran 2015/2016. Skripsi. Jurusan Bimbingan 

dan Konseling. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Dra. Ninik Setyowani, M. Pd.  

 

Kata kunci: kesulitan belajar 

 

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan fenomena yang ada di SMK YPI 

Rembang yaitu terdapat banyak siswa yang sulit dalam menerima pelajaran atau 

mengalami kesulitan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui 

mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa SMK 

YPI Rembang, (2) Untuk mengetahui faktor yang paling dominan yang 

mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa SMK YPI Rembang. Manfaat 

penelitian ini menambah pengalaman dan wawasan tentang faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa SMK YPI Rembang. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey. Populasi penelitian adalah 

seluruh siswa SMK YPI Rembang tahun ajaran 2015/2016, dan sebagai 

sampelnya adalah 32 siswa SMK YPI Rembang dengan siswa kelas X, XI dan 

XII. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling dengan metode cluster 

sampling. Metode dan alat pengumpulan data dengan menggunakan skala 

kesulitan belajar. Teknik analisis data yang digunakan yakni analisis deskriptif 

persentase. 

Hasil penelitian menunjukkan adanya faktor yang mempengaruhi kesulitan 

belajar pada siswa SMK YPI Rembang. Hasil analisis data menunjukkan bahwa 

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar terdiri dari faktor psikologis, 

fisiologis, keluarga, sekolah dan masyarakat. Didapat hasil sebesar: Faktor 

psikologis berpengaruh sebesar 45% termasuk dalam kategori sedang, faktor 

fisiologis berpengaruh sebesar 60% termasuk dalam kategori tinggi, faktor 

keluarga sebesar  63% termasuk dalam kategori tinggi, faktor sekolah sebesar 

68% termasuk dalam kategori tinggi, dan faktor masyarakat sebesar 81% 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Dengan demikian, terdapat beberapa faktor 

yang mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa SMK YPI Rembang tahun 

ajaran 2015/2016. 

Simpulan dari penelitian ini adalah faktor yang paling dominan dalam 

mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa SMK YPI Rembang tahun ajaran 

2015/2016 adalah faktor masyarakat dengan persentase sebesar 81%. Saran bagi 

guru BK diharapkan agar bisa memberi layanan bimbingan dan konseling belajar 

dengan baik untuk mengatasi kesulitan belajar pada siswa SMK YPI Rembang. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   LATAR BELAKANG 

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial yang senantiasa 

mempunyai kemampuan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga dapat 

dikatakan bahwa individu mempunyai ketergantungan dan saling membutuhkan 

satu sama lain. Begitu pula dengan remaja, masa remaja ditandai dengan adanya 

perkembangan dari segi fisik, psikis, dan sosial. Semua kegiatan remaja 

berhubungan dengan aktifitas lingkungan tempat tinggal, sekolah, teman 

bermain itu merupakan proses dari hasil belajar. Tidak semua remaja dapat 

berhasil menjalankan tugas-tugas perkembeangannya dikarekan remaja tidak 

dapat berinteraksi dengan lingkingan keluarga, lingkungan sekolah, dan 

lingkungan bermain. Dan kegagalan remaja dalam memenuhi tugas 

perkembangan akan berdampak pada proses belajar di sekolah.  

Hilgard dan Bower, dalam Purwanto (2007:84) mengemukakan bahwa 

belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu 

situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam 

situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar 

kecendrungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat 

seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya). Menurut 

skinner, dalam (Syah, 2003:64) belajar adalah suatu proses adaptasi adaptasi 

(penyesuaian tingkah laku) yang berlangsung secara progresif. Wittig dalam
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(Syah, 2003:66) belajar ialah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam 

segala macam/keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil 

pengalaman. Menurut para ahli psikologi makna belajar (learning) adalah suatu 

proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau 

pengalaman tertentu (Syamsudin, 2012:157). Dari beberapa pengertian belajar 

diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua aktivitas mental atau psikis yang 

dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang 

berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar, perubahan tersebut bersifat 

progresif. 

Pada pembelajaran di sekolah terdapat beberapa macam siswa dalam 

menerima pelajaran, ada siswa yang mudah menerima pelajaran, ada juga siswa 

yang sedang-sedang saja, dan juga ada siswa yang suli dalam menerima pelajaran 

atau biasa disebut learning difficulty. Kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu 

yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai 

tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat mengatasi. Dalam 

Mulyadi (2010:6). 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 

perbedaan dalam hal kemampuan intlektual, kemampuan fisik, latar belakang 

keluarga, kebiasaan dan pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok 

antara seorang siswa dengan siswa lainnya. 

Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah kita pada 

umumnya hanya ditunjukan kepada para siswa yang berkemampuan rata-rata,
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sehingga siswa yang berkemampuan lebih atau yang berkemampuan kurang 

terabaikan. Dengan demikian siswa-siswa yang berkategori “di luar rata-rata” itu 

(sangat pintar dan sangat bodoh) tidak mendapat kesempatan yang memadai untuk 

berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Dari sini kemudian timbullah apa yang 

disebut kesulitan belajar (learning difficulty) yang tidak hanya menimpa siswa 

berkemampuan rendah saja, tapi juga dialami siswa yang berkemampuan tinggi 

(Syah, 2008:172). Sedangkan kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu 

kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai oleh suatu hambatan-hambatan 

tertentu untuk mencapai hasil belajar, (Mulyadi, 2010:6). Dari beberapa pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kondisi siswa 

yang mengalami hambatan dalam proses belajar, yang tidak hanya dialami oleh 

siswa yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata tetapi juga memiliki 

kemampuan diatas rata-rata. Umumnya siswa tidak mendapatkan kesempatan 

yang memadai untuk berkembang sehingga proses belajarnya tidak optimal. 

SMK YPI Rembang terdapat banyak siswa yang sulit dalam menerima 

pelajaran atau mengalami kesulitan belajar. Berdasarkan hasil wawancara dari 

guru BK, pada tahun 2014 rata-rata 17 siswa dari 28 siswa dalam satu kelas 

mengalami remedial saat ulangan harian, UTS atau UAS. Lebih dari 50 % siswa 

SMK YPI mengalami kesulitan belajar. Berdasarkan observasi dan dokumentasi 

peneliti dilihat dari data nilai siswa banyak siswa yang mendapatkan nilai jelek 

dan harus mengalami remedial saat ulangan, UTS atau UAS. Kesulitan belajar 

yang dialami oleh siswa tersebut secara umum bisa dilihat dari hasil belajar yang 

kurang baik (nilai dibawah KKM). Dalam hal ini, permasalahan seperti kesulitan 
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belajar biasanya terjadi pada siswa kelas X, XI, dan XII SMK YPI Rembang. 

Sehingga faktor determinan masih belum bisa diketahui penyebabnya. Selain itu 

dari beberapa penelitian terdahulu , Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah, 

Wanto Rivaie dan Rustiyarso (2011) hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). 

Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran Sosiologi 

dikelas XII IPS Ma.Syarif Hidayatullah Pontianak adalah, Faktor internal dan 

Faktor Eksternal. 2). Upaya- upaya yang sudah oleh guru untuk mengatasi 

masalah kesulitan belajar yang dialami siswa pada mata pelajaran Sosiologi 

dikelas XII IPS Ma.Syarif Hidayatullah Pontianak. Penelitian yang dilakukan oleh 

Dra. Sucihatiningsih DWP, M,Si, dan Heni Sulistyowati (2005) hasil penelitian 

menunjukan bahwa: Dari hasil analisis faktor dapat diketahui sumbangan atau 

kontribusi dari masingmasing faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar adalah 

sebagai berikut: 1) Sarana dan Prasarana Belajar di Rumah memiliki kontribusi 

sebesar 26,190%, 2) Dukungan Sekolah memiliki kontribusi sebesar 35,634%, 3) 

Minat Siswa memiliki kontribusi sebesar 42,07%, 3) Dukungan Keluarga 

memilikikontribusi sebesar 47,98%, 4) Perhatian Siswa memiliki kontribusi 

sebesar 53,09%, 5) Kondisi Jasmani Siswa memiliki kontribusi sebesar 57,69%, 

5) Guru memiliki kontribusi sebesar 62,21%. Jadi faktor yang memiliki kontribusi 

terbesear adalah faktor kondisi jasmani siswa. Membuat peneliti tertarik untuk 

mendalami dan meneliti tentang kesulitan belajar untuk mengetahui faktor 

kesulitan belajar siswa terutama pada anak sekolah SMK YPI Rembang. Ada 

beberapa hal yang menyebabkan sulitnya siswa dalam menerima pelajaran 

dikelas, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal 
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meliputi (fisiologi dan psikologi)  dan faktor eksternal meliputi (keluarga,sekolah, 

media dan lingkungan sosial). Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti faktor 

penyebab kesulitan belajar terhadap siswa SMK YPI Rembang tahun ajaran 

2015/2016. 

1.2   RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang muncul adalah: 

1.2.1 Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa SMK YPI 

Rembang ? 

1.2.2 Faktor paling dominan mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa SMK 

YPI Rembang? 

1.3   TUJUAN PENELITIAN 

  Penelitian tentang Faktor Yang mempengaruhi kesulitan belajar pada 

siswa SMK YPI Rembang maka tujuan penelitian ini untuk: 

1.3.1 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pada 

siswa SMK YPI Rembang. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor paling dominan mempengaruhi kesulitan belajar 

pada siswa SMK YPI Rembang. 

1.4    MANFAAT PENELITIAN 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. 

Adapun manfaat dari penelitian ini baik secara teoritis maupun secara praktis 

adalah sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan serta sumbangan 

pemikiran bagi lembaga pendidikan. 

1.4.1.2 Menjadi dasar dan rujukan bagi peneliti berikutnya yang mengangkat 

tema hampir sama. 

1.4.2    Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi guru bimbingan dan konseling, menambah khasanah pengetahuan 

dan pengalaman guru dalam memberikan layanan bimbingan konseling 

belajar untuk meningkatkan layanan konseling.. 

1.4.2.2 Bagi peneliti, dapat menambah penglaman dan wawasan tentang faktor 

yang mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa SMK YPI Rembang. 

1.4.2.3 Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagi bahan masukan 

untuk mengadakan penelitian lanjutan yang berhubung dengan Faktor 

yang mempengaruhi kesulitan belajar. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan 

belajar, oleh karena itu dalam tinjauan pustaka diperlukan teori-teori yang relevan. 

Dalam bab ini tinjauan pustaka meliputi: (1) Penelitian terdahulu, (2) teori 

kesulitan belajar. 

2.1      Penelitian Terdahulu 

Selain menggunakan buku dan jurnal sebagai literatur, penelitian ini juga 

merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema dan 

judul. Penelitian terdahulu adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 

oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan masukan bagi pemula dan 

membandingkan antara penelitian yang satu dengan yang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ani Lailatul Farikhah (2010) Hasil 

penelitian menunjukan bahwa: 1) tingkat kesulitan belajar siswa sebelum 

memeroleh layanan penguasaan konten rata-rata persentasenya sebesar 91% 

termasuk dalam kriteria tinggi. Hal ini menunjukan bahwa siswa sebelum 

memperoleh perlakuan berupa layanan peguasaan konten mengalami kesulitan 

belajar baik dalam hal kemampuan menangkap materi pelajaran, kosentrasi, 

kebiasan belajar dan sikap didalam kelas, 2) tingkat kesulitan belajar siswa setelah 

memperoleh layanan penguasaan konten rata-rata presentasenya sebesar 43% 

termasuk dalam kriteria rendah. Hal ini menunjukan bahwa siswa setelah 

memperoleh perlakuan berupa layanan penguasaan konten merasa sudah 



8 
 

 
 

mengalami peningkatan dalam hal kemampuan menangkap materi pelajaran, 

konsentrasi, keeektifan, kebiasaan belajar, dan sikap didalam kelas. 3) layanan 

penguasaan konten dapat mengurangi kesulitan belajar siswa kelas VII SMP N 

1Cepiring Tahun 2009/2010. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan kesulitan 

belajar siswa sebelum dan setelah memperoleh layanan penguasaan konten terjadi 

penurunan kesulitanbbelajar yaitu rata-rata persentase sekor sebesar 48%. Hal ini 

berarti menunjukan adanya perubahan yaitu adanya penurunan kesulitan belajar 

siswa setelah diberikan perlakuan berupa laynan penguasaan konten. 

Penelitian yang dilakuan oleh Ikka Setiyaningrum (2008) Hasil penelitian 

menunjukan bahwa layanan penguasaan konten efektif. Hal ini dapat dilihat 

dengan adanya peningkatan kefektifan siswa dikelas pada kriteria sangat tinggi 

yang semula tidak ada siswa atau 0,00% menjadi 3 siswa atau 7,89% pada kriteria 

tinggi terjadi peningkatan yang semula 15 siswa atau 39,47% menjadi 24 siswa 

atau 89,47% pada kriteria sedang terjadi penurunan yang semula 23 siswa atau 

60,53% menjadi 1 siswa atau 1,63%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fajriah Ainy (2006) Hasil penelitian 

menunjukan adanya perubahan nilai pada bidang studi matematikasiswa kelas 

VIII SMP N 24 Semarang sebelum dan sesudah diberi layanan bimbingan belajar 

melalui tutor teman sebaya. Layanan pembelajaran bimbingan belajar melalui 

tutor sebaya efektif dalam mengatasi kesulitan belajar matematika. 

2.2      Pengertian Belajar 

Hilgard dan bower dalam Purwanto (2007:84) mengemukakan bahwa 

belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu
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situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-ulang dalam 

situasi itu, dimana perubahan tingkahlaku itu tidak dapat dijelaskan atau dasar 

kecendrungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat 

seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh obat, dan sebagainya). Menurut Skinner 

dalam Syah (2003:64) belajar adalah suatu proses adaptasi adaptasi (penyesuaian 

tingkah laku) yang berlangsung secara progresif. Wittig dalam Syah (2003:66) 

belajar ialah perubahan yang relatif menetap yang terjadi dalam segala 

macam/keseluruhan tingkah laku suatu organisme sebagai hasil pengalaman. 

Menurut para ahli psikologi makna belajar (learning) adalah suatu proses 

perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalaman 

tertentu (Syamsudin, 2012:157). Dari beberapa pengertian belajar diatas maka 

dapat disimpulkan bahwa belajar merupakan semua aktivitas mental atau psikis 

yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku 

yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar, perubahan tersebut 

bersifat progresif. 

2.2.1 Prinsip-Prinsip Belajar 

Dalam belajar ada beberapa prinsip yang harus ditekankan menurut 

Slameto (2010:27) prinsip-prinsip belajar adalah sebagai berikut: 

1) Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

2) Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional; 

3) Belajar harus dapat menimbulkan reinforcement dan motivasi yang kuat 

pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional; 

4) Belajar perlu lingkungan yang menantang di mana anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar dengan 

efektif ; 

5) Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungann. 
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6) Sesuai hakikat belajar 

7) Belajar itu proses kontinyu, maka harus tahap demi tahap menurut 

perkembangannya ; 

8) Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan discovery ; 

9) Belajar adalah proses kontinuitas (hubungan antara pengertian yang satu 

dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan pengertian yang 

diharapkan. Stimulus yang diberikan menimbulkan response yang 

diharapkan. 

10) Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

11) Belajar bersifat keseluuhan dan materi itu harus memiliki struktur, 

penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah menangkap 

pengertiannya ; 

12) Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan instruksional yang harus dicapai. 

13) Syarat keberhasilan belajar 

14) Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat belajar 

dengan tenang ; 

15) Repetisi, dalam proses belajar perlu ulangan berkali-kali agar 

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa. 

Berdasarkan uraian diatas belajar mempunyai 15 prinsip yang salah satu 

prinsip berhubungan antar satu dan yang lain. Mereka saling bersinergi 

membentuk suatu prinsip-prinsip belajar. 

2.2.2 Karakteristik Perilaku Belajar 

Belajar mempunyai beberapa karakteristik, Menurut Syamsudin 

(2012:158) beberapa ciri perubahan belajar, diantaranya: 

1) Bahwa perubahan intensional 

Dalam arti pengalaman atau praktik atau latihan dengan sengaja dan 

disadari dilakukannya dan bukan secara kebetulan; dengan demikian, perubahan 

karena kemantapan dan kematangan atau keletihan atau karena penyakit tidak 

dapat dipandang sebagai perubahan hasil belajar. 

2) Perubahan itu positif 

Dalam arti sesuai seperti yang diharapkan (normatif) atau kriteria 

keberhasilan (criteria of success) baik dipandang dari segi siswa (tingkat abilitas 
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dan bakat khususnya, tugas perkembangan, dan sebagainya) maupun dari segi 

guru (tuntutan masyarakat orang dewasa sesuai dengan tingkat standar 

kulturalnya). 

3) Bahwa perubahan itu efektif 

Dalam arti membawa pengaruh dan makna tertentu bagi pelajar itu 

(setidak-tidaknya sampai batas waktu tertentu) relative tetap dan setiap saat 

diperlukan dapat direproduksi dan dipergunakan seperti pemecahan masalah 

(problem solving), baik dalam ujian, ulangan, dan sebagainya maupun dalam 

penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari dalam ranga mempertahankan 

kelangsungan hidupnya. 

Berdasarkan uraian diatas belajar mempunyai tiga karakteristik, yaitu 

bahwa perubahan intensional, perubahan itu positif, dan perubahan itu efektif. Hal 

ini menunjukkan bahwa karakteristik suatu perilaku belajar. 

2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi secara garis 

besar dibagi menjadi dua. 

2.2.3.1 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi belajar siswa dari beberapa 

ahli, Menurut  Purwanto (2003:102) adapun faktor-faktor itu, dapat kita bedakan 

menjadi dua golongan: 

1) Faktor yang ada pada diri organisme itu sendiri yang kita sebut faktor 

individual. 

2) Faktor yang ada diluar individu yang kita sebut faktor sosial. Yang termasuk 

ke dalam faktor individual dantara lain: faktor kematangan/pertumbuhan, 
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kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi. Sedangkan yang termasuk 

faktor sosial antara lain faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan 

cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar-mengajar, 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial. 

2.2.3.2  Faktor yang mempengaruhi belajar menurut Slameto (2010:54) yaitu : (1) 

Faktor internal, yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor 

kelelahan, (2) faktor eksternal, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan 

faktor masyarakat. 

Dari beberapa uraian di atas, belajar mempunyai beberapa faktor yang 

mempengaruhi, yaitu faktor yang paling utama yang di bagi menjadi dua yaitu 

faktor internal dan eksternal. 

2.2.4 Kesulitan Belajar 

Kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai dengan adanya 

hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga memerlukan 

usaha lebih giat lagi untuk dapat mengatasi. Dalam Mulyadi (2010:6), 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 perbedaan dalam hal 

kemampuan intlektual, kemampuan fisik, latar belakang keluarga, kebiasaan dan 

pendekatan belajar yang terkadang sangat mencolok antara seorang siswa dengan 

siswa lainnya. 

Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah kita pada 

umumnya hanya ditunjukan kepada para siswa yang berkemampuan rata-rata, 
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sehingga siswa yang berkemampuan lebih atau yang berkemampuan kurang 

terabaikan.Dengan demikian siswa-siswa yang berkategori “di luar rata-rata” itu 

(sangat pintar dan sangat bodoh) tidak mendapat kesempatan yang memadai untuk 

berkembang sesuai dengan kapasitasnya. Dari sini kemudian timbulah apa yang 

disebut kesulitan belajar (lerning difficulty) yang tidak hanya menimpa siswa 

berkemampuan rendah saja, tapi juga dialami siswa yang berkemampuan tinggi, 

Syah (2008:172). Sedangkan kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu 

kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai oleh suatu hambatan-hambatan 

tertentu untuk mencapai hasil belajar, Mulyadi (2010:6). Dari beberapa pendapat 

diatas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan suatu kondisi siswa 

yang mengalami hambatan dalam proses belajar, yang tidak hanya dialami oleh 

siswa yang memiliki kemampuan dibawah rata-rata tetapi juga memiliki 

kemampuan diatas rata-rata. Umumnya siswa tidak mendapatkan kesempatan 

yang memadai untuk berkembang sehingga proses belajarnya tidak optimal. 

2.2.5 Kategori dan Klasifikasi Kesulitan Belajar 

Seseorang dikatakan mengalami kesulitan belajar ada beberapa kategori, 

Dalam Wood (2011:24) kesulitan belajar dapat dibagi menjadi tiga kategori besar: 

(1) Kesulitan dalam berbicara dan berbahasa, (2) Permasalahan dalam hal 

kemampuan akademik, (3) Kesulitan lainnya, yang mengucap kesulitan dalam 

mengoordinasi gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar yang belum 

diucap oleh kedua kategori diatas. 

Secara garis besar kesulitan belajar adapat di klasifikasikan kedalam 2 

kelompok, dalam Abdurrahman (2012:7) yaitu : 



14 
 

 
 

1) Kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan (developmental 

learning disabilities) adalah kesulitan belajar yang mencakup gangguan 

motorik dan presepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan kesulitaan 

belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. 

2) Kesulitan belajar akademik (academic learning disabilities) adalah kesulitan 

belajar yangmenunjuk pada adanya kegagalan-kegagalan pencapaian prestasi 

akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan.  

2.2.6 Jenis-jenis Kesulitan Belajar 

Terdapat beberapa jenis kesulitan belajar dalam Mulyadi (2010:7), 

kesulitan belajar mempunyai pengertian yang luas dan kedalamanya termasuk 

pengertian-pengertian seperti: 

1) Learning Disorder (ketergangguan belajar) 

Adalah keadaan dimana proses belajar seseorang terganggu karena 

timbulnya respons yang bertentangan. Pada dasarnya orang yang mengalami 

gangguan belajar, prestasi belajarnya tidak terganggu, akan tetapi proses 

belajarnya yang terganggu atau terlambat oleh adanya respons-respons yang 

bertentangan. 

2) Learning disabilities (ketidak mampuan belajar) 

Adalah ketidak mampuan murid yang mengacu kepada gejala dimana 

murid tidak mampu belajar (menghindari belajar), sehingga hasil belajarnya di 

bawah potensi intlektualnya. 
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3) Learning disfuncion (ketidak fungsian belajar) 

Menunjukan gejala dimana proses belajar tidak berfungsi dengan baik 

meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, gangguan 

alat indra dan gangguan-gannguan psikologis lainnya. 

4) Under achiever (pencapaian rendah) 

Adalah mengacu pada murid-murid yang memiliki tingkat potensi 

intlektual diatas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. 

5) Slow leaner (lambat belajar) 

Adalah murid yang lambat dalam proses belajarnya sehingga 

membutuhkan waktu dibandingkan dengan murid-murid yang lain yang 

memiliki traf potensiintelektual yang sama. 

2.2.7 Karakteristik Kesulitan belajar 

Seseorang yang mengalami kesulitan belajar terdapat beberapa ciri-ciri 

yang bisa dilihat, berikut adalah ciri-ciri kesulitan belajar menurut para ahli. 

Menurut mulyadi (2010:7) gejala pada anak yang mengalami kesulitan belajar 

akan Nampak dalam aspek-aspek kognitif, motoris dan afektif, baik dalam proses 

maupun hasil belajar yang dicapai. Ciri-ciri tingkah laku  yang merupakan 

pernyataan manifestasi gejala kesulitan belajar antara lain: 

1) Menunjukan hasil belajar yang rendah dibawah rata-rata nilai yang dicapai 

olehkelompoknya atau dibawah potensi yang dimiliki. 

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

Mungkin ada murid yang sudah berusaha dengan giat, tapi nilai yang 

dicapainya selalu rendah. 
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3) Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Selalu tertinggal dari 

kawan-kawannya dalam menyesuaikan waktu yang ditentukan. 

4) Menunjukan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menantang, 

berpura-pura, dusta dan sebagainya. 

5) Menunjukan tingkah laku yang kurang wajar seperti membolos, dating 

terlambat, tidak mengerjakan PR, mengganggu didalam atau diluar kelas, 

tidak mau mencatat pelajaran, tidak tertib dalam kegiatan belajar mengajar, 

mengasingkan diri, tidak mau bekerja sama dan lain sebagainya. 

6) Menunjukan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah 

tersinggung, pemarah, kurang gembira dalam menghadapi nilai rendah tidak 

menunjukan perasaan sedih dan menyesal. 

Kesulitan belajar mempunyai ciri-ciri umum seperti berikut menurut Surya 

dalam Trianto (2011:5) terdiri atas: (1) Menunjukan adanya hasil belajar yang 

rendah, (2) Hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, (3) 

Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar, (4) Menunjukan sikap-

sikap yang kurang wajar, (5) Menunjukan prilaku yang berkelainan, (6) 

Menunjukan gejala emosional yang kurang wajar. 

Omrod (2003:4) mengidentifikasi cirri-ciri siswa berkesulitan 

belajar sebagai berikut : 

1) Catatan akademik sebelumnya 

Siswa berkesulitan belajar dapat diamati dari catatan prestasi akademik yang 

dicapai sebelumnya. Kebanyakan siswa berkesulitan belajar pada tahun-tahun 
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sebelumnya memiliki catatan akademik yang mengindikasikan adanya 

kesulitan belajar. 

2) Usianya lebih tua dibandingkan dengan teman sekelasnya 

Tingkat kelas di sekolah biasanya berisi siswa dengan sebaran usia yang tidak 

begitu jauh variasinya. 

3) Memiliki masalah perilaku dan emosional 

Permasalahan kesulitan belajar siswa biasanya tidak berdiri sendiri. Kesulitan 

belajar biasanya diikuti dengan masalah perilaku dan emosional. 

4) Rendahnya kelekatan (attachment) psikologis dengan sekolah 

Siswa berkesulitan belajar sering merasa tidak nyaman ketika berada di 

sekolah. 

5) Meningkatnya keengganan untuk terlibat dengan aktivitas di sekolah 

Kebanyakan siswa berkesulitan belajar menunjukan keengganan yang tinggi 

untuk terlibat dengan aktivitas di sekolah. 

       Menandai siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar menurut 

Syamsuddin (2007:312) adalah sebagai berikut: 

1) Menetapkan angka nilai kualifikasi minimal sebagai batas lulus. 

2) Membandingkan angka nilai (prestasi) dari setiap siswa dengan angka nilai 

batas lulus tersebut. 

3) Menghimpun semua siswa yang angka nilai prestasinya dibawah nilai baas 

lulus tersebut. 

4) Mengadakan prioritas layanan dengan cara membuat rengking kepada 

mereka yang diduga paling berat kesulitannya. 
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2.2.8 Faktor Penyenyebab Kesulitan Belajar 

Menurut Ahmadi (2004:78), kesulitan belajar ada beberapa faktor yang 

terdiri atas: 

2.2.8.2 Faktor interen (faktor dari dalam diri manusia itu sendiri) yang meliputi: 

1) Faktor fisiologi yaitu faktor yang disebabkan oleh kondisi fisik siswa, 

sehingga proses belajarnya mengalami kesulitan dibandingkan dengan siswa 

yang lain. 

2) Faktor psikologi yaitu faktor yang disebabkan oleh kondisi kerohanian/psikis 

dari siswa, sehingga proses belajarnya terganggu dibandingkan dengan siswa 

lain. 

2.2.8.3  Faktor eksteren (faktor dari luar manusia) meliputi: 

1) Faktor-faktor non-sosial yaitu faktor yang berasal dari luar lingkungan sosial 

siswa yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar. 

2) Faktor-faktor sosial yaitu faktor yang berasal dari lingkungan tempat tinggal 

siswa sehingga siswa mengalamo kesulitan dalam belajar, faktor ini 

merupakan lingkungan yang tidak kondusif. 

Menurut Syah (2002:182), secara garis besar faktor-faktor penyebab 

kesulitan belajar terdiri atas dua macam yaitu faktor internal dan eksternal: 

2.2.8.4  Faktor internal siswa, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul 

dari dalam diri siswa sendiri. 

1) Faktor intern siswa, Faktor interen meliputi gangguan atau 

kekurangmampuan psiko-fisik siswa, yakni: 
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2) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya kapasitas 

intlektual/intlegensi siswa. 

3) Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi dansikap. 

4) Yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti terganggunya alat-

alat indera penglihat dan pendengar (mata dan telinga). 

2.2.8.5 Faktor eksternal siswa, yakni hal-hal atau keadaan yang dating dari luar 

diri siswa. 

1) Faktor eksteren siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar 

yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini 

meliputi: 

2) Lingkungan keluarga, contohnya: ketidak harmonisan hubungan antara ayah 

dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 

3) Lingkungan perkampungan/masyarakat, contohnya: wilayah perkampungan 

kumuh (slum area), dan teman sepermainan (peer group) yang nakal. 

4) Lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk 

seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah. 

Menurut Abdurrahman (2012:8) berbagai faktor yang menyebabkan kesulitan 

belajar yaitu : (1) Faktor genetik, (2) Luka pada otak karena trauma fisik atau 

karena kekurangan oksigen (3) Biokimia yang hilang (misalnya biokimia yang 

diperlukan untuk memfungsikan saraf pusat) (4) Pencemaran lingkungan 

(misalnya pencemaran timah hitam) (5) Gizi yang tidak memadai (6) Pengaruh-

pengaruh psikologis dan sosial yang merugikan perkembangan anak (deprivasi 

lingkungan). 
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Sedangkan menurut Jamaris (2014:17) faktor-faktor penyebab kesulitan 

belajar dapat dikategorikan ke dalam lima faktor penyebab, yaitu : 

1) Kerusakan yang terjadi pada susunan saraf pusat, kerusakan yang terjadi pada 

bagian-bagian otak, baik kerusakan yang terjadi di dalam cerebrum, 

cerebellum, dan brain steem akan menimbulkan berbagai akibat pada fungsi 

otak yang diatur oleh bagian-bagian otak tersebut. 

2) Ketidakseimbangan biokimia. Zat pewarna dan bumbu penyedap makanan 

pada bagian jenis makanan yang dimakan anak merupakan penyebab kesulitan 

belajar dan hiperaktif pada anak. 

3) Keturunan. Keterkaitan antara lingkungan dan faktor genetik berpengaruh 

terhadap fungsi intelegensi telah lama diyakini oleh para ahli. 

4) Lingkungan, tempat tinggal sangat berpengaruh terhadap kesulitan belajar 

apalagi jika lingkungan tidak mendukung dalam proses pembelajaran. 

5) Pengaruh teratogenik (zat kimia/obat-obatan). Penelitian yang berkaitan 

dengan kesulitan belajar yang dilakukan oleh para ahli menemukan bahwa 

salah satu penyebab kesulitan belajar adalah karena pengaruh teratogenik, 

yaitu pengaruh zat-zat kimia seperti alkohol, rokok, dan limbah kimia serta 

obat-obatan. 

Faktor kesulitan belajar menurut syamsuddin (2007:325) meliputi:  

1) Faktor internal: kelemahan secara fisik, kelemahan secara mental, kelemahan 

secara emosional, kelemahan yang di sebabkan oleh kebiasaan dan sikap 

yang salah, tidak memiliki ketrampilan dan pengetahuan dasar yang tidak 

diperlukan. 
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2) Faktor eksternal: kurikulum, ketidak sesuaian standart administratif, terlalu 

berat beban belajar, terlalu besar populasi siswa didalam kelas, terlalu sering 

pindah sekolah, kelemahan dari sistem belajar mengajar, kelemahan kondisi 

rumahtangga, terlalu banyak ekstra kurikuler, kekurangan gizi. 

Dari pendapat beberapa ahli bisa disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu faktor internal dan 

eksternal dan diuraikan sebagai berikut. Untuk uraian lebih lanjut lihat 

diagram di bawah. 

Faktor-Faktor Kesulitan Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 
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2.2.9 Dampak Kesulitan belajar 

Kesulitan belajar menyebabkan beberapa dampak kesulitan belajar 

terhadap peserta didik yaitu: 

1) Segi psikologis: masalah penggunaan bahasa lisan atau tertulis dalam 

mendengarkan, berfikir, membaca, mengeja, matematik, penekanan pada 

reaksi, ketidak mampuan memahami dan mengungkapkan (bahasa reseptif dan 

ekspresif), kondisi motorik yang buruk, gerakan ceroboh sehingga 

mempengaruhi fungsi belajarnya. 

2) Segi sosial emosional: ketidak stabilan emosi dan impulsivitas yang ditandai 

seringnya terjadi perubahan yang menyolok dalam suasana hati dan 

tempramen. Impulsivitas ditunjukan dengan kurang dapat mengontrol impuls-

impuls. Pada anak tiba-tiba menyerang orang lain atau benda tanpa ada 

provokasi sebelumnya atau tiba tiba berdiam diri pada waktu yang tidak 

sepantasnya. Hiperaktif dikaitkan dengan kesukaran belajar disamping adanya 

kegelisahan, toleransi yang rendah, terhadap frustasi, agresif, presepsi social 

dan harapan interpersonal yang buruk serta prilaku yang tidak sesuai. 

3) Segi pendidikan: kesulitan belajar prasekolah perlu segera ditangani karena 

dapat mempengaruhi masa selanjutnya atau disebut “high risk” karena 

sulitnya mengidentifikasi. 

(http://blog-barabay.blogspot.com/2014/09/makalah-kesulitan-

belajar.html?m=1 diakses pada 9 juni 2015 pukul 15:24 

 

 

http://blog-barabay.blogspot.com/2014/09/makalah-kesulitan-belajar.html?m=1
http://blog-barabay.blogspot.com/2014/09/makalah-kesulitan-belajar.html?m=1
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2.2.10 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Pendidikan kejuruan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia 

No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 18 dijelaskan bahwa 

: “Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan 

peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang tertentu”. 

Sedangkan menurut Ade dalam Syamsudin (2012:32) Pendidikan kejuruan 

merupakann program pendidikan yang secara langsung dikaitkan dengan 

penyiapan seseorang untuk suatu pekerjaan tertentu atau untuk persiapan 

tambahan karir seseorang. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

kejuruan adalah pendidikan yang di programkan untuk mempersiapkan siswa 

dalam tambahan karir seseorang untuk pekerjaan tertentu. 

2.2.10.2  Tujuan SMK menurut Depdiknas : 

1) Menyiapkan siswa-siswi untukmemasuki lapangan pekerjaan serta 

mengembangkan sikap professional. 

2) Menyiapkan siswa agar mampu memilih karir, mampu berkompetisi, dan 

mampu mengembangkan diri. 

3) Menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri dan atau untuk 

mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang 

akan datang. 
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2.2.10.3 Karakteristik Anak Usia Remaja (SMA/SMK) 

Masa remaja (12-21 tahun) merupakan masa peralihan antara masa 

kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Masa remaja sering 

dikenal dengan masa pencarian jati diri (ego identity). Masa remaja ditandai 

dengan sejumlah karakteristik penting, dalam Desmita (2009:37) yaitu: 

1) Mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. 

2) Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagi pria atau wanita dewasa yang 

dijunjung tinggi oleh masyarakat. 

3) Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakannya secara efekif. 

4) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. 

5) Memilih dan mempresepsikan karir di masa depan sesuai minat dan 

kemampuannya. 

6) Mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga dan 

memiliki anak. 

7) Mengembangkan ketrampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan 

sebagai warga negara. 

8) Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 

9) Memperoleh seperangkat nilai dan system etika sebagai pedoman dalam 

bertingkah laku. 

10) Mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiusitas. 

2.2.10.4 Tugas-tugas perkembangan siswa SMK 

Menurut Nurihsan dalam Soeharto (2010:80-84) tugas-tugas 

perkembangan anak usia Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK) adalah : 

1) Memiliki sikap dan perilaku beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang 

Maha Esa. 

2) Mencapai hubungan sosial yang lebih matang dengan teman sebaya. 

3) Memiliki peran sosial sebagai pria dan wanita. 

4) Menerima keadaan diri dan menggunakannya secara efektif. 

5) Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya. 

6) Mencapai kemandirian perilaku ekonomis 

7) Memiliki pilihan dan persiapan untuk suatu pekerjaan. 

8) Memiliki persiapan untuk perkawinan dan hidup berkeluarga. 

9) Memiliki keterampilan intelektual dan konsep yang diperlukan sebagai 

anggota masyarakat yang baik. 

10) Memiliki perilaku sosial yang bertanggung jawab. 

11) Memiliki seperangkat nilai dan sistem etis sebagai pedoman berperilaku 
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2.2.10.5  Masalah-masalah yang muncul pada siswa SMA/SMK 

Remaja berasal dari kata latin adolensence yang berarti tumbuh atau 

tumbuh menjadi dewasa. Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu 

mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami 

perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan 

masalah-masalah (Hurlock, 1998). 

Siswa sekolah menengah berada dalam fase masa remaja. Pada fase ini 

individu mengalami perubahan yang besar, yang dimulai sejak datangnya fase 

masa puber. Hurlock (1980:192) menuliskan berbagai perubahan sikap dan 

perilaku sebagai akibat dari perubahan yang terjadi pada masa puber. Sikap dan 

perilaku yang dimaksudkan adalah : (1) ingin menyendiri, (2) bosan, (3) 

inkoordinasi, (4) antagonism sosial, (5) emosi yang meninggi, (6) hilangnya 

kepercayaan diri. 

Sikap dan perilaku anak yang berbeda dalam masa puber tersebut sering 

mengganggu tugas-tugas perkembangan anak pada fase berikutnya yaitu fase 

remaja, dan sebagai akibtnya anak akan mengalami gangguan dalam menjalani 

kehidupan pada fase remaja. Beberapa masalah yang dialami oleh remaja menurut 

Hurlock (1980,233)  antara lain : 

1) Masalah Emosi 

   Akibat dari perubahan fisik dan kelenjar, emosi remaja seringkali sangat 

kuat, tidak terkendali, dan kadang tampak irasional. Hal ini dapat dilihat dari 

gejala yang tampak pada mereka, misalnya mudah marah, mudah dirangsang, 
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emosinya meledak-ledak dan tidak mampu mengendalikan perasaannya. Keadaan 

ini sering menimbulkan berbagai permasalahan remaja. 

   Sekolah sebagai lembaga formal yang diberi tugas dan tanggung jawab 

untuk membantu subjek didik menuju kearah kedewasaan yang optimal harus 

mempunyai langkah-langkah konkrit untuk mencegah dan mengatasi masalah 

emosional ini. Dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok anak dapat 

berlatih menjadi pendengar yang baik, bagaimana cara mengemukakan masalah, 

bagaimana cara mengendalikan diri baik dalam menggapai masalah sesama 

anggota maupun masalahnya sendiri. 

2) Masalah Penyesuaian Diri 

   Untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi dewasa, remaja harus 

membuat banyak penyesuaian baru. Pada fase ini remaja lebih banyak di luar 

rumah bersama-sama temannya sebagai kelompok, maka dapatlah dimengerti 

kalau pengaruh teman sebaya dalam segala pola perilaku , sikap, minat, dan gaya 

hidupnya lebih besar daripada pengaruh dari keluarga. Perilaku remaja sangat 

tergantung dari pola-pola perilaku kelompok. Yang menjadi masalah apabila 

mereka salah dalam bergaul, dalam keadaan demikian remaja cenderung akan 

mengikuti pergaulan yang salah tersebut tanpa mempedulikan berbagai akibat 

yang akan menimpa dirinya karena kebutuhan akan penerimaan dalam kelompok 

sebaya dianggap paling penting. 
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3) Masalah Perilaku Seksual 

   Pada masa puber (masa remaja), remaja sudah mulai tertarik pada lawan 

jenis, mulai bersifat romantic, yang diikuti oleh keinginan yang kuat untuk 

memperoleh dukungan dan perhatian dari lawan jenis, sebagai akibatnya, remaja 

mempunya minat yang tinggi pada seks. Seharusnya mereka mencari atau 

memperoleh informasi tentang seluk-beluk seks dari orang tua, tetapi 

kenyataannya mereka lebih banyak mencari informasi dari sumber-sumber yang 

kadang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai akibat dari informasi yang 

tidak tepat tersebut dapat menimbulkan perilaku seks remaja yang apabila ditinjau 

dari segi moral dan kesehatan tidak layak untuk dilakukan, misalnya berciuman, 

bercumbu, masturbasi, dan bersenggama. Untuk menanggulangi dan mangatasi 

masalah tersebut, sekolah hendaknya melakukan tindakan nyata, misalnya 

pendidikan seks. 

4) Masalah Perilaku Sosial 

   Adanya diskriminasi terhadap mereka yang berlatar belakang ras, agama, 

atau sosial ekonomi yang berbeda  dapat melahirkan geng-geng atau kelompok 

remaja yang pembentukannya berdasarkan atas kesamaan latar belakang agama, 

suku, dan social ekonomi, hal ini dapat memicu terjadinya permusuhan antar 

kelompok atau geng. Untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut, sekolah 

dapat menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kelompok  dengan tidak 

memperhatikan latar belakang suku, agama, ras dan sosial ekonomi. 
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5) Masalah Moral 

    Masalah moral yang terjadi pada remaja ditandai oleh ketidakmampuan 

remaja membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini disebabkan 

oleh ketidakkonsistenan dalam konsep benar dan salah yang ditemukan dalam 

kehidupan sehari-hari. Maka, sekolah sebaiknya menyelenggarakan berbagai 

kegiatan keagamaan, meningkatkan pendidikan budi pekerti. 

6) Masalah Keluarga 

   Sebab-sebab umum pertentangan keluarga selama masa remaja adalah : 

standar perilaku, metode disiplin, hubungn dengan saudara kandung, sikap yang 

sangat kritis pada remaja, dan masalah palang pintu. Remaja sering menganggap 

standar perilaku orang tua yang kuno dan modern berbeda. Keadaan inilah yang 

sering menjadi sumber perselisihan di antara mereka. 

   Uraian diatas bisa disimpulkan dan dan diurai menjadi maslah-masalah 

anak usia SMA/SMK bisa dimungkinkan sebagai penyebab kesulitan belajar dan 

masuk sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa SMK. 

2.2.11 Kerangka Berfikir 

   Sekolah Menengah Kejuruan merupakan sekolah menengah yang berbeda 

dari sekolah menengah pada umumnya. SMK lebih menekankan pada ketrampilan 

dibandingkan dengan kemampuan akademik. Karakteristik siwsa SMK juga 

dipengaruhi dengan lingkungan dan model pembelajaran disekolah. Ada siswa 

yang mampu mengikuti system dan pendidikan di SMK ada juga yang tidak. 
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   Bimbingan dan konseling disekolah memiliki pranan yang sangat penting 

dalam usaha guru untuk meningkatkan mutu pendidikan para peserta didik seperti 

mengatasi kesulitan belajar. Bimbingan dan konseling sendiri dilaksanakan oleh 

guru pembimbing/konselor dengan aturan-aturan yang jelas dalam petunjuk 

pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Sebelum kegiatan bimbingan 

dan konseling terlaksana, guru pembimbing/konselor harus membuat program 

sesuai dengan kondisi sekolah. 

   Berdasarkan alasan-alasan diatas maka penting dilakukan sebuah 

penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar yang dapat 

disederhanakan dalam satu alur pemikiran yang terkonsep pada kerangka berfikir 

seperti pada gambar 2.2 dibawah. 

2.2 Gambar 

Sekema Kerangka Berfikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan kombinasi logis pemikiran deduktif dan 

indukti untuk menguasai ilmu pengetahuan Sukardi (2012: 17). Dalam metode 

penelitian dijelaskan tentang prosedur pelaksanaan sertaurutan suatu penelitian 

yang dilakukan dengan teknik dan metode dalam rangka mencapai tujuan yang 

ditetapkan. 

Hal yang penting perlu diperhatikan bagi penelitian adalah ketepatan 

penggunaan metode yang sesuai dengan obyek penelitian adalah ketepatan 

penggunaan metode yang sangat sesuai dengan obyek penelitian dan tujuan 

yangingin dicapai agar penelitian dapat berjalan baik, dan sistematis. Uraian 

dalam metode penelitian diantarannya: (1) jenis penelitian dan desain penelitian, 

(2) variable penelitian, (3) populasi sampel penelitian, (4) metode dan alat 

pengumpulan data, (5) penyusunan instrumen, (6) validasi, relibilitas, dan hasil uji 

coba instrumen, dan (7) teknik analisis data. 

3.1 Jenis Penelitian 

Suatu penelitian dapat digolongkan berdasarkan  berbagai sudut pandang, 

antara lain dari pendekatan analisisnya, kedalaman analisisnya, cara penelitiannya, 

serta berdasar sifat permasalahan penelitiannya. Dilihat dari pendekatan 

analisisnya, penelitian dibagi menjadi dua macam yaitu penelitian kualitatif dan 

penelitian kuantitatif.  Selanjutnya jenis penelitian ditinjau dari jenis-jenis cara 

penelitian, atau penelitian ditinjau dari caranya. Menurut Suharsimi (2010:2), ada
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 tiga (3) cara penelitian dilakukan, yaitu (1) description research atau penelitian 

deskriptif, (2) Operation researrch (action research) atau penelitian tindakan, dan 

(3) experiment atau eksperimen. Sehingga melihat dari penelitian yang akan 

peneliti lakukan dengan judul “Faktor Determinan yang Mempengaruhi Kesulitan 

Belajar SMK YPI Rembang Tahun Ajaran 2015/2016” termasuk kedalam 

penelitian description research atau penelitian deskriptif.  

Penelitian deskriptif ini menggunakan metode survey, Suharsimi (2010:2) 

juga menambahkan, Penelitian deskriptif bukan hanya satu jenis kegiatan saja 

tetapi sekurang-kurangnya ada 5 (lima) jenis, yaitu: (a) penelitian deskriptif murni 

atau survey, (b) penelitian korelasi, (c) penelitian komparasi, (d) penelitian 

penelususran (tracer study), dan (e) penelitian evaluasi. Pada penelitian survei ini 

menggunakan metodelogi penelitian kuantitatif karena dalam Sugiyono (2012: 34) 

bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas, bila masalah 

peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih luas dari suatu populasi tetapi 

tidak mendalam. Jenis penelitian ini menggunakan rumusan masalah deskriptif. 

Menurut Sugiyono (2012: 56) rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan 

masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri baik hanya 

satu variabel atau lebih. Jadi dalam penelitian tidak membandingkan variabel 

dengan sampel yang lain atau mencari hubungan variabel satu dengan variabel 

yang lain. 
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Tabel 3.1 Rancangan Survei Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 

No Kegiatan Tempat Waktu 

1 Survei pertama (pengambilan data) Kelas X  20 menit 

2 Survei kedua (pengambilan data) Kelas XI 20 menit 

3 Survei ketiga (pengambilan data) Kelas XII 20 menit 

 

3.2  VARIABEL PENELITIAN 

3.2.1  Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, (Sugiyono 2012: 

117). Dalam penelitian ini terdapat satu variabel, yaitu variabel independen adalah 

variable yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulya 

variable. Variabe penelitian ini yaitu faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 

atau Variabel X: Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar.  

3.2.2 Hubungan Variabel 

Variabel X adalah variabel tungal sehingga tidak mempengaruhi variabel 

yang lainnya. Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar (X) peneliti 

menggunakan satu variabel untuk mengungkap kesulitan belajar pada siswa SMK 

YPI. 
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3.3  SUBJEK PENELITIAN 

Menurut Arikunto (2006: 156) subyek penelitian merupakan sesuatu yang 

paling penting kedudukanya di dalam penelitina, subyek penelitian harus didata 

sebelum penelitian siap untuk mengumpulkan data. Subyek penelitian dapat 

berupa benda, hal atau orang dengan demikian subyek penelitian pada umumnya 

manusia atau siapa saja yang menjadi urusan mausia.  Maka dari itu subyek 

penelitian dalam penelitian ini adalah siswa-siswa kelas X,XI,XII SMK YPI 

Rembang yang berjumlah 203 siswa. Subjek penelitian diambil dari siswa yang 

hasil UAS rendah (dibawah KKM) kemudian disuruh mengisi Sekala Kesulitan 

Belajar dari peneliti 

3.4 POPULASI DAN SAMPEL 

3.4.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: subjek/objek yang 

mempunyai kuantitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulannya, dalam sugiyono (2012:117). Pada metode survei 

tersebut peneliti menggunakan populasi siswa kelas X, XI, XII SMK YPPI 

Rembang. Dari 203 siswa 128 siswa yang mengalami kesulitan belajar. Populasi 

siswa yang mengalami kesulitan belajar dilihat dari siswa yang nilai UAS yang 

dibawah KKM minimal 4 mapel. Berikut ini data Kelas SMK YPPI Rembang. 
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Tabel 3.2 Jumlah Kelas SMK YPI  

NO KELAS SMK YPPI 

REMBANG 

JUMLAH 

KELAS 

TOTAL 

SISWA 

TOTAL SISWA YANG 

MENGALAMI 

KESULITAN BELAJAR 

1. KELAS X 2 kelas 60 siswa 40 Siswa 

2. KELAS XI 2 kelas 78 siswa 40 Siswa 

3. KELAS XII 3 kelas 65 siswa 48 Siswa  

 

3.4.1 Sampel 

Sampel adalah bagian dari sejumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut, dalam Sugiyono(2012:118). Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan pengambilan sampel khusus (sampling purposive) 

adalah teknik penentuan sempel dengan pertimbangan tertentu sugiyono ( 2012 : 

124). Dengan metode (random sampling) tehnik sampling daerah digunakan 

untuk menentukan sempel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat 

luas, karena populasinya diambil secara acak yaitu kelas X,XI,XII. 

Tabel 3.3 Jumlah Populasi Siswa 

No Kelas  Jurusan Jumlah 

siswa 

∑ 

kesulitan 

belajar 

∑  Sempel 

kesulitan belajar 

yang diambil 

1 X  X akutansi 37 siswa 23 7 

X tkj 23 siswa  17 5 

2 Xi  XI akutansi 40 siswa 20 5 

XI tkj 38 siswa 20 5 

3 Xii XII akutansi 1 17 siswa 13 3 

XII akutansi 2 23 siswa 16 3 

XII tkj 35 siswa 19 4 

5 Jumlah 

total 

 203 128 32 
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Jadi dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa ada 3 jenis pengklasifikasian 

status kelas yaitu kelas X,XI,XII akan diambil sampel masing-masing dari 

masing-masing Kelas 25% siswa yang mengalami kesulitan belajar. Setiap siswa, 

yang nilai UAS paling rendah dan 4 mata pleajaran nilai dibawah KKM 

dinyatakan mengalami kesulitan belajar. Untuk itu: kelas X 40 siswa dari jumlah 

populasi diambil sebanyak 12 siswa, kelas XI 40 siswa dari jumlah populasi 

diambil sebanyak 10, dan kelas XII 48 siswa diambil 10 siswa. Dari ketiga kelas 

diatas yang menjadi sampel adalah 25 % Siswa yang terdapat masing-masing 

kelas jumlah total responden yang menjadi sempel sebanyak 32 siswa, meskipun 

ada pembulatan jumlah karna keterbatasan peneliti mencari beberapa responden. 

3.5    METODE PENGUMPULAN DATA  

Kegiatan pengumpulan data adalah salah satu tahap penting dalam proses 

penelitian. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta 

mengenai variabel yang diteliti dengan menggunakan metode yang tepat dan 

instrumen yang baku.Adapun dalam penelitian ini  untuk memperoleh gambaran 

tentang faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pada anak kelas X,XI,XII di 

SMK YPPI Rembang. Dalam penelitian ini alat yang digunakan dalam metode 

pengumpulan data adalah teknik non tes. Instrumen yang akan digunakan adalah 

berupa angket. Instrumen/ alat pengumpul data yang akan digunakan dalam 

pengambilan data ialah angket, angket sendiri dipilih karena merupakan jenis 

instrumen yang disarankan jika jumlah dari responden yang akan diteliti cukup 

besar dan tersebar di wilayah yang luas. 
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Alat pengumpul data angket digunakan untuk memperoleh informasi dari 

diri responden bedasarkan fenomena yang ada serta mengungkap “faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa SMK YPI Rembang tahun ajaran 

2015/2016”. 

Adapun alat yang digunakan dalam metode pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Skala Bertingkat 

Sekala bertinkat adalah suatu ukuran subjektif yang dibuat bersekala. 

Walaupun bertingkat ini menghasilkan data yang kasar, tetapi cukup memberikan 

informasi tertentu program atau orang, instrument ini dapat dengan mudah 

memberikan gambaran (Arikunto, 2010: 200). Metode skala dapat dilakukan 

dengan sejumlah pernyataan yang telah dibuat untuk digunakan dalam 

memperoleh informasi dari responden tentang data pribadi atau hal-hal yang 

diketahui.  

Dalam hal ini sumber data yang diberi skala kesulitan belajar adalah siswa di 

SMK YPI Rembang untuk memperoleh data mengenai faktor determinan 

kesulitan belajar SMK YPI Rembang. Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka 

dalam penelitian ini data yang akan diungkap mengenai faktor determinan 

kesulitan belajar pada siswa SMK YPI Rembang  dengan alat pengumpulan data 

yang digunakan adalah skala kesulitan belajar. 

3.5.2 Karakteristik Jawaban yang Dikehendaki 

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data non-tes, yaitu, 

dengan memberikan skala kesulitan belajar untuk memperoleh informasi dari 
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responden. Untuk memperoleh data empiris mengenai “faktor determinan 

kesulitan belajar pada siswa SMK YPI Rembang”,  yang memiliki rentangan skor 

0-4, skor jawaban skala ditentukan berdasarkan skor item positif dan skor negatif. 

Bentuk dan skor jawaban terdiri atas lima jawaban jawaban yaitu: Sangat Sesuai 

(SS), Sesuai (S), Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS) dan Sangat Tidak Sesuai 

(STS). 

Tabel 3.4 

Kriteria Skor Jawaban 

Alternatif (+)  Skor  Alternatif (-) Skor  

SS (Sangat Sesuai) 

S   (Sesuai) 

KS (Kurang Sesuai) 

TS (Tidak Sesuai) 

STS (Sangat Tidak Sesuai) 

0 

1 

2 

3 

4 

SS (Sangat Sesuai) 

S (Sesuai) 

KS (Kurang Sesuai) 

TS (Tidak Sesuai) 

STS (Sangat Tidak Sesuai) 

4 

3 

2 

1 

0 

 

3.5.3  Penyusunan Instrumen  

Instrumen penelitian adalah fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data yang diharapkan agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya 

lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah 

diolah (Arikunto, 2010: 203). Sebelum alat pengumpulan data digunakan untuk 

pengambilan data, terlebih dahulu dilakukan uji coba. Hasil uji coba dianalisis 

untuk mengetahui apakah memenuhi syarat sebagai alat pengambil data atau 

tidak.  
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Adapun langka-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrument 

dilaksanakan dalam beberapa tahapan, baik dalam pembuatan maupun uji coba 

yang mengacu pada alur kerja.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan dibawah 

ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Berpikir Penelitian 

Langkah-langkah menyusun instrumen seperti yang telah digambarkan 

yaitu terdiri dari menyusun kisi-kisi intrumen yang terdiri dari variabel, indikator, 

dan item soal, menyusun pertanyaan atau pernyataan, kemudian instrumen jadi 

berupa skala yang selanjutnya mengalami revisi dan instrumen jadi. 

Data yang akan diungkap dalam penelitian ini yaitu tentang factor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar oleh karena itu instrumen yang dipakai adalah 

angket bersekala. Kisi-kisi yang dikembangkan yaitu dari indikator yang ada 

dalam aspek kesulitaan belajar. Adapun kisi-kisi pengembangan instrumen 

penelitian adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Uji Coba Instrument Instrument Jadi Revisi Instrument 

Faktor Kesulitan 

Belajar 

Kisi-Kisi Instrument Rancangan 

Instrument 
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Tabel 3.5 Kisi-Kisi Instrumen 

Variabel Sub 

variabel 

Indikator Sub indikator Deskriptor No item 

+ - 

1. 

Kesulitan 

Belajar 

1. Faktor 

Interna

l 

1.1 Psikologis  1.1.1 Kelemah

an secara 

mental 

 

-taraf 

kecerdasan 

kurang 

-kurang 

menguasai 

ketrampilam 

1,6

,7,

8 

2,3

,4,

5 

1.1.2 Kelemah

an secara 

emosiona

l 

-rasa tidak 

aman 

-penyesuaian 

yang salah 

-terancam rasa 

phobia 

-

ketidakmatang

an 

9, 

11, 

12, 

14 

10,

13, 

15, 

16 

1.2 fisiologi 

 

1.2.1 kelemaha

n secara 

fisik 

-susunan syaraf 

tidak 

berkembang 

-panca indra 

kurang 

sempurna 

-ketidak 

seimbangan 

perkembangan 

-cacat tubuh 

-penyakit 

menahun 

21,

22, 

23, 

24 

17,

18,

19,

20 

1.2.2 Gizi yang 

tidak 

baik 

 

-pola makan 

-gaya hidup 

29,

30,

31,

32 

25,

26,

27,

28 

1.2.3 Ketidak      

seimbangan 

biokimia 

-Zat Adiktif 

(NAPSA,Alko

hol) 

-Obat-obatan 

37,

38,

39,

40 

33,

34,

35,

36 

1.2.4 keturunan -genetika dari 

orang tua 

(bawaan) 

45,

46,

47,

48 

41,

42,

43,

44 
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3.6 Validitas Dan Reliabilitas 

Untuk menguji apakah instrumen yang digunakan sudah valid serta 

reliabel atau belum, maka perlu dilakukan uji coba instrumen kepada subyek 

2. Faktor 

Eksternal 

1.3 Keluarga 

 

2.2.1 Lingku

ngan 

dalam 

kluarga 

 

-beban belajar 

terlalu berat 

-keadaan 

ekonomi 

keluarga 

(fasilitas) 

53,

54,

55,

56 

49,

50,

51,

52 

2.3 Sekolah 

 

 

 

 

 

2.2.2 Lingku

ngan 

Sekolah 

 

-kurikulum 

yang seragam 

-ketidak 

sesuaian 

standrt 

administrative 

-kelemahan 

system KBM 

 

61,

62,

63,

64 

57,

58,

59,

60 

2.2.3 Teman 

Seperm

ainan 

-terlalu banyak 

populasi 

siswa/teman 

didalam kelas 

-terlalu banyak 

kegiatan diluar 

jam sekolah 

(bermain) 

69,

70,

71,

72 

65,

64,

66,

67 

 

 

 

 

2.4 Lingkun

gan 

masyara

kat 

 

2.2.4 Tetangga, 

masyarakat  

 

-kondisi 

lingkungan 

rumah yang 

tidak baik 

-pola hidup 

masyarakat 

yang tidak baik 

77,

78,

79,

80 

73,

74,

75,

76 
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diluar sampel. Hasil uji coba instrumen akan dianalisis untuk mengetahui tingkat 

validitas dan reliabilitasnya. 

3.6.1  Validitas Skala 

Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data itu valid, berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 

yang hendak diukur (Sugiyono, 2005: 267). Validitas dalam penelitian ini 

merupakan jenis validitas konstrak. Validitas konstrak dimaksudkan untuk 

melihat atau memotret sebuah kondisi lapangan.  

Uji validitas yang digunakan adalah validitas internal. Validitas internal 

akan dicapai apabila terdapat kesesuaian antara bagian-bagian instrument dengan 

instrument secara keseluruhan. Instrument dikatakan validitas internal apabila 

setiap bagian instrument mengandung isi intrumen secara keseluruhan, yaitu 

mengungkap data variabel yang dimaksud. Agar lebih mudah dan sistematis 

dalam melihat kesesuaian antara bagian-bagian instrument, biasanya dibantu 

dengan menggunakan kisi-kisi instrument yang di dalamnya terdapat variabel 

yang diteliti, indikator sebagai tolak ukur dan nomor item yang dijabarkan dari 

indikator. 

Rumus yang digunakan menguji validitas adalah yang digunakan oleh 

person yang dikenal dengan rumus korelasi Product Moment (Arikunto, 2010: 

213). 

    
 ∑    ∑   ∑  

√  ∑     ∑      ∑     ∑    

 

Arikunto, 2010: 213 
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Keterangan: 

    =   validitas instrumen 

N =   jumlah subjek 

∑  =   jumlah skor item X 

∑  =   jumlah skor item Y 

∑   =   jumlah perkalian item X dengan item Y 

∑  
 =   jumlah kuadrat skor X 

∑  
   =   jumlah kuadrat skor Y 

3.6.2  Reliabilitas Skala  

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena 

instrumen tersebut sudah baik, dalam Arikunto (2006: 178). Suatu instrumen 

dikatakan reliabel apabila instrumen yang digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas 

menurut (Arikunto, 2010: 221) menunjuk pada suatu instrument cukup dipercaya 

untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrument tersebut 

sudah baik. Instrument yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 

menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Apabila datanya memang benar 

sesuai dengan kenyataanya, maka berapa kalipun diambil, tetap akan sama. 

Menurut Arikunto (2010: 221) reliabilitas menunjukkan pada tingkat keterandalan 

sesuatu. reliabilitas dapat dipercaya dengan menggunakan rumus Alpha adalah 

sebagai berikut: 

    [
 

     
] [  

∑  
 

  
 

] 

Arikunto (2010: 221) 
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Keterangan: 

    =   reliabilitas instrumen 

K =   banyaknya butir item 

∑  
  =   jumlah varians butir 

  
  =   varians total   

Kriteria pengujian realibilitas instrumen dikatakan reliabel yaitu jika 

memiliki harga r hitung > r tabel dengan taraf signifikasi 5%. Besar kecilnya koefisien 

mengidentifikasikan kuat dan lemahnya hubungan yang ada. Nilai r hitung  yang 

lebih besar dari r table berarti instrumen semakin berkurang reliabilitasnya. 

Penjelasannya adalah sebagai berikut: 

3.7 HASIL UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

3.7.1. Hasil Uji Validitas Skala  Tentang Faktor Determinan Kesulitan 

Belajar pada Siswa SMK YPI Rembang 

Hasil perhitungan rxy dibandingkan dengan hasil r product moment pada 

tabel dengan taraf signifikan 5%.Jika hasil rxy > r tabel maka item soal tersebut 

valid. Validitas instrumen diperoleh dari hasil uji coba (try out) angket kesulitan 

belajar. Dari hasil uji coba tersebut diperoleh beberapa item yang valid dan tidak 

valid. Item dalam kategori valid yang dipergunakan sebagai instrumen 

pengukuran faktor kesulitan belajar yang ditujukan pada subjek penelitian 

sesungguhnya. 

Berdasarkan uji coba angket kesulitan belajar yang terdiri dari 80 item dan 

diujicobakan kepada 29 responden dengan nilai r tabel 0,367 pada taraf signifikan 

5% dapat ditemukan sebanyak 26 butir item tidak valid antara lain, item nomer 2, 

7, 9, 10, 17, 22, 23, 25, 26, 31, 36, 37, 39, 42, 45, 46, 50, 51, 56, 62, 63, 66, 67, 
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69, 74, 77. Pada butir item tersebut memiliki r hitung < r tabel.  Item yang tidak 

valid tersebut tidak disertakan dalam angket kesulitan belajar pada penelitian ini. 

Jadi item yang akan digunakan pada penelitian ini sebanyak 54 item yang 

merupakan penjabaran dari aspek-aspek faktor kesulitan belajar.  

3.7.2. Hasil Uji Reliabilitas Skala Faktor Determinan Kesulitan Belajar 

Pengukuran angket kesulitan belajar terhadap 29 responden menunjukkan 

bahwa hasil uji coba angket kesulitan belajar lebih tinggi dari tabel, Harga r11 

yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel kriteria reliabilitas instrumen. Dari 

hasil uji coba soal diperoleh r11 = 0,900 maka soal tersebut reliabel dalam kategori 

sangat tinggi, maka instrumen tersebut reliabel dan dapat digunakan untuk 

pengambilan data penelitian. 

3.7.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah cara yang ditempuh untuk mengurai data 

menurut unsur-unsur yang ada di dalamnya sehingga mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Setelah kegiatan (penelitian) terselesaikan dengan menggunakan 

beberapa metode yang telah di laksanakan, maka data yang telah terkumpul 

dianalisa dengan menggunakan teknik yang telah di pilih peneliti yaitu teknik 

deskriptif. Teknik Ini hanya di gunakan untuk menganalisa data yang bersifat 

kualitatif atau data yang tidak dapat direalisasikan dengan angka. Adapun analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 

1) Seberapa besar presentase faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 

2) Seberapa besar persentase faktor paling dominan yang mempengaruhi 

kesulitan belajar 
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Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

% = n : N x 100 

 

 Keterangan: % = Persentase  

          n = skor yang diperoleh 

          N = Jumlah skor keseluruhan 

Untuk memperoleh kriteria faktor yang mempengaruhi kesulitan 

belajar dengan cara sebagai berikut: 

Persentase skor maksimum : 4/4 x  100% =  100% 

Persentase skor minimum : 
0
/4 x 100% = 0% 

Rentang persentase : 100% - 0% = 100% 

Kriteria yang ada dalam hasil penelitian ini terdiri dari lima tingkatan 

kriteria yaitu sangat baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik. Dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

 

Lebar interval  = Rentang Persentase 

 Jumlah interval 

    = 100% 

 5 

    = 20 
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Tabel 3.6 

Kategori Persentasi Faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 

No Interval % Skor Kriteria 

1. 81% - 100% Sangat Tinggi 

2. 61% - 80% Tinggi 

3. 41% - 60% Sedang 

4. 21% - 40% Rendah 

5. 0%-20% Sangat Rendah 

 

Perhitungan persentase dimaksudkan untuk mengetahui status sesuatu yang 

dipersentasekan dan disajikan dalam bentuk kuantitatif agar diketahui gambaran 

hasil data yang lebih jelas. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian beserta analisis data dan 

pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar pada siswa 

SMK YPI Rembang tahun ajaran 2015/2016. 

4.1  Hasil Penelitian 

 Penelitian ini untuk mengetahui faktor penyebab kesulitan belajar pada 

siswa SMK YPI Rembang yang meliputi beberapa indikator antara lain: 

psikologis, fisiologis, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Metode pengumpulan 

data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode skala kesulitan belajar. 

Pengambilan data skala dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2015 terhadap 32 

siswa SMK YPI Rembang. skala ini terdiri dari 54 butir pertanyaan, siswa di beri 

waktu 20 menit untuk menjawab pernyataan kuesioner tersebut. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilaksanakan pada 32 responden diperoleh hasil berupa skor 

yang kemudian dikonversikan dalam bentuk persen. Dengan menggunakan rumus 

di atas diperoleh nilai masing-masing responden sebagai berikut : 

4.1.1 Analisis Deskriptif 

 Pada analisis deskriptif ini peneliti membagi menjadi beberapa bagian 

diantaranya: 1) Hasil Persentase Faktor Kesulitan Belajar Secara Keseluruhan, 2) 

Hasil Analisis Perentase perbutir skala terhadap faktor masyarakat yang paling 

dominan.
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4.1.1.1 Hasil Persentase Faktor Kesulitan Belajar Siswa SMK YPI Rembang 

Secara Keseluruhan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Grafik Hasil Persentase Faktor Kesulitan Belajar Secara Keseluruhan 

Dari Gambar 4.1 diperoleh informasi bahwa lima indikator kesulitan 

belajar yaitu faktor psikologis berpengaruh sebesar 45% termasuk dalam kategori 

sedang, faktor fisiologis berpengaruh sebesar 60% termasuk dalam kategori 

tinggi, faktor keluarga sebesar  63% termasuk dalam kategori tinggi, faktor 

sekolah sebesar 68% termasuk dalam kategori tinggi, dan faktor masyarakat 

sebesar 81% termasuk dalam kategori sangat tinggi. 
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Tabel 4.1 

Persentase faktor kesulitan belajar secara keseluruhan siswa SMK YPI Rembang 

 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

80% - 100% Sangat tinggi 2 6.25% 

60% - 79% Tinggi 14 43.75% 

40% - 59% Sedang 16 50.00% 

20% - 39% Rendah 0 0.0% 

0% - 19% Sangat rendah 0 0.0% 

Jumlah 32 100% 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan dari 32 siswa 2 siswa 

diantaranya memiliki kesulitan belajar dalam kategori sangat tinggi dengan 

persentase sebesar 6.25%. 14 siswa memiliki kesulitan belajar dalam kategori 

tinggi dengan persentase 62,5%.  dan 16 siswa memiliki kesulitan belajar dalam 

kategori sedang dengan persentase 50,00%. Secara umum tingkat kesulitan belajar 

siswa SMK YPI Rembang tahun ajaran 2015/2016 dalam kategori tinggi. 

Tabel 4.2 

Persentase indikator psikologis terhadap kesulitan belajar  siswa SMK YPI 

Rembang 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

80% - 100% Sangat tinggi 1 3.10% 

60% - 79% Tinggi 5 15.60% 

40% - 59% Sedang 11 34.30% 

20% - 39% Rendah 15 46.80% 

0% - 19% Sangat rendah 0 0.0% 

Jumlah 32 100% 

 Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan dari 32 siswa 1 siswa 

diantaranya dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 3,1% 

mengalami kesulitan belajar. 5 siswa dalam kategori tinggi dengan persentase 

15,6%, 11 siswa dalam kategori sedang dengan persentase 34,3%,  dan 15 siswa 

dalam kategori rendah dengan persentase 46,8% mengalami kesulitan belajar. 
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Secara umum indikator psikologis terhadap tingkat kesulitan belajar siswa SMK 

YPI Rembang termasuk dalam kategori sedang. 

Tabel 4.3 

Persentase indikator fisiologis terhadap kesulitan belajar  siswa SMK YPI 

Rembang 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

80% - 100% Sangat tinggi 0 0.0% 

60% - 79% Tinggi 17 53.10% 

40% - 59% Sedang 13 40.60% 

20% - 39% Rendah 2 6.25% 

0% - 19% Sangat rendah 0 0.0% 

Jumlah 32 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan dari 32 siswa 17 siswa 

dalam kategori tinggi dengan persentase 53,1%, dan 13 siswa dalam kategori 

sedang dengan persentase 40,60% mengalami kesulitan belajar. Sedangkan 2 

siswa dalam kategori sedang dengan persentase 6,25% Secara umum indikator 

fisiologis terhadap tingkat kesulitan belajar siswa SMK YPI Rembang termasuk 

dalam kategori tinggi. 

. Tabel 4.4 

Persentase indikator keluarga terhadap kesulitan belajar  siswa SMK YPI 

Rembang 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

80% - 100% Sangat tinggi 6 18.75% 

60% - 79% Tinggi 15 46.87% 

40% - 59% Sedang 9 28.12% 

20% - 39% Rendah 2 6.25% 

0% - 19% Sangat rendah 0 0.0% 

Jumlah 32 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan dari 32 siswa 6 siswa 

dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 18,75% mengalami 

kesulitan belajar. 15 siswa memiliki kategori tinggi dengan persentase 46.87% 
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mengalami kesulitan belajar. 9 siswa dalam kategori sedang dengan persentase 

21,8% mengalami kesulitan belajar. Sedangkan 2 siswa dalam kategori rendah 

dengan persentase Secara umum indikator keluarga terhadap tingkat kesulitan 

belajar siswa SMK YPI Rembang termasuk dalam kategori tinggi. 

Tabel 4.5 

Persentase indikator sekolah terhadap kesulitan belajar  siswa SMK YPI Rembang 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

80% - 100% Sangat tinggi 5 15.60% 

60% - 79% Tinggi 17 53.10% 

40% - 59% Sedang 9 28.12% 

20% - 39% Rendah 1 3.10% 

0% - 19% Sangat rendah 0 0.0% 

Jumlah 32 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan dari 32 siswa 5 siswa 

dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 15,60% mengalami 

kesulitan belajar. 17 siswa dalam kategori tinggi dengan persentase 53,10%. 9 

siswa dalam kategori sedang dengan persentase 28,12%. Sedangkan 1 siswa 

dalam kategori rendah dengan persentase sebesar 3.10% mengalami kesulitan 

belajar. Secara umum indikator sekolah terhadap tingkat kesulitan belajar siswa 

SMK YPI Rembang termasuk dalam kategori tinggi. 

Tabel 4.6 

Persentase indikator masyarakat terhadap kesulitan belajar  siswa SMK YPI 

Rembang 

Interval Persen Kriteria Frekuensi Persentasi 

80% - 100% Sangat tinggi 19 59.37% 

60% - 79% Tinggi 11 34.37% 

40% - 59% Sedang 2 6.25% 

20% - 39% Rendah 0 0.0% 

0% - 19% Sangat rendah 0 0.0% 

Jumlah 32 100% 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan dari 32 siswa 19 siswa 

dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 59.37% mengalami 

kesulitan belajar. 11 siswa dalam kategori tinggi dengan persentase 34,37%, dan  

2  siswa dalam kategori sedang dengan persentase 6.25% mengalami kesulitan 

belajar. Secara umum indikator sekolah terhadap tingkat kesulitan belajar siswa 

SMK YPI Rembang termasuk dalam kategori sangat tinggi. 

4.1.1.2 Hasil Analisis persentase perbutir skala terhadap faktor masyarakat yang 

paling dominan  

 

 
 

   Gambar 4.2. Grafik Hasil Analisis Perentase Perbutir skala yang paling dominan 

Berdasarkan diagram di atas diperoleh keterangan hasil persentase dari 

setiap butir item skala kesulitan belajar pada indikator faktor masyarakat. Butir 

item nomer 49 sebesar 71,90% memiliki kategori tinggi. Butir item nomer 50 

sebesar 84,40%% memiliki kategori sangat tinggi. Butir item nomer 51 sebesar 

80,50% memiliki kategori sangat tinggi. Butir item nomer 52 sebesar 85,90% 

memiliki kategori sangat tinggi. Butir item nomer 53 sebesar 89,80% memiliki 
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kategori sangat tinggi. Butir item nomer 54 sebesar 73,40% memiliki kategori 

tinggi Secara umum pada indikator pada faktor masyarakat sebesar 80,99% yang 

berarti dalam kategori sangat tinggi. Dari analisi diatas bisa disimpulkan bahwa 

faktor masyarakat yang paling dominan mempengaruhi kesulitan belajar siswa 

SMK YPI Rembang tahun ajaran 2015/2016. Jika dilihat dari item skala nilai 

yang paling tinggi ditunjukan pada nomer item 53 dan 52 berarti masalah 

kesulitan belajar siswa paling berperan besar adalah lingkungan masyarakat yang 

tidak berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa dan lingkungan masyarakat 

yang tidak terlalu nyaman untuk belajar. 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Faktor Kesulitan Belajar Siswa SMK YPI Rembang Secara 

Keseluruhan 

 Menurut Mulyadi (2010:6) kesulitan merupakan kondisi tertentu 

yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai 

tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagiuntuk dapat mengatasi. Secara 

umum tingkat kesulitan belajar siswa SMK YPI Rembang tahun ajaran 2015/2016 

dalam kategori tinggi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa lima indikator 

kesulitan belajar yaitu faktor psikologis berpengaruh sebesar 45% termasuk dalam 

kategori sedang, faktor fisiologis berpengaruh sebesar 60% termasuk dalam 

kategori tinggi, faktor keluarga sebesar  63% termasuk dalam kategori tinggi, 

faktor sekolah sebesar 68% termasuk dalam kategori tinggi, dan faktor masyarakat 

sebesar 81% termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa ada beberapa faktor kesulitan belajar pada siswa SMK YPI Rembang.  
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Faktor-faktor kesulitan belajar dari setiap indikator bila dijabarkan dan 

dilihat dari skor perhitungan instrument pada setiap item didapat hasil sebagai 

berikut. Faktor psikologis data yang paling banyak pada item nomer 10 

kebanyakan siswa tidak merasa senang saat belajar disekolah. Dari hasil observasi 

peneliti juga didapatkan siswa tidak begitu senang berada lingkungan sekolah, 

ketika istirahat banyak siswa yang kluar dari sekolah untuk membeli jajanan atau 

berada disekitar pinggir jalan utama Rembang-Blora.  

Faktor psikologis data yang paling banyak pada item nomer 20 

kebanyakan siswa tidak menyiapkan sarapan sebelum berangkat sekolah. Dari 

hasil observasi peneliti juga didapatkan siswa kurang fit saat berada disekolah, 

dan baru sarapan dikantin pada saat jam istirahat pertama. Faktor kluarga data 

yang paling banyak pada item nomer 33 lingkungan kluarga siswa tidak 

mendukung siswa dalam belajar. Dari hasil observasi peneliti juga didapatkan 

orang tua siswa yang cendrung cuek terhadap hasil belajar siswa. Faktor sekolah 

data yang paling banyak pada item nomer 46 teman bermain disekolah adalah 

anak yang tidak baik. Dari hasil observasi peneliti juga didapat siswa-siswa SMK 

YPI termasuk dalam sekolah yang tidak ungulan dan nilai siswa yang masuk 

SMK YPI tergolong dengan nilai UN rendah. Faktor masyarakat data yang paling 

banyak pada nomer item 53 lingkungan masyarakat siswa tidak berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar siswa. Dari hasil observasi peneliti banyak siswa 

berada lingkungan masyarakat yang tidak terlalu nyaman untuk belajar terutama 

siswa yang berada pada masyarakat pedesaan dengan budaya masyarakat yang 

tidak terlalu mementingkan pendidikan. 
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4.2.2 Persentase Hasil Analisis Perbutir Skala terhadap Faktor masyarakat 

yang Paling Dominan  

 

Dari hasil persentase analisis perbutir skala pada faktor masyarakat dapat 

dilihat bahwa Butir item nomer 49 sebesar 71,90% memiliki kategori tinggi. Butir 

item nomer 50 sebesar 84,40%% memiliki kategori sangat tinggi. Butir item 

nomer 51 sebesar 80,50% memiliki kategori sangat tinggi. Butir item nomer 52 

sebesar 85,90% memiliki kategori sangat tinggi. Butir item nomer 53 sebesar 

89,80% memiliki kategori sangat tinggi. Butir item nomer 54 sebesar 73,40% 

memiliki kategori tinggi Secara umum pada indikator pada faktor masyarakat 

sebesar 81% yang berarti dalam kategori sangat tinggi. Jika dilihat dari item skala 

nilai yang paling tinggi ditunjukan pada nomer item 53 dan 52 berarti masalah 

kesulitan belajar siswa paling berperan besar adalah lingkungan masyarakat yang 

tidak berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa dan lingkungan masyarakat 

yang tidak terlalu nyaman untuk belajar. Dari hasil observasi peneliti banyak 

siswa berada lingkungan masyarakat yang tidak terlalu nyaman untuk belajar 

terutama siswa yang berada pada masyarakat pedesaan dengan budaya masyarakat 

yang tidak terlalu mementingkan pendidikan. 

4.3 Keterbatasan Penelitian 

 Meskipun tujuan ini telah tercapai, namun dalam penelitian ini masih 

terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian. Keterbatasan peneliti antara lain 

yaitu: 

1) Peneliti membutuhkan waktu yang cukup lama karena penelitian tidak hanya 

dilakukan di satu kelas saja. Sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih 

banyak karena jumlah kelas sebanyak 8 kelas di SMK YPI Rembang. 
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2) Pengisian kuesioner kesulitan belajar yang dilakukan oleh siswa SMK YPI 

terdapat banyak item yang tidak mudah untuk dipahami oleh siswa, dan 

kemungkinan banyak siswa bahkan tidak terlalu memahami pernyataan-

pernyataan yang ada sehingga data yang dihasilkan jauh dari kesempurnaan. 

Selain itu jawaban siswa banyak yang tidak sesuai dengan hati nurani. 

3) Waktu pelaksanaan penelitian mepet dengan meeting class sehingga terkesan 

terburu-buru. Hal ini menyebabkan siswa menjadi kurang nyaman dalam 

mengisi kuesioner yang terdapat banyak butir di dalamnya. Karena dalam 

mengisi tiap butir siswa seharusnya menyesuaikan dengan keadaan yang ada 

dalam dirinya. 

4) Guru BK kurang maksimal membantu karna sibuk mengurus nilai sehingga 

peneliti agak kerepotan mengatur responden. Dalam hal ini penelitian 

dilakukan bertepatan pada saat sekolah memiliki acara classmeeting dan baru 

saja selesai dilaksanakan UAS semester ganjil. Hal ini menyebabkan guru 

mata pelajaran BK yang merangkap sekaligus sebagai guru kelas/wali kelas 

menjadi sibuk mengurus nilai dan catatan laporan siswa. 

5) Keterbatasan lain adalah keterbatasan dari pihak peneliti yang masih berada 

pada taraf belajar, sehingga dalam pelaksanaan penelitian masih kurang 

sempurna. Oleh karena itu dari beberapa hal di atas harap dimaklumi adanya, 

dan saran beserta kritik dari para pembaca skripsi ini dapat memberikan 

masukan.
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1  Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar siswa SMK YPI Rembang maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1) Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa 

SMK YPI Rembang. Faktor psikologis berpengaruh sebesar 45% termasuk 

dalam kategori sedang, faktor fisiologis berpengaruh sebesar 60% termasuk 

dalam kategori tinggi, faktor keluarga sebesar  63% termasuk dalam kategori 

tinggi, faktor sekolah sebesar 68% termasuk dalam kategori tinggi, dan faktor 

masyarakat sebesar 81% termasuk dalam kategori sangat tinggi  

2) Faktor kesulitan belajar yang paling dominan terdapat pada faktor masyarakat, 

hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan Bruner (1972) dalam 

(Syamsudin, 2007: 327) yang melakukan studi terhadap masalah putus 

sekolah (drop outs) di Indonesia, dari segi tinjauan antropologis ternyata 

menemukan kelemahan-kelemahan yang fundamental, antara lain pandangan 

masyarakat yang salah terhadap pendidikan dan tradisi hidup social dan 

ekonomi yang terbelakang. Dari hasil penelitian faktor masyarakat didapat 

sebesar 81%. Hal ini disebabkan karena lingkungan masyarakat yang tidak 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa dan lingkungan masyarakat 
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yang tidak terlalu nyaman untuk belajar. Sehingga menghambat proses belajar 

siswa SMK YPI Rembang. 

5.2  Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang merupakan hasil 

pokok dari pembahasan, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1) Bagi guru BK diharapkan bisa memberi layanan bimbingan dan konseling 

belajar dengan baik untuk mengatasi kesulitan belajar pada siswa SMK YPI 

Rembang 

2) Bagi guru matapelajaran diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang 

evektif pada siswa sesuai dengan karakteristik siswa SMK YPI Rembang. 

3) Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk memperkuat penelitian ini, di 

sarankan untuk meningkatkan kesulitan belajar dengan pendekatan dalam 

bimbingan dan konseling. 
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Lampiran 1. Kisi-kisi Wawancara 

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA TERHADAP WALI KELAS/GURU 

BK SMK YPI REMBANG TENTANG KESULITAN BELAJAR 

 

No Prosedur Konsep/Variabel/Sub Variabel No 

Item 

1 Tujuan Mengetahui faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar pada siswa SMK YPI 

Rembang 

 

2 Fokus Siswa yang mengalami kesulitan belajar  

3 Penjelasan dari 

studi pustaka 

a. Kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu 

yang ditandai dengan adanya hambatan-

hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, 

sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi 

untuk dapat mengatasi. Dalam Mulyadi 

(2010:6), setiap siswa pada prinsipnya tentu 

berhak memperoleh peluang untuk 

mencapai kinerja akademik (academic 

performance) yang memuaskan. 

b. Faktor kesulitan belajar menurut 

syamsuddin (2007:325) meliputi:  

3) Faktor internal: kelemahan 

secara fisik, kelemahan secara 

mental, kelemahan secara 

emosional, kelemahan yang di 

sebabkan oleh kebiasaan dan 

sikap yang salah, tidak 

memiliki ketrampilan dan 
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pengetahuan dasar yang tidak 

diperlukan. 

4) Faktor eksternal: kurikulum, 

ketidak sesuaian standart 

administratif, terlalu berat 

beban belajar, terlalu besar 

populasi siswa didalam kelas, 

terlalu sering pindah sekolah, 

kelemahan dari sistem belajar 

mengajar, kelemahan kondisi 

rumahtangga, terlalu banyak 

ekstra kurikuler, kekurangan 

gizi. 
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Lampiran 2. Pedoman Wawancara 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Tujuan Wawancara : Mengetahui siswa yang mengalami kesulitan 

belajar dan factor yang mempengaruhinya 

B. Interviewer  : Bondan Sawung Pambudi 

C. Interviewee  : Guru BK 

D. Aspek faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar: 

Pertanyaan : 

1. Bagaimanakah keadaan siswa SMK YPI? 

2. Bagaimana kondisi siswa saat KBM berlangsung? 

3. Bagaimana dengan hasil nilai ulangan harian ataupun UAS siswa? 

4. Berapa nilai merah yang menentukan kenaikan kelas siswa? 

5. Apakah siswa SMK YPI ada yang mengalami kesulitan belajar? 

6. Seberapa banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar? 

7. Apa ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar? 

8. Bagaimana sikap walikelas/guru BK menangapi siswa yang mengalami 

kesulitan belajar? 

9. Apa penyebab siswa mengalami kesulitan belajar? 
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Lampiran 3. Hasil Wawancara 

Hasil Wawancara 

 

 Dari wawancara yang telah dilakukan dengan guru BK SMK YPI 

Rembang, maka peneliti uraikan hasil wawancara sebagai berikut: 

1. Secara umum siswa SMK YPI sama seperti sekolah SMK yang lain hanya 

saja penjurusan mungkin sedikit berbeda. Siswa secara umum normal dan 

seperti kebanyakan remaja yang lain. Jumlah siswanya tidak banyak 

seperti SMK yang lain dikarenakan kelasnya hanya sedikit. 

2. Semua anak pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda sama halnya 

dengan anak SMK YPI juga ada yang menonjol sedang taupun pasif. Ada 

juga siswa yang nakal, religious, atau rajin. Tapi keadaannya siswa SMK 

YPI susah untuk diatur dan kurang kondusif saat dikelas ataupun saat 

diluar jam kelas (istirahat). Seringkali banyak siswa yang keluar dari 

sekolah seenaknya sendiri diluar jam sekolah, karna akses yang dipinggir 

jalan dan belum ada pengamanan yang ketat dari pihak sekolah. 

3. Biasanya siswa banyak yang mengalami remedial ketika ulangan harian 

ataupun UAS. Meskipun ada juga siswa yang mendapat nilai bagus juga 

saat ulangan. Ada juga yang mengikuti pengayakan ketika nilai sudah 

lulus dari KKM tetapi siswa belum puas dengan hasil yang dia raih. 

4. Secara umum dari sekolah, mentargetkan nilai minimal siswa dinyatakan 

tidak naik kelas sebanyak 3 mata pelajaran. Apabila siswa mendapatkan 

nilai merah minimal sebanyak 3 atau lebih dinyatakan tidak naik kelas 
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oleh pihak sekolah. Dan harus mengulang tahun depan untuk ke jenjang 

yang lebih tinggi. 

5. Ada seringkali banyak siswa yang mengalami kesulitan belajar dan banyak 

juga yang mengalami remedia. Hal ini yang memungkinkan siswa 

mengalami kesulitan belajar bila dilihat dari jumlah siswa yang nilainya 

dibawah KKM. 

6. Dari tahun ketahun ada siswa yang mengalami kesulitan belajar mungkin 

presentasenya kurang lebih 40-65 % siswa mengalami kesulitan belajar. 

Kalua dilihat dari jumlah siswa yang mengalami remedial saat ulangan 

harian maupun UAS 

7. Biasanya siswa tidak semangat sekolah, nilai yang didapatkan tidak bagus 

dan dibawah dari teman-teman sekelas. Cendrung berprilaku sedikit anah 

mencari perhatian, murung, membolos, menyendiri, mudah marah dan 

agresif. Siswa yang mengalami kesulitan belajar kecendrungan sering ikut 

remidi. 

8. Kami selaku guru BK yang pada intinya hanya bias memberi nasehat dan 

bimbingan agar banyak belajar dan secepatnya melakukan remedial pada 

guru mapel yang nilainya dibawah KKM. Selain itu hanya memberitahu 

orang tua siswa untuk mengadakan pengawasaan dan bimbingan yang 

ketat dirumah untuk belajar dan mengurangi bermain diluar sekolah. 

9. Sejauh ini bila saya lihat dari kacamata saya sebagai guru BK siswa yang 

mengalami kesulitan belajar ada banyak faktor penyebabnya. Mungkin 

dari kemampuan siswa sendiri yang kurang, kurang belajar atau 
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lingkungan siswa yang kurang mendukung. Biasanya ada teman-teman 

yang nakal remaja hanya ikut-ikutan saja tanpa mempedulikan resikonya. 

Tapi balik lagi tergantung siswa tersebut soalnya beda-beda setiap 

karakteristik siswanya. 
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Lampiran 4. Kisi-kisi Instrumen Try Out 

KISI-KISI KUESIONER KESULITAN BELAJAR 

Variabel Sub 

variabel 

Indikator Sub indikator Deskriptor No item 

+ - 

1. 

Kesulitan 

Belajar 

2. Faktor 

Interna

l 

2.1 Psikologis  1.1.3 Kelemah

an secara 

mental 

 

-taraf 

kecerdasan 

kurang 

-kurang 

menguasai 

ketrampilam 

1,6

,7,

8 

2,3

,4,

5 

1.1.4 Kelemah

an secara 

emosiona

l 

-rasa tidak 

aman 

-penyesuaian 

yang salah 

-terancam rasa 

phobia 

-

ketidakmatang

an 

9, 

11, 

12, 

14 

10,

13, 

15, 

16 

2.2 fisiologi 

 

2.2.1 kelemaha

n secara 

fisik 

-susunan syaraf 

tidak 

berkembang 

-panca indra 

kurang 

sempurna 

-ketidak 

seimbangan 

perkembangan 

-cacat tubuh 

-penyakit 

menahun 

21,

22, 

23, 

24 

17,

18,

19,

20 

2.2.2 Gizi yang 

tidak 

baik 

 

-pola makan 

-gaya hidup 

29,

30,

31,

32 

25,

26,

27,

28 

1.2.3 Ketidak      

seimbangan 

biokimia 

-Zat Adiktif 

(NAPSA,Alko

hol) 

-Obat-obatan 

37,

38,

39,

40 

33,

34,

35,

36 
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1.2.4 keturunan -genetika dari 

orang tua 

(bawaan) 

45,

46,

47,

48 

41,

42,

43,

44 

2. Faktor 

Eksternal 

2.3 Keluarga 

 

2.3.1 Lingku

ngan 

dalam 

kluarga 

 

-beban belajar 

terlalu berat 

-keadaan 

ekonomi 

keluarga 

(fasilitas) 

53,

54,

55,

56 

49,

50,

51,

52 

2.4 Sekolah 

 

 

 

 

 

2.2.3 Lingku

ngan 

Sekolah 

 

-kurikulum 

yang seragam 

-ketidak 

sesuaian 

standrt 

administrative 

-kelemahan 

system KBM 

 

61,

62,

63,

64 

57,

58,

59,

60 

2.2.4 Teman 

Seperm

ainan 

-terlalu banyak 

populasi 

siswa/teman 

didalam kelas 

-terlalu banyak 

kegiatan diluar 

jam sekolah 

(bermain) 

69,

70,

71,

72 

65,

64,

66,

67 

 

 

 

 

2.5 Lingkun

gan 

masyara

kat 

 

2.2.4 Tetangga, 

masyarakat  

 

-kondisi 

lingkungan 

rumah yang 

tidak baik 

-pola hidup 

masyarakat 

yang tidak baik 

77,

78,

79,

80 

73,

74,

75,

76 
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Lampiran 5. Instrumen Try Out 

Kuesioner Tentang Kesulitan Belajar 

Cara menjawab kuesioner ini yaitu dengan memberikan tanda silang (X) pada 

kolom yang sesuai dengan pendapat saudara. 

Alternatif jawaban : 

SS : Bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan pendapat saudara 

S : Bila pernyataan tersebut Sesuai dengan pendapat saudara 

KS : Bila pernyataan tersebut Kurang Sesuai dengan pendapat saudara 

TS : Bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan pendapat saudara 

STS : Bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan pendapat saudara 

Isilah lembar kuesioner berikut dengan jujur sesuai apa yang anda rasakan saat ini. 

Selamat Mengerjakan 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Saya merasa percaya diri terhadap lingkungan 

sekolah saya  

     

2 Saya merasa orang-orang disekeliling saya 

tidak menyukai keberadaan saya saat belajar  

     

3 Saya sering kali merasa takut terhadap teman 

saya  

     

4 Saya sering kali merasa cemas saat belajar       

5 Saya merasa minder disekolah saya belajar      

6 Saya merasa tidak mudah tersinggung selama 

mengikuti kegiatan belajar disekolah 

     

7 Saya sering kali merasa senang saat disuruh 

orang tua saya saat belajar dirumah  

     

8 Saya bisa beradaptasi dilingkungan sekolah 

saya 

     

9 Saya merasa aman di sekolah saya       

10 Saya merasa tidak cocok dengan sekolah saya 

sekarang  

     

11 Saya merasa mudah menerima pelajaran karna 

guru saya baik 

     

12 Saya merasa sudah siap berada disekolah SMK       

13 Saya merasa takut terhadap guru saya saat 

belajar  

     

14 Saya merasa senang saat belajar disekolah       
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15 Saya merasa ada pelajaran yang tidak saya 

sukai  

     

16 Saya merasa cemas saat akan ulangan harian       

17 Saya mengalami permasalahan fisik yang 

menyebabkan kesulitan belajar 

     

18 Saya merasa ada kerusakan pada salah satu alat 

indara yang menyebabkan kesulitan belajar 

     

19 Saya sering merasa sakit disekolah, saat proses 

KBM berlangsung 

     

20 Saya mengalami penyakit bawaan yang 

mempengaruhi kemampuan belajar saya 

     

21 Saya mampu berkonsentrasi dengan baik saat 

mengikuti pelajaran disekolah 

     

22 Saya tidak memiliki penyakit bawaan yang 

mempengaruhi belajar saya 

     

23 Saya tidak memiliki permasalahan fisik yang 

mempengaruhi belajar saya 

     

24 Saya tidak memiliki gangguan kesehatan pada 

syaraf dalam belajar 

     

25 Saya memiliki permasalahan kekurangan gizi 

yang mempengaruhi belajar saya 

     

26 Saya merasa kualitas gizi berpengaruh terhadap 

hasil belajar saya 

     

27 Saya memiliki pola makan yang tidak teratur 

sebelum berangkat kesekolah 

     

28 Saya merasa kurang bertenaga saat mengikuti 

pelajaran disekolah 

     

29 Saya selalu menyiapkan sarapan sebelum 

berangkat sekolah 

     

30 Saya merasa kebutuhan gizi saya sudah 

terpenuhi untuk menunjang kegiatan belajar 

saya 

     

31 Saya secara rutin check up kondisi gizi saya ke 

dokter 

     

32 Saya beranggapan kekurangan gizi dapat 

mempengaruhi hasil belajar saya 

     

33 Saya beranggapan bahwa alkohol akan 

berpengaruh buruk pada hasil belajar saya 

     

34 Saya seringkali merokok untuk menunjang 

kegiatan belajar saya 

     

35 Saya membutuhkan suplemen untuk 

meningkatkan konsentrasi belajar saya 

     

36 Saya merasa tidak bersemangat belajar ketika 

tidak minum vitamin  

     

37 Saya merasa bisa berkonsentrasi dalam belajar      
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tanpa menggunakan supplement atau obat 

38 Saya tidak membutuhkan vitamin agar 

bersemangat dalam belajar 

     

39 Saya tidak kecanduan rokok untuk menunjang 

kegiatan belajar saya 

     

40 NAPZA (narkotika dan zat adiktif) 

mengganggu saya dalam belajar 

     

41 Saya memiliki orang tua yang berpendidikan 

rendah sehingga tidak menunjang hasil belajar 

saya 

     

42 Kondisi pendidikan orangtua berpengaruh 

terhadap hasil belajar saya 

     

43 Orang tua saya memiliki prestasi yang rendah 

saat sekolah dulu 

     

44 Saya memiliki orang tua yang berprestasi 

tinggi, yang berpengaruh terhadap hasil belajar 

saya 

     

45 Saya memiliki orang tua yang cerdas dalam 

belajar 

     

46 Angota keluarga saya adalah anak-anak 

memiliki konsentrasi yang baik dalam belajar 

     

47 Saya mewarisi sifat-sifat orangtua dalam belajar      

48 Saya memiliki gaya belajar yang sama dengan 

orang tua saya 

     

49 Lingkungan keluarga saya tidak mendukung 

saya dalam belajar 

     

50 Lingkungan keluarga memiliki peran yang 

buruk dalam belajar saya 

     

51 Orang tua saya kurang memperhatikan saya 

dalam belajar 

     

52 Saya merasa terkekang saat belajar karna 

keluarga saya 

     

53 Saya merasa nyaman dengan lingkungan belajar 

saya yang sangat mendukung 

     

54 Lingkungan keluarga saya memberikan efek 

positif pada hasil belajar saya 

     

55 Keluarga saya memberikan fasilitas yang 

lengap terhadap kegiatan belajar saya 

     

56 Lingkungan keluarga berperan positif terhadap 

hasil belajar saya 

     

57 Saya merasa lingkungan sekolah tidak nyaman 

untuk menunjang belajar saya  

     

58 Saya merasa lingkungan sekolah tidak 

memberikan kenyamanan terhadap hasil belajar 

saya 
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59 Saya memiliki teman-teman yang tidak 

mendukung terhadap hasil belajar saya 

     

60 Sarana dan prasarana di sekolah saya kurang 

lengkap untuk kegiatan belajar mengajar 

     

61 Saya memiliki guru yang baik yang mendukung 

hasil belajar saya 

     

62 Lingkungan sekolah sangat mendukung hasil 

belajar saya 

     

63 Kondisi lingkungan sekolah berpengaruh positif 

terhadap hasil belajar saya 

     

64 Sekolahan saya memiliki fasilitas yang lengkap 

untuk belajar 

     

65 Teman-teman saya lebih banyak berpengaruh 

negatif terhadap hasil belajar saya 

     

66 Saya memiliki teman-teman yang kurang baik 

di sekolah 

     

67 Saya memiliki kemampuan bergaul yang 

rendah terhadap teman-teman yang pandai 

dalam belajar 

     

68 Pergaulan disekolah tidak mempengaruhi hasil 

belajar saya 

     

69 Teman bergaul saya disekolah adalah anak yang 

pandai 

     

70 Teman bermain disekolah adalah anak yang 

baik 

     

71 Teman bergaul saya membantu meningkatkan 

prestasi belajar saya 

     

72 Teman bergaul di sekolah saya adalah anak 

yang rajin belajar 

     

73 Lingkungan masyarakat saya kurang kondusif 

untuk belajar  

     

74 Lingkungan masyarakat saya kurang 

mendukung untuk belajar 

     

75 Saya merasa terganggu saat belajar 

dilingkungan masyarakat saya 

     

76 Saya merasa tidak nyaman saat belajar 

dilingkungan masyarakat saya 

     

77 Lingkungan masyarakat saya adalah lingkungan 

yang memperhatikan pendidikan 

     

78 Lingkungan masyarakat saya nyaman untuk 

belajar 

     

79 Lengkungan masyarakat saya berpengaruh 

positif terhadap hasil belajar saya 

     

80 Lingkungan masyarakat saya mendukung 

prestasi belajar saya 
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Lampiran 7. Hasil Validitas Kuesioner 

Hasil butir instrument yang valid dan tidak valid 

1 Saya merasa percaya diri terhadap lingkungan sekolah saya  
2 Saya merasa orang-orang disekeliling saya tidak menyukai keberadaan saya 

saat belajar  

3 Saya sering kali merasa takut terhadap teman saya  
4 Saya sering kali merasa cemas saat belajar  

5 Saya merasa minder disekolah saya belajar 

6 Saya merasa tidak mudah tersinggung selama mengikuti kegiatan belajar 

disekolah 

7 Saya sering kali merasa senang saat disuruh orang tua saya saat belajar 

dirumah  
8 Saya bisa beradaptasi dilingkungan sekolah saya 

9 Saya merasa aman di sekolah saya  

10 Saya merasa tidak cocok dengan sekolah saya sekarang  

11 Saya merasa mudah menerima pelajaran karna guru saya baik 

12 Saya merasa sudah siap berada disekolah SMK  

13 Saya merasa takut terhadap guru saya saat belajar  

14 Saya merasa senang saat belajar disekolah  

15 Saya merasa ada pelajaran yang tidak saya sukai  

16 Saya merasa cemas saat akan ulangan harian  

17 Saya mengalami permasalahan fisik yang menyebabkan kesulitan belajar 

18 Saya merasa ada kerusakan pada salah satu alat indara yang menyebabkan 

kesulitan belajar 

19 Saya sering merasa sakit disekolah, saat proses KBM berlangsung 

20 Saya mengalami penyakit bawaan yang mempengaruhi kemampuan belajar 

saya 

21 Saya mampu berkonsentrasi dengan baik saat mengikuti pelajaran disekolah 

22 Saya tidak memiliki penyakit bawaan yang mempengaruhi belajar saya 

23 Saya tidak memiliki permasalahan fisik yang mempengaruhi belajar saya 

24 Saya tidak memiliki gangguan kesehatan pada syaraf dalam belajar 

25 Saya memiliki permasalahan kekurangan gizi yang mempengaruhi belajar saya 

26 Saya merasa kualitas gizi berpengaruh terhadap hasil belajar saya 

27 Saya memiliki pola makan yang tidak teratur sebelum berangkat kesekolah 

28 Saya merasa kurang bertenaga saat mengikuti pelajaran disekolah 

29 Saya selalu menyiapkan sarapan sebelum berangkat sekolah 

30 Saya merasa kebutuhan gizi saya sudah terpenuhi untuk menunjang kegiatan 

belajar saya 

31 Saya secara rutin chek up kondisi gizi saya kedokter 

32 Saya beranggapan kekurangan gizi dapat mempengaruhi hasil belajar saya 

33 Saya beranggapan bahwa alkohol akan berpengaruh buruk pada hasil belajar 

saya 
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34 Saya seringkali merokok untuk menunjang kegiatan belajar saya 

35 Saya membutuhkan suplemen untuk meningkatkan konsentrasi belajar saya 

36 Saya merasa tidak bersemangat belajar ketika tidak minum vitamin  

37 Saya merasa bisa berkonsentrasi dalam belajar tanpa menggunakan 

supplement atau obat 

38 Saya tidak membutuhkan vitamin agar bersemangat dalam belajar 

39 Saya tidak kecanduan rokok untuk menunjang kegiatan belajar saya 

40 NAPZA (narkotika dan zat adiktif) mengganggu saya dalam belajar 

41 Saya memiliki orang tua yang berpendidikan rendah sehingga tidak menunjang 

hasil belajar saya 

42 Kondisi pendidikan orangtua berpengaruh terhadap hasil belajar saya 

43 Orang tua saya memiliki prestasi yang rendah saat sekolah dulu 

44 Saya memiliki orang tua yang berprestasi tinggi, yang berpengaruh terhadap 

hasil belajar saya 

45 Saya memiliki orang tua yang cerdas dalam belajar 

46 Angota keluarga saya adalah anak-anak memiliki konsentrasi yang baik dalam 

belajar 

47 Saya mewarisi sifat-sifat orangtua dalam belajar 

48 Saya memiliki gaya belajar yang sama dengan orang tua saya 

49 Lingkungan keluarga saya tidak mendukung saya dalam belajar 

50 Lingkungan keluarga memiliki peran yang buruk dalam belajar saya 

51 Orang tua saya kurang memperhatikan saya dalam belajar 

52 Saya merasa terkekang saat belajar karna keluarga saya 

53 Saya merasa nyaman dengan lingkungan belajar saya yang sangat mendukung 

54 Lingkungan keluarga saya memberikan efek positif pada hasil belajar saya 

55 Keluarga saya memberikan fasilitas yang lengkap terhadap kegiatan belajar 

saya 

56 Lingkungan keluarga berperan positif terhadap hasil belajar saya 

57 Saya merasa lingkungan sekolah tidak nyaman untuk menunjang belajar saya  

58 Saya merasa lingkungan sekolah tidak memberikan kenyamanan terhadap hasil 

belajar saya 

59 Saya memiliki teman-teman yang tidak mendukung terhadap hasil belajar saya 

60 Sarana dan prasarana di sekolah saya kurang lengkap untuk kegiatan belajar 

mengajar 

61 Saya memiliki guru yang baik yang mendukung hasil belajar saya 

62 Lingkungan sekolah sangat mendukung hasil belajar saya 

63 Kondisi lingkungan sekolah berpengaruh positif terhadap hasil belajar saya 

64 Sekolahan saya memiliki fasilitas yang lengkap untuk belajar 

65 Teman-teman saya lebih banyak berpengaruh negatif terhadap hasil belajar saya 

66 Saya memiliki teman-teman yang kurang baik di sekolah 

67 Saya memiliki kemampuan bergaul yang rendah terhadap teman-teman yang 

pandai dalam belajar 

68 Pergaulan disekolah tidak mempengaruhi hasil belajar saya 

69 Teman bergaul saya disekolah adalah anak yang pandai 

70 Teman bermain disekolah adalah anak yang baik 



75 
 

 
 

71 Teman bergaul saya membantu meningkatkan prestasi belajar saya 

72 Teman bergaul di sekolah saya adalah anak yang rajin belajar 

73 Lingkungan masyarakat saya kurang kondusif untuk belajar  

74 Lingkungan masyarakat  saya kurang mendukung untuk belajar 

75 Saya merasa terganggu saat belajar dilingkungan masyarakat saya 

76 Saya merasa tidak nyaman saat belajar dilingkungan masyarakat saya 

77 Lingkungan masyarakat saya adalah lingkungan yang memperhatikan 

pendidikan 

78 Lingkungan masyarakat saya nyaman untuk belajar 

79 Lengkungan masyarakat saya berpengaruh positif terhadap hasil belajar saya 

80 Lingkungan masyarakat saya mendukung prestasi belajar saya 

 

Keterangan:  

Jumlah instrument valid = 54 butir  

Jumlah instrument tidak valid = 26 butir 

(tulisan yang bercetak miring adalah butir instrument yang tidak valid) 
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Lampiran 8. Kisi-kisi Instrument 

Kisi-kisi Instrument Penelitian 

Variabel Sub 

variabel 

Indikator Sub Indikator Deskriptor No item 

+ - 

1. 

Kesulitan 

Belajar 

3. Faktor 

Interna

l 

3.1 Psikologis  1.1.5 Kelemah

an secara 

mental 

 

-taraf 

kecerdasan 

kurang 

-kurang 

menguasai 

ketrampilam 

1,5

,6 

2,3

,4 

1.1.6 Kelemah

an secara 

emosiona

l 

-rasa tidak 

aman 

-penyesuaian 

yang salah 

-terancam rasa 

phobia 

-

ketidakmatang

an 

7,8

,10 

9, 

11, 

12 

3.2 fisiologi 

 

3.2.1 kelemaha

n secara 

fisik 

-susunan syaraf 

tidak 

berkembang 

-panca indra 

kurang 

sempurna 

-ketidak 

seimbangan 

perkembangan 

-cacat tubuh 

-penyakit 

menahun 

16,

17 

13,

14,

15 

3.2.2 Gizi yang 

tidak 

baik 

 

-pola makan 

-gaya hidup 

20,

21, 

22 

18,

19 

1.2.3 Ketidak      

seimbangan 

biokimia 

-Zat Adiktif 

(NAPSA,Alko

hol) 

-Obat-obatan 

26,

27 

23,

24,

25 

1.2.4 keturunan -genetika dari 

orang tua 

31,

32 

28,

29,
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(bawaan) 30 

2. Faktor 

Eksternal 

3.3 Keluarga 

 

2.4.1 Lingku

ngan 

dalam 

kluarga 

 

-beban belajar 

terlalu berat 

-keadaan 

ekonomi 

keluarga 

(fasilitas) 

35,

36,

37 

33,

34 

2.5 Sekolah 

 

 

 

 

 

2.2.4 Lingku

ngan 

Sekolah 

 

-kurikulum 

yang seragam 

-ketidak 

sesuaian 

standrt 

administrative 

-kelemahan 

system KBM 

 

42,

43 

38,

39,

40,

41 

2.2.5 Teman 

Seperm

ainan 

-terlalu banyak 

populasi 

siswa/teman 

didalam kelas 

-terlalu banyak 

kegiatan diluar 

jam sekolah 

(bermain) 

46,

47,

48 

44,

45 

 

 

 

2.4 Lingkun

gan 

masyara

kat 

 

2.2.4 Tetangga, 

masyarakat  

 

-kondisi 

lingkungan 

sekitar rumah 

yang tidak baik 

-pola hidup 

masyarakat 

52,

53,

54 

49,

50,

51 
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Lampiran 9. Instrument Penelitian 

Kuesioner Tentang Kesulitan Belajar 

Cara menjawab kuesioner ini yaitu dengan memberikan tanda silang (X) pada 

kolom yang sesuai dengan pendapat saudara. 

Alternatif jawaban : 

SS : Bila pernyataan tersebut Sangat Sesuai dengan pendapat saudara 

S : Bila pernyataan tersebut Sesuai dengan pendapat saudara 

KS : Bila pernyataan tersebut KurangSesuai dengan pendapat saudara 

TS : Bila pernyataan tersebut Tidak Sesuai dengan pendapat saudara 

STS : Bila pernyataan tersebut Sangat Tidak Sesuai dengan pendapat saudara 

Isilah lembar kuesioner berikut dengan jujur sesuai apa yang anda rasakan saat 

ini! 

Selamat Mengerjakan 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 Saya merasa percaya diri terhadap 

lingkungan sekolah saya  

     

2 Saya sering kali merasa takut terhadap 

teman saya  

     

3 Saya sering kali merasa cemas saat 

belajar  

     

4 Saya merasa minder disekolah saya 

belajar 

     

5 Saya merasa tidak mudah tersinggung 

selama mengikuti kegiatan belajar 

disekolah 

     

6 Saya bisa beradaptasi dilingkungan 

sekolah saya 

     

7 Saya merasa mudah menerima pelajaran 

karna guru saya baik 

     

8 Saya merasa sudah siap berada disekolah 

SMK  

     

9 Saya merasa takut terhadap guru saya 

saat belajar  

     

10 Saya merasa senang saat belajar 

disekolah  
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11 Saya merasa ada pelajaran yang tidak 

saya sukai  

     

12 Saya merasa cemas saat akan ulangan 

harian  

     

13 Saya merasa ada kerusakan pada salah 

satu alat indara yang menyebabkan 

kesulitan belajar 

     

14 Saya sering merasa sakit disekolah, saat 

proses KBM berlangsung 

     

15 Saya mengalami penyakit bawaan yang 

mempengaruhi kemampuan belajar saya 

     

16 Saya mampu berkonsentrasi dengan baik 

saat mengikuti pelajaran disekolah 

     

17 Saya tidak memiliki gangguan kesehatan 

pada syaraf dalam belajar 

     

18 Saya memiliki pola makan yang tidak 

teratur sebelum berangkat kesekolah 

     

19 Saya merasa kurang bertenaga saat 

mengikuti pelajaran disekolah 

     

20 Saya selalu menyiapkan sarapan sebelum 

berangkat sekolah 

     

21 Saya merasa kebutuhan gizi saya sudah 

terpenuhi untuk menunjang kegiatan 

belajar saya 

     

22 Saya beranggapan kekurangan gizi dapat 

mempengaruhi hasil belajar saya 

     

23 Saya beranggapan bahwa alkohol akan 

berpengaruh buruk pada hasil belajar 

saya 

     

24 Saya seringkali merokok untuk 

menunjang kegiatan belajar saya 

     

25 Saya membutuhkan suplemen untuk 

meningkatkan konsentrasi belajar saya 

     

26 Saya tidak membutuhkan vitamin agar 

bersemangat dalam belajar 

     

27 NAPZA (narkotika dan zat adiktif) 

mengganggu saya dalam belajar 

     

28 Saya memiliki orang tua yang 

berpendidikan rendah sehingga tidak 

menunjang hasil belajar saya 

     

29 Orang tua saya memiliki prestasi yang 

rendah saat sekolah dulu 

     

30 Saya memiliki orang tua yang berprestasi 

tinggi, yang berpengaruh terhadap hasil 

belajar saya 
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31 Saya mewarisi sifat-sifat orangtua dalam 

belajar 

     

32 Saya memiliki gaya belajar yang sama 

dengan orang tua saya 

     

33 Lingkungan keluarga saya tidak 

mendukung saya dalam belajar 

     

34 Saya merasa terkekang saat belajar karna 

keluarga saya 

     

35 Saya merasa nyaman dengan lingkungan 

belajar saya yang sangat mendukung 

     

36 Lingkungan keluarga saya memberikan 

efek positif pada hasil belajar saya 

     

37 Keluarga saya memberikan fasilitas yang 

lengap terhadap kegiatan belajar saya 

     

38 Saya merasa lingkungan sekolah tidak 

nyaman untuk menunjang belajar saya  

     

39 Saya merasa lingkungan sekolah tidak 

memberikan kenyamanan terhadap hasil 

belajar saya 

     

40 Saya memiliki teman-teman yang tidak 

mendukung terhadap hasil belajar saya 

     

41 Sarana dan prasarana di sekolah saya 

kurang lengkap untuk kegiatan belajar 

mengajar 

     

42 Saya memiliki guru yang baik yang 

mendukung hasil belajar saya 

     

43 Sekolahan saya memiliki fasilitas yang 

lengkap untuk belajar 

     

44 Teman-teman saya lebih banyak 

berpengaruh negatif terhadap hasil 

belajar saya 

     

45 Pergaulan disekolah tidak mempengaruhi 

hasil belajar saya 

     

46 Teman bermain disekolah adalah anak 

yang baik 

     

47 Teman bergaul saya membantu 

meningkatkan prestasi belajar saya 

     

48 Teman bergaul di sekolah saya adalah 

anak yang rajin belajar 

     

49 Lingkungan masyarakat saya kurang 

kondusif untuk belajar 

     

50 Saya merasa terganggu saat belajar 

dilingkungan masyarakat saya 

     

51 Saya merasa tidak nyaman saat belajar 

dilingkungan masyarakat saya 
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52 Lingkungan masyarakat saya nyaman 

untuk belajar 

     

53 Lengkungan masyarakat saya 

berpengaruh positif terhadap hasil belajar 

saya 

     

54 Lingkungan masyarakat saya mendukung 

prestasi belajar saya 

     

 

      Nama:……………………  

      Kelas:……………………. 
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Daftar Nilai Responden Yang Belum Mengalami Remidial 

no Responden Nilai MTK B 

ind 

B 

ing 

B 

Jawa 

PKN SB PJKR FIS KIM IPA IPS TIK PAI 

  KKM 70 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 80 

1 R1 (PA)  52  41     23 43 56  61 56 

2 R2 (SNT)  23 65 46  63 50 55     53  

3 R3 (DDK)  56 40 52 62 52  54       

4 R4 (EU)      31 50  23  23   32 

5 R5 (EDS)  45 21 63 32        53 61 

6 R6 (RR)  17 31 40 63    26 51  69 41  

7 R7  (EI)  56     42    61  50  

8 R8 (MB)  53 33 21      34 51  32  

9 R9 (BS)   34 62 51    52 32   31  

10 R10 (GG)     24 20   61    36  

11 R 11 (AA)     12 32   42 34 53 54 36  

12 R12 (II)     32 56      53 52  

13 R13 (LM)     54 21      31 32  

14 R14 (MR)  52 71 46 75       24 56  

15 R15 (YN)  40 47 53       21 43 35 61 

16 R16 (AM)      51 24 17  18     
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17 R17 (AP)  52 17  61 16       14  

18 R18 (RF)    60  42 47 26  18  36   

19 R19 (WN)  54  32  61  37 34      

20 R20 (MS)   42 56 12 56  13      31 

21 R21 (AS)  43 51  34   18   19    

22 R22 (IDI)   44 57 19  56        

23 R23 (AP)  25 52 61  25        52 

24 R24 (FK)   46  17 28 18      43  

25 R25 (DP)  35  48 19  62        

26 R26 (AL)  41 25  37         53 

27 R27 (AS)   34 36 42         21 

28 R28 (INL)  26 42          52 55 

29 R29 (NG)  42  40 56        41  

30 R30 (RF)  57 27 43          51 

31 R31 (SY)  47 26 38 55          

32 R32 (AC)   37 25 55         53 
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Daftar Presensi Responden 

no Responden Kelas Tanda Tangan 

1 R1 (PA) XII TKJ 1 

2 R2 (SNT) XII TKJ 2        

3 R3 (DDK) XII TKJ 3 

4 R4 (EU) XII TKJ 4 

5 R5 (EDS) XII TKJ 5 

6 R6 (RR) XII AK 6 

7 R7  (EI) XII AK 7 

8 R8 (MB) XII AK 8 

9 R9 (BS) XII AK 9 

10 R10 (GG) XII AK 10 

11 R 11 (AA) XI TKJ 11 

12 R12 (II) XI TKJ 12 

13 R13 (LM) XI TKJ 13 

14 R14 (MR) XI TKJ 14 

15 R15 (YN) XI TKJ 15 

16 R16 (AM) XI AK 16 

17 R17 (AP) XI AK 17 

18 R18 (RF) XI AK 18 
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19 R19 (WN) XI AK 19 

20 R20 (MS) XI AK 20 

21 R21 (AS) X TKJ 21 

22 R22 (IDI) X TKJ 22 

23 R23 (AP) X TKJ 23 

24 R24 (FK) X TKJ 24 

25 R25 (DP) X TKJ 25 

26 R26 (AL) X AK 26 

27 R27 (AS) X AK 27 

28 R28 (INL) X AK 28 

29 R29 (NG) X AK 29 

30 R30 (RF) X AK 30 

31 R31 (SY) X AK 31 

32 R32 (AC) X AK 32 
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