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SARI 
 
Andresta Setya. 2009. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 
Mata Pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Siswa Kelas VII Semester 1 
SMP Islam Hidayatullah Semarang”. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 
 
Kata Kunci : Kesulitan Belajar 
 

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah merupakan 
mata pelajaran yang wajib bagi siswa SMP Islam Hidayatullah baik kelas VII, 
VIII, maupun kelas IX. Mata pelajaran komputer ini merupakan suatu keahlian 
yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Dalam penguasaan mata pelajaran 
Teknologi Informasi dan Komunikasi dibutuhkan keahlian dan ketelitian khusus 
karena mata pelajaran komputer merupakan mata pelajaran praktik sehingga tidak 
sekedar bersifat teori-teori namun bersifat aplikatif yang langsung menerapkan 
kecanggihan teknologi komputer. Tetapi pada kenyataannya tidak semua siswa 
mencapai hasil seperti yang diharapakan. Penguasaan komputer yang kurang, 
mengakibatkan nilai yang diperoleh rendah. Beberapa siswa mendapatkan nilai 
yang rendah walaupun telah diupayakan sebaik-baiknya oleh guru agar siswa 
tidak mengalami kesulitan belajar. Dari latar belakang dan uraian di atas, maka 
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa 
yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran Teknologi Informasi Dan 
Komunikasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Islam Hidayatullah  Semarang. 
Seberapa besar pengaruh faktor intern dan faktor ekstern terhadap kesulitan 
belajar mata pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Siswa Kelas VII 
Semester 1 SMP Islam Hidayatullah  Semarang. Sedangkan tujuan dari penelitian 
ini adalah Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesulitan 
belajar mata pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Siswa Kelas VII 
Semester 1 SMP Islam Hidayatullah  Semarang. Untuk mengetahui seberapa besar 
pengaruh faktor intern dan faktor ekstern terhadap kesulitan belajar mata pelajaran 
Teknologi Informasi Dan Komunikasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Islam 
Hidayatullah  Semarang. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII. Jumlah 
populasi dalam penelitian ini adalah 90. Seluruh populasi dalam penelitian ini 
dijadikan sampel penelitian. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 
variabe terikat. Teknis analisis data mengunakan analisis faktor. Dalam penelitian 
ini pengumpulan data menggunakan metode angket dan metode dokumentasi 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan 
diantaranya Semua faktor analisis merupakan faktor yang menyebabkan kesulitan 
belajar siswa Kelas VII Semester 1 SMP Islam Hidayatullah Semarang dalam 
Mata Pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi kecuali mengerjakan soal 
TIK dengan cepat. Hasil analisi faktor dapat disimpulkan terdapat delapan 
kelompok faktor menyebabkan kesulitan belajar siswa dalam mata pelajaran 
Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Sikap siswa, cara belajar, kelengkapan 
buku, jam pelajaran dan mass media.  
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Dari hasil penelitian tersebut, disarankan siswa dapat meningkatkan 
motivasi belajarnya dengan lebih serius atau fokus pada proses pembelajaran yang 
disampaikan guru didalam kelas. Sebab motivasi merupakan modal awal bagi 
siswa untuk dapat meraih prestasi yang optimal, tanpa adanya motivasi yang kuat 
dari dalam diri siswa mustahil siswa dapat memperoleh hasil belajar yang 
diinginkannya. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang  

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada bab II pasal 3 yang mengatakan bahwa Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa  yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung  jawab. Sebagai bekal menghadapi 

tantangan zaman, diperlukan adanya kualitas sumber daya manusia (SDM) 

yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu dunia pendidikan 

dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan.      

Kegiatan belajar mengajar memiliki peranan yang sangat penting 

agar pendidikan dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa komponen dalam 

belajar mengajar yaitu : tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, metode, 

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

dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam rangka berlangsungnya proses 

belajar mengajar, bila salah satu komponen tersebut tidak ada, maka proses 

belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan baik. 
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Keberhasilan siswa dalam belajar dapat dilihat dari hasil belajar 

siswa tersebut. Hasil belajar siswa yang tinggi akan memberikan dorongan dan 

semangat siswa meningkatkan minat belajar terhadap mata pelajaran, karena 

minat merupakan sesuatu yang sangat penting bagi seorang dalam melakukan 

sesuatu kegiatan. Jika seseorang mempelajari sesuatu dengan penuh minat 

maka diharapkan hasilnya akan baik, namun apabila seseorang tidak memiliki 

minat untuk mempelajari sesuatu maka jangan diharapkan bahwa seseorang 

dapat berhasil dengan baik dalam mempelajari hal tersebut. 

Kesulitan belajar yang di alami siswa bisa berasal dari dalam diri siswa 

(faktor intern) dan dari luar diri siswa (faktor ekstern). Faktor dari siswa yaitu 

: karena sakit, karena kurang sehat, intelegensi, bakat, minat, motivasi, faktor 

kesehatan mental, tipe khusus seorang pelajar. Faktor dari luar diri siswa yaitu 

: faktor orang tua, faktor sekolah dan faktor lingkungan masyarakat. (Ahmadi 

dan Supriyono, 204:79-93) 

Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar faktor intern dan 

ekstern tersebut mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar adalah faktor intern meliputi : kondisi 

kesehatan, minat, bakat, motivasi, kebiasaan belajar. faktor ekstern meliputi : 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat. 

Kondisi kesehatan sangat berpengaruh terhadap kegiatan belajar siswa 

sering sakit-sakitan  maka tidak dapat mengikuti pelajaran secara kondusif. 

Seorang anak yang mengalami kelemahan fisiknya, sehingga saraf sensoris 

dan motorisnya lemah akibatnya rangsangan yang diterima melalui inderanya 
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lama, saraf akan bertambah lemah, sehingga ia tidak dapat masuk sekolah 

untuk beberapa hari yang mengakibatkan ia tertinggal jauh dari pelajarannya. 

Selain kondisi kesehatan, minat juga dapat mempengaruhi kesulitan belajar 

siswa, karena tidak adanya minat seorang anak terhadap suatu pelajaran akan 

timbul kesulitan belajar. pelajaran yang tidak diminatinya mungkin tidak 

sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan tipe-tipe khusus anak banyak 

menimbulkan problema pada dirinya. Karena itu pelajaranpun tidak pernah 

terjadi proses dalam otak, akibatnya timbul kesulitan belajar. karena seorang 

yang besar motivasinya akan giat berusaha, tampak gigih tak mau menyerah, 

giat membaca buku-buku untuk meningkatkan prestasinya. Sebaliknya, anak 

yang motivasinya lemah tampak acuh tak acuh atau mudah putus asa, 

perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran akibatnya banyak mengalami 

kesulitan belajar. dalam kegiatan sehari-hari ditemukanya adanya kebiasaan 

belajar yang kurang baik. Kebiasaan belajar tersebut antara lain berupa  

belajar pada akhir semester, belajar tidak teratur,  menyia-nyiakan kesempatan 

belajar, bersekolah hanya untuk bergengsi, datang terlambat bergaya 

pemimpin, bergaya jantan seperti merokok, sok mempengaruhi teman lain, 

dan  bergaya “minta belas kasihan” tanpa belajar. Kebiasaan-kebiasaan buruk 

tersebut dapat menyebabkan kesulitan belajar. kebiasaan belajar tersebut 

mungkin terjadi disebabkan oleh ketidakmengertian siswa pada arti belajar 

bagi diri sendiri.  

Faktor ekstern yang mempengaruhi kesulitan belajar antara lain 

lingkungan keluarga. Keluarga mempunyai peranan sangat penting dalam 
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menunjang keberhasilan  siswa dalam belajar. peranan orang tua yang tidak 

atau kurang memperhatikan pendidikan anaknya, mungkin acuh tak acuh, 

tidak memperhatikan kemajuan belajar anak akan menyebabkan kesulitan 

belajar anak. 

Faktor sekolah yang mempengaruhi kesulitan belajar antara lain guru. 

Guru dapat menyebabkan kesulitan belajar. apabila guru tidak qualifed, 

hubungannya dengan murid tidak terlalu baik, tidak mempunyai kecakapan 

mengajar, menggunakan metode yang kurang tepat, maka dapat menimbulkan 

kesulitan belajar bagi siswa. Faktor alat, alat pelajaran yang kurang lengkap 

membuat penyajian pelajaran yang tidak baik. Kodisi gedung yang 

diutamakan pada ruang kelas atau ruang untuk kegiatan belajar mengajar 

harus dapat memenuhi kebutuhan siswa, jika tidak maka akan menimbulkan 

kesulitan belajar pada siswanya. Waktu pembelajaran dalam sekolahpun harus 

sesuai tidak boleh lebih atau kurang. Karena waktu pembelajaran yang 

kelebihan, dapat membuat siswa jenuh dan malas belajar, atau waktu 

pembelajaran yang kurang, maka siswa kurang dapat memahami materi 

karena keterbatasan waktunya. 

Faktor lingkungan masyarakat yang mempengaruhi kesulitan belajar 

diantaranya adalah teman bergaul, pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat 

masuk dalam jiwa anak. Apabila anak suka bergaul dengan mereka yang tidak 

bersekolah, maka ia akan malas belajar. Sebab cara hidup anak yang 

bersekolah dengan yang tidak bersekolah berbeda. Aktivitas dalam masyarakat 

juga mempengaruhi belajar siswa, apabila siswa terlalu banyak kegiatan dalam 
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masyarakat, maka waktu untuk belajarnya kurang sehingga dapat 

menimbulkan kesulitan belajar. Lingkungan tetanga juga berpengaruh 

terhadap anak. Apabila lingkungan tetangganya berada pada lingkungan yang 

buruk seperti mabuk-mabukan, berjudi, menganggur, berdagang, tidak suka 

belajar, maka akan membuat anak malas belajar sehingga ia mengalami 

kesulitan belajar. 

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah 

merupakan mata pelajaran yang wajib bagi siswa SMP Islam Hidayatullah 

baik kelas VII, VIII, maupun kelas IX. Mata pelajaran komputer ini 

merupakan suatu keahlian yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Dalam 

penguasaan mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi dibutuhkan 

keahlian dan ketelitian khusus karena mata pelajaran komputer merupakan 

mata pelajaran praktik sehingga tidak sekedar bersifat teori-teori namun 

bersifat aplikatif yang langsung menerapkan kecanggihan teknologi komputer. 

Tetapi pada kenyataannya tidak semua siswa mencapai hasil seperti yang 

diharapakan. Penguasaan komputer yang kurang, mengakibatkan nilai yang 

diperoleh rendah. Beberapa siswa mendapatkan nilai yang rendah walaupun 

telah diupayakan sebaik-baiknya oleh guru agar siswa tidak mengalami 

kesulitan belajar. 

Pada hakikatnya di dalam belajar senantiasa ada rintangan dan 

hambatan yang akan mempengaruhi prestasi yang dicapai siswa. Faktor 

penyebab kesulitan belajar pada dasarnya ada dua macam, yaitu faktor intern 

(faktor yang berasal dari diri siswa) dan faktor ekstern (faktor yang berasal 
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dari luar diri siswa). Faktor intern meliputi keadaan fisik, keadaan emosi, 

gangguan psikis, intelegensi bakat khusus dan perhatian. Faktor ekstern 

meliputi keadaan keluarga, sekolah dan masyarakat. 

Dalam proses pembelajaran komputer ini terdapat tahap input, 

proses, output dan umpan balik. Umpan balik adalah segala informasi baik 

yang menyangkut keluaran maupun proses pembelajaran. Umpan balik ini 

diperlukan untuk memperbaiki masukan maupun proses pembelajaran. 

Akhirnya dari proses pembelajaran komputer diperoleh hasil belajar yang 

dinyatakan sebagai out put atau keluaran. Out put yang kurang bermutu atau 

belum memenuhi harapan, dapat dipengaruhi oleh input atau masukan yang 

kurang baik kualitasnya, guru dan personal yang kurang tepat, materi yang 

kurang tepat serta metode belajar yang kurang mendukung sehingga 

menyebabkan siswa menghadapi kesulitan dalam mempelajari komputer. Hal 

ini dapat dilihat dari nilai ujian mid semester siswa kelas VII sebagai berikut : 

Tabel 1 
Nilai Rata-Rata Ujian Mid Semester Kelas VII SMP Islam Hidayatullah 

Tahun Pelajaran 2007/2008 
NO  KELAS NILAI RATA-RATA KELAS 

1. 
2. 
3. 

VII-1 (Hasan) 
VII-2 (Husein) 
VII-3 (Ummu Kultsum) 

53,07 
58,63 
50,05 

Sumber : Daftar nilai SMP Islam Hidayatullah Tahun Pelajaran 2007/2008 

Nilai rata-rata ini menunjukan bahwa sebagian besar siswa belum 

mencapai ketuntasan belajar. Padahal standar ketuntasan belajar yang diharapkan 

adalah 7,00. Kondisi seperti ini menceminkan bahwa proses pembelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di SMP Islam Hidayatullah kelas VII belum 

berhasil dengan maksimal, karena hasil yang dicapai siswa sangat rendah. Siswa 

sudah berusaha untuk belajar tetapi hasilnya tetap tidak maksimal. 
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Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka diadakan penelitian yang 

berjudul: “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar Mata Pelajaran 

Teknologi Informasi Dan Komunikasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Islam 

Hidayatullah  Semarang” 

 

1.2 Permasalahan 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Faktor-faktor apa yang 

mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Islam Hidayatullah  Semarang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahuai faktor-faktor apa 

yang mempengaruhi kesulitan belajar mata pelajaran Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Islam Hidayatullah  Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

A. Manfaat Teoritis 

Sebagai wahana tambahan referensi dan bahan kajian dalam menambah 

khasanah ilmu pengetahuan khususnnya dibidang pendidikan dan untuk 

penelitian lanjutan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar mata pelajaran  yang belum dikaji dalam penelitian ini.  

B.  Manfaat Praktis 

Setelah mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi prestasi belajar  

diharapkan baik lembaga (sekolah), guru maupun siswa dapat meminimalisir 
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faktor-faktor tersebut sehingga selanjutnya akan dapat meningkatkan prestasi 

belajar. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan sebuah proses yang dimulai dari sejak manusia 

dilahirkan sampai dengan meninggal dunia. Pemahaman mengenai makna 

belajar cukup beragam, berikut ini adalah pengertian mengenai belajar menurut 

beberapa ahli : 

a. Menurut Darsono (2000:4) belajar adalah suatu kegiatan yang melibatkan 

individu secara keseluruhan, baik fisik maupun psikis, untuk mencapai 

suatu tujuan. 

b. Menurut Winkel (dalam Darsono,dkk.2000) belajar adalah aktivitas mental 

atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungannya, 

yang menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai sikap. 

c. Menurut Margaret E. Bell Gredler (1991:1) belajar adalah proses orang 

memperoleh berbagai kecakapan, ketrampilan dan sikap. 

d. Menurut hamalik (2003 : 154) mengemukakan belajar adalah perubahan 

tingkah laku yang relatif mantap berkat latihan dan pengalaman. 

e. Menurut Sardiman (1988 : 22) belajar itu senantiasa merupakan tingkah 

laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. 
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f. Menurut Slameto (2003:2) belajar adalah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamanya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkunganya. 

g. Belajar didefinisikan pula sebagai suatu atau kegiatan yang bertujuan 

mengadakan perubahan dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah 

laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya 

(Dalyono, 2001:49) 

h. Menurut Djamarah (2002:13) belajar juga dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan yang dilakukan dengan melibatkan dua unsur yaitu jiwa dan raga. 

Gerak raga yang ditunjukan harus sejalan dengan proses jiwa untuk 

mendapatkan perubahan.Tentu saja perubahan yang didapatkan itu bukan 

perubahan fisik, tetapi perubahan jiwa dengan sebab masuknya kesan-

kesan yang baru. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar adalah 

perubahan yang mempengaruhi tingkah laku seseorang.  

  Dari definisi di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bertujuan mengadakan perubahan 

dalam diri seseorang, mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, 

ilmu pengetahuan, keterampilan atau suatu pengertian melalui pengalaman-

pengalaman sehingga menjadi lebih maju. 
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2.2  Prinsip-prinsip Belajar 

Proses belajar adalah suatu hal yang kompleks, tetapi dapat juga 

dianalisa dan diperinci dalam bentuk prinsip-prinsip atau asas-asas belajar. Hal 

ini perlu kita ketahui agar kita memiliki pedoman dan tekhnik belajar yang 

baik. Prinsip-prinsip itu adalah : 

a. Belajar harus bertujuan dan terarah. Tujuan akan menuntutnya dalam 

belajar untuk mencapai harapan-harapan. 

b. Belajar memerlukan bimbingan, baik dari bimbingan guru maupun buku 

pelajaran itu sendiri. 

c. Belajar memerlukan pemahaman atas hal-hal yang dipelajari sehingga 

diperoleh pengertian-pengertian. 

d. Belajar memerlukan latihan dan ulangan agar apa-apa yang telah dipelajari 

dapat dikuasainya. 

e. Belajar adalah suatu proses aktif dimana terjadi saling pengaruh secara 

dinamis antara murid dengan lingkungannya. 

f. Belajar harus disertai keinginan dan kemauan yang kuat untuk mencapai 

tujuan. 

g. Belajar dikatakan berhasil apabila telah sanggup menerapkan kedalam 

bidang praktek sehari-hari.  

(Zainal Aqib, 2002: 44-45) 
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2.3 Teori-Teori Belajar 

Teori belajar yang terkenal dalam psikologi ada 3 yaitu: 

1. Teori  Conditioning 

Dalam teori Conditioning belajar merupakan proses perubahan yang terjadi 

karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan respon dan 

reaksi. Yang paling penting dalam teori ini adalah latihan-latihan yang 

berlanjut. 

2. Teori Connectinism (Thorndike) 

Dalam belajar menurut Thorndike melalui dua proses yaitu:  

a. Trial and error (mencoba dan gagal) 

b. Law of effect yaitu segala tingkah laku yang berakibat pada suatu 

keadaaan yang memuaskan, yang diingat dan dipelajari dengan sebaik-

baiknya. 

3. Teori Psikology Gestalt 

Dalam teori ini mempunyai pandangan bahwa dalam belajar faktor 

pemahaman atau pengertian (insight) merupakan faktor yang penting. 

Dengan belajar dapat memahami/mengerti hubungan antara pengetahuan 

dan pengalaman. Selain itu dalam belajar pribadi atau organisme 

memegang peranan yang paling sentral. Belajar tidak hanya dilakukan 

secara reaktif-mekanis belaka; tetapi dilakukan dengan sadar, bermotif dan 

bertujuan (Mudzakir dan Sutrisno 1997: 153-154). 
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2.4 Kesulitan Belajar 

Kesulitan menunjuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestikan 

dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan 

kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau 

kemampuan dalam bidang studi matematika. Gangguan ini intrinsik dan 

diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem saraf pusat. Meskipun suatu 

kesulitan belajar mungkin terjadi bersamaan dengan adanya kondisi lain yang 

mengganggu (misalnya gangguan sensori, tunagrahita, hambatan sosial dan 

emosional) atau berbagai pengaruh lingkungan (misalnya perbedaan budaya, 

pembelajaran yang tidak tepat,  faktor-faktor psikogenetik). (Hammill et al, 

1981:336 dalam Mulyono Abdurrahman,1999:7-8). 

Beberapa gejala sebagai pertanda adanya kesulitan belajar antara lain 

(Rochman Natawidjaja,1984:20) : 

a. Menunjukan hasil belajar yang rendah (di bawah rata-rata nilai yang 

dicapai oleh kelompok kelas).    

b. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. 

Misal ada murid yang selalu berusaha untuk belajar dengan giat tetapi nilai 

yang dicapai selalu rendah. 

c. Lambat  dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. 

d. Menunjukan sikap-sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak acuh, 

menentang, berpura-pura, dusta dan sebagainya. 

e. Menunjukan  tingkah laku yang berkelainan, seperti membolos, datang 

terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau 
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di luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan 

belajar, mengasingkan diri, tersisihkan tidak mau bekerjasama, dan 

sebagainya. 

f. Menunjukan gejala emosional yang kurang wajar, seperti pemurung, 

mudah tersinggung, pemarah,  tidak atau kurang gembira dalam 

menghadapi nilai rendah tidak menunjukan adanya perasaan sedih atau 

menyesal. 

 

2.5 Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

Menurut Dalyono (2001 : 230) penyebab kesulitan belajar 

dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern 

yaitu faktor yang bersumber dalam diri siswa, faktor ekstern yaitu faktor yang 

bersumber dari luar siswa. Faktor-faktor tersebut meliputi  : 

1. Faktor intern (faktor dalam diri manusia itu sendiri) 

 Faktor intern merupakan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar yang 

berasal dari diri siswa (peserta didik) faktor ini meliputi : 

a. Faktor fisiologis (faktor yang bersifat fisik) yang meliputi : 

1) Karena sakit. Seseorang yang sakit akan mengalami kelemahan 

fisiknya, sehingga syaraf sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya 

rangsangan yang diterima melalui inderanya tidak dapat diteruskan 

ke otak. Dengan demikian daya tangkap siswa akan berkurang dan 

menyebabkan prestasinya rendah. 
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2) Karena kurang sehat. Seseorang yang kurang sehat dapat 

mengalami kesulitan belajar, sebab ia mudah capek, mengantuk, 

pusing, daya konsentrasinya hilang, kurang semangat, dan pikiran 

terganggu. Karena hal-hal tersebut penerimaan dan respon terhadap 

pelajaran berkurang., saraf otak tidak mampu bekerja secara 

optimal dalam memproses, mengelola, menginterpretasi dan 

mengorganisasi materi pelajaran melalui inderanya sehingga ia 

tidak dapat memahami makna dari materi yang diterima. 

3) Sebab karena cacat. Cacat tubuh dapat dibedakan atas dua golongan 

yaitu : 

a) Cacat tubuh yang ringan seperti kurang pendengaran, kurang 

penglihatan (rabun), dan gangguan psikomotor. 

b) Cacat tubuh yang tetap (serius) seperti buta, tuli, bisu, hilang 

tangan dan kakinya. Bagi seseorang yang memiliki cacat tubuh 

yang ringan masih dapat mengikuti pendidikan umum, dengan 

syarat guru memperhatikan dan memperlakukan siswa secara 

wajar. Sedangkan bagi orang memiliki cacat tubuh serius harus 

mengikuti pendidikan di tempat khusus seperti SLB. 

b. Faktor psikologis (faktor yang bersifat rohani) 

 Faktor psikologis merupakan faktor yang berhubungan dengan jiwa 

atau kondisi mental seseorang. Faktor psikologis meliputi : 

1) Intelegensi. Setiap orang memiliki tingkat IQ yang berbeda-beda. 

Seseorang yang memiliki IQ 110-140 dapat digolongkan cerdas, 
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dan yang memiliki IQ 140 keatas tergolong jenius. Golongan ini 

mempunyai potensi untuk dapat menyelesaikan pendidikan di 

Perguruan Tinggi. Seseorang yang memiliki IQ kurang dari 90 

tergolong lemah mental, mereka inilah yang banyak mengalami 

kesulitan belajar. 

2) Bakat. Bakat adalah potensi atau kecakapan dasar yang dibawa 

sejak lahir. Setiap individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. 

Seseorang akan lebih mudah mempelajari sesuatu yang sesuai 

dengan bakatnya. Apabila seseorang harus mempelajari sesuatu 

yang tidak sesuai dengan bakatnya, ia akan cepat bosan, mudah 

putus asa dan tidak senang. Hal-hal tersebut akan tampak pada anak 

suka mengganggu kelas, berbuat gaduh, tidak mau pelajaran 

sehingga nilainya rendah.  

3) Minat. Tidak adanya minat seorang anak terhadap suatu pelajaran 

akan timbul kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya 

mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan 

kebutuhanya, tidak sesuai dengan kecakapan dan akan 

menimbulkan problema pada diri anak. Ada tidaknya minat 

terhadap suatu pelajaran dapat dilihat dari cara aak mengikuti 

pelajaran, lengkap tidaknya catatan dan aktif tidaknya dalam proses 

pembelajaran.  

4) Motivasi. Motivasi sabagai faktor dalam (batin) berfungsi 

menimbulkan, mendasari dan mengarahkan perbuatan belajar. 
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Motivasi dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan, 

sehimgga semakin besar motivasinya akan semakin besar 

kesuksesan belajarnya. Seorang yang besar motivasinya akan giat 

berusaha, tampak gigih, tidak mau menyerah dan giat membaca 

buku-buku untuk meningkatkan prestasinya. Sebaliknya mereka 

yang motivasinya lemah, tampak acuh tak acuh, mudah putus asa, 

perhatianya tidak tertuju pada pelajaran, suka menggangu kelas dan 

sering meninggalkan pelajaran. Akibatnya mereka banyak 

mengalami kesulitan belajar. 

5) Kesehatan mental. Dalam belajar tidak hanya menyangkut segi 

intelek, tetapi juga menyangkut segi kesehatan mental dan 

emosional. Hubungan kesehatan mental dengan belajar adalah 

timbal balik. Kesehatan mental dan ketenangan emosi  akan 

menimbulkan hasil belajar yang baik demikian juga belajar yang 

selalu sukses akan membawa harga diri seseorang. Individu di 

dalam hidupnya selalu mempunyai kebutuhan-kebutuhan dan 

dorongan-dorongan, seperti : memperoleh penghargaan, dapat 

kepercayaan, rasa aman, rasa kemesraan, dan lain-lain. Apabila 

kebutuhan itu tidak terpenuhi akan membawa masalah-masalah 

emosional dan akan menimbulkan kesulitan belajar. 

6) Tipe-tipe khusus seorang pelajar. Kita mengenal tipe-tipe belajar 

seorang anak yaitu tipe visual, motoris, dan campuran. Seorang 

yang bertipe visual akan cepat mempelajari bahan-bahan yang 
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disajikan secara tertulis, bagan, grafik, dan gambar. Sebaliknya 

mereka merasa sulit apabila dihadapkan bahan-bahan dalam bentuk 

suara atau gerakan. Individu yang bertipe motoris mudah 

mempelajari bahan-bahan baik berupa tulisan maupun gerakan akan 

tetapi sulit mempelajari bahan yang berupa suara dan penglihatan 

(sesuatu yang dilihatnya). 

 

c. Cara belajar 

Keberhasilan studi siswa dipengaruhi oleh cara belajar siswa. Cara 

belajar yang efisien memungkinkan mencapai prestasi lebih tinggi 

dibandingkan  dengan cara belajar yang tidak efisien. Cara belajar yang 

efisien adalah sebagai berikut : 

1) Waktu belajar 

 Keberhasilan siswa dalam belajar dipengaruhi oleh waktu 

belajar siswa itu sendiri. Waktu belajar yang buruk seperti belajar 

jika ada ulangan saja dengan sistem kebutu semalam tidak akan 

memberikan hasil yang baik, sebab badan sudah capek karena 

semalaman tidak tidur untuk belajar. Hal ini tidak akan terjadi 

apabila siswa memiliki waktu belajar yang teratur setiap harinya. 

2) Frekuensi belajar setiap hari 

 Frekuensi belajar yanag baik adalah selalu rutin setiap hari. 

Belajar hanya pada saat akan ulangan saja perlu dihindari, karena 

sistem belajar dengan istilah sistem kebut semalam tidak akan 
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efektif. Belajar di rumah walaupun sedikit waktunya, tetapi rutin 

akan lebih baik dibandingkan dengan waktu belajar semalam 

namun hanya satu kali pada saat ujian. 

3) Cara mempelajari bahan pelajaran  

Dalam belajar siswa harus dapat memilih metode yang sesuai 

dengan materi yang akan dipelajari. Jika penggunaan metode 

belajar salah maka hasil yang akan dicapai kurang maksimal. 

4) Cara mengerjakan tugas 

 Dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru akan 

memudahkan dalam memahami maksud dari soal yang ada. Siswa 

yang pandai biasanya akan mudah menyelesaikan  soal yang 

diberikan oleh guru dibandingkan dengan anak yang kurang pandai. 

Kecerobohan dalam menyelesaikan tugas akan berakibat sangat 

fatal. Maka untuk memudahkan dalam memahami suatu 

permasalahan harus secara teliti dan hati-hati. (Merson U. 

Sangalang dalam Tu’u, 2004:78) 

2. Faktor ekstern yang berasal dari lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan pusat pendidikan yang utama dan pertama. Peran 

keluarga dalam menentukan keberhasilan belajar siswa tidak kalah penting 

dari lembaga formal dan non formal. Apabila dalam keluarga tidak 

menyediakan suatu kondisi yang nyaman dan lingkungan yang kreatif bagi 

anak, maka lingkungan keluarga akan terlibat sebagai salah satu penyebab 
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kesulitan belajar siswa. Faktor-faktor dalam keluarga yang menjadi 

penyebab kesulitan belajar siswa antara lain adalah: 

a. Faktor orang tua meliputi : 

1) Cara mendidik anak 

Orang tua yang tidak atau kurang memperhatikan pendidikan anak-

anaknya seperti acuh tak acuh, tidak memperhatikan kemajuan 

belajar anak-anaknya, akan menjadi kesulitan belajar. 

 

2) Hubungan orang tua dengan anak 

Hubungan orang tua dan anak berperan penting dalam menentukan 

kemajuan belajar anak. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan 

yang bersifat baik maupun tidak seperti kasih sayang, penuh 

pengertian, kebencian, sikap keras, acuh tak acuh dan lain 

sebagainya 

3) Contoh / bimbingan dari orang tua 

Orang tua merupakan contoh terdekat dari anak-anaknya. Segala 

yang diperbuat orang tua tanpa disadari akan ditiru anak-anaknya. 

Demikian juga belajar memerlukan bimbingan dari orang tua agar 

sikap dewasa dan tanggung jawab belajar, tumbuh pada diri anak. 

Orang yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya 

akan menyebabkan kesulitan belajar. 
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b. Suasana rumah tangga 

Suasana rumah atau keluarga yang sangat ramai, selalu tegang, dan 

selalu cekcok diantara anggota keluarga tidak mungkin anak akan 

belajar dengan baik. Anak akan selalu terganggu konsentrasinya, 

sehingga sukar untuk belajar.  

c. Keadaan ekonomi keluarga 

1) Ekonomi yang kurang atau miskin. Keadaan ekonomi keluarga 

yang kurang dapat menimbulkan masalah-masalah seperti 

kurangnya alat-alat belajar, kurangnya biaya yang disediakan oleh 

orang tua, tidak mempunyai tempat belajar yang baik. Keadaan 

tersebut dapat mengurangi motivasi siswa untuk belajar, sehingga 

tidak menetup kemungkinan prestasinya belajarnya menurun. 

2) Keadaan ekonomi sedang. Keadaan ekonomi keluarga yang sedang 

dianggap sudah cukup mampu dalam mendukung kegiatan belajar 

anak. Dengan keadaan ekonomi yang sedang setidaknya siswa 

dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan belajarnya, meskipun masih 

sederhana. Keterbatasan keluarga dalam memenuhi kebutuhan 

siswa juga dapat menghambat perkembangan belajar siswa. 

3) Ekonomi yang berlebihan (kaya). Keadaan ini sebaliknya dengan 

keadaan yang pertama, di mana ekonomi keluarga berlimpah ruah. 

Mereka akan menjadi malas belajar karena ia terlalu banyak 

bersenang-senang. Mungkin orang tua tidak tahan melihat anaknya 
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belajar dengan bersusah payah. Keadaan seperti ini akan dapat 

menghambat kemajuan belajar.  

d. Faktor ekstern yang bersumber dari lingkungan sekolah :  

1) Guru  yang meliputi : 

a) Guru tidak berkualitas. Seorang guru yang kurang menguasai 

materi dan kurang persiapan sebelum mengajar dapat 

berpengaruh pada cara menerangkan kurang jelas dan sukar 

dimengerti oleh siswa. Hal ini dapat menghambat proses belajar 

mengajar karena siswa tidak mendapatkan hasil yang maksimal 

dari proses belajar mengajar tersebut.  

b) Hubungan guru dengan murid. Hubungan ini bermula dari sifat 

dan sikap guru yang tidak disenangi siswa. Sikap guru yang 

kasar, mudah marah, suka mencela, tidak pandai menerangkan, 

tidak adil dan lain sebagainya dapat menghambat 

perkembangan anak-anak dan mengakibatkan hubungan guru 

dengan murid tidak baik. 

c) Guru-guru menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak. 

Sikap seperti ini biasa terjadi pada guru yang masih muda dan 

belum berpengalaman, sehingga belum dapat mengukur 

kemampuan siswa. Akibatnya hanya sebagian kecil siswa yang 

dapat berhasil dengan baik. 

d) Guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha diagnosis kesulitan 

belajar. 
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e) Metode mengajar guru yang dapat menimbulkan kesulitan 

belajar. Kesalahan guru dalam menentukan metode yang 

digunakan pada proses belajar mengajar dapat menimbulkan 

kesulitan belajar siswa. 

2) Faktor alat. Alat pelajaran yang kurang lengkap membuat penyajian 

kurang efektif. Terutama pelajaran yang bersifat praktikum. 

Kurangnya alat laboratorium akan banyak menimbulkan kesulitan 

siswa dalam belajar. Alat-alat tersebut dapat menentukan perubahan 

metode mengajar guru, ilmu pengetahuan anak bertambah dan 

memenuhi tuntutan siswa dari bermacam-macam karakter anak. 

3) Kondisi gedung. Kondisi gedung terutama ditunjukkan pada ruang 

kelas atau ruang tempat proses belajar mengajar. Ruang harus 

memenuhi syarat kesehatan seperti : 

a) Ruang harus berjendela, ventilasi cukup, udara segar dan sinar 

dapat masuk ruangan 

b) Dinding harus bersih, putih, tidak terlihat kotor 

c) Lantai tidak becek, licin atau kotor 

d) Keadaan gedung yang jauh dari keramaian seperti pasar, 

bengkel, pabrik, dan lain-lain, sehingga siswa mudah 

konsentrasi dalam belajar.  

Apabila beberapa hal diatas tidak terpenuhi maka situasi belajar 

akan kurang baik.     
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4) Kurikulum. Kurikulum harus disusun berdasarkan kemampuan 

siswa secara umum. Kurikulum yang kurang baik akan membawa 

kesulitan belajar bagi siswa. Ciri-ciri kurikulum yang kurang baik 

diantarnya yaitu : 

a) Bobot materi pelajaran terlalu tinggi 

b) Pembagian bahan tidak seimbang (misalnya kelas 1 banyak 

pelajaran dan kelas-kelas yang diatasnya sedikit pelajaran) 

c) Adanya pendataan materi           

5) Waktu sekolah dan disiplin kurang. Apabila masuk siang, sore atau 

malam maka kondisi anak tidak lagi dalam keadaan optimal untuk 

menerima pelajaran, sebab energi sudah berkurang, udara yang 

relatif panas di waktu siang dapat mempercepat proses kelelahan. 

Disamping itu sikap kurang disiplin baik guru maupun siswa seperti 

sering terlambat datang, tugas yang diberikan tidak dilaksanakan  

e. Faktor ekstern yang bersumber dari lingkungan masyarakat 

Lingkungan masyarakat yang dapat menghambat kemajuan 

belajar anak adalah : 

1) Mass media. Mass media meliputi : bioskop, tv, surat kabar, 

majalah, buku-buku komik yang ada disekeliling kita. Hal-hal itu 

yang akan menghambat belajar apabila terlalu banyak waktu yang 

dipergunakan, hingga lupa tugas belajar.  
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2) Lingkungan sosial meliputi : 

a) Teman bergaul. Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan 

lebih cepat masuk dalam jiwa anak. Apabila anak bergaul 

dengan teman yang tidak sekolah, maka ia akan malas belajar, 

sebab cara hidup anak yang sekolah lain dengan yang tidak 

sekolah. 

b) Lingkungan tetangga. Lingkungan tetangga dapat memberi 

motivasi bagi anak untuk belajar apabila terdiri dari pelajar, 

mahasiswa, dokter. Begitu juga sebaliknya, apabila lingkungan 

tetangga adalah orang yang tidak sekolah, menganggur, akan 

sangat berpengaruh bagi anak.  

c) Aktivitas dalam masyarakat. Seorang anak yang terlalu banyak 

berorganisasi di lingkungan masyarakat akan menyebabkan 

belajarnya yang seharusnya diterimanya. 

Menurut Muhibbin Syah dalam Djamarah (2002 : 201) faktor-faktor 

penyebab kesulitan belajar ditinjau dari sudut intern anak didik dan ekstern 

anak didik. Faktor-faktor tersebut meliputi : 

1. Faktor yang berasal dari anak didik meliputi gangguan psiko-fisik anak 

didik, yaitu : 

a. Yang bersifat kognitif / ranah cipta seperti rendahnya kapasitas 

intelektual / intelegensi anak didik. 

b. Yang bersifat afektif seperti labilnya emosi dan sikap. 
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c. Yang bersifat psikomotor seperti terganggunya alat-alat indera 

penglihatan  dan pendengaran. 

2. Faktor ektern anak didik meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan 

sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar anak didik. Faktor 

lingkungan ini meliputi : 

a. Lingkungan keluarga seperti ketidak harmonisan hubungan antara ayah 

dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 

b. Lingkungan perkampungan / masyarakat seperti wilayah 

perkampungan kumuh dan teman sepermainannya nakal. 

c. Lingkungan sekolah seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang 

buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang 

berkualitas rendah. 

Jika sudut pandang diarahkan pada aspek lainnya, maka faktor-faktor 

penyebab kesulitan belajar anak didik dapat dibagi menjadi empat yaitu, faktor 

anak didik, sekolah, keluarga, masyarakat sekitar (Djamarah 2002 : 202). 

1. Faktor Anak Didik meliputi : 

a. Intelegensi (IQ) yang kurang baik 

b. Bakat yang kurang atau tidak sesuai dengan bahan pelajaran yang 

dipelajari atau diberikan oleh guru. 

c. Faktor emosional yang kurang stabil. Misalnya mudah tersinggung, 

pemurung, pemarah, selalu bingung dalam menghadapi masalah, selalu 

sedih tanpa alasan dan sebagainya dapat menghambat proses belajar 

siswa. 
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d. Aktivitas belajar yang kurang. Sikap malas belajar dan hanya belajar 

jika ada ulangan dapat mengurangi pemahaman siswa karena ia hanya 

cenderung menghafal materi yang dipersiapkan untuyk bahan ulangan. 

e. Kebiasaan belajar yang kurang baik. Belajar dengan penguasaan ilmu 

pengetahuaan pada tingkat hafalan, tidak dengan pengertian, sehingga 

sukar ditransfer ke situasi yang lain. 

f. Penyesuaian sosial yang sulit. Lambatnya penyerapan bahan pelajaran 

oleh anak didik tertentu menyebabkan anak didik susah menyesuaikan 

diri untuk mengimbanginya dalam belajar. 

g. Latar belakang pengalaman yang pahit. Misalnya anak didik sekolah 

sambil bekerja, kondisi ekonomi orang tua kurang sehingga memaksa 

anak didik untuk bekerja demi membiayai uang sekolah. Waktu yang 

seharusnya dipakai untuk belajar dengan terpaksa digunakan untuk 

bekerja. 

h. Latar belakang pendidikan yang dimasuki dengan sistem dan kegiatan 

belajar mengajar di kelas yang kurang baik. 

i. Cita-cita yang tidak relevan. 

j. Ketahanan belajar tidak sesuai dengan tuntutan waktu belajarnya. 

Ketidakmampuan guru mengakomodasi jadwal kegiatan pembelajaran 

dengan ketahanan belajar anak didik dapat menyebabkan kesulitan 

belajar siswa. 

k. Keadaan fisik yang kurang menunjang. Misalnya cacat tubuh ringan 

seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan dan gangguan 
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psikomotor. Demikian juga cacat tubuh yang serius seperti buta dan tuli 

dapat menghambat proses belajar siswa. 

l. Kesehatan yang kurang baik. Misalnya sakit kepala, flu, sakit mata dan 

sebagainya menyebabkan anak mudah capek dan tidak berkosentrasi 

dalam belajar. 

m. Seks atau pernikahan yang tidak terkendali. Misalnya terlalu intim 

dengan lawan jenis, berpacaran dan sebagainya sehingga melalaikan 

kewajibanya sebagai seorang pelajar. 

n. Pengetahuan dan keterampilan dasar yang kurang memadai atas bahan 

yang dipelajarinya. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang 

sangat rendah akan menjadi kendala menerima dan mengerti materi 

pelajaran yang baru 

o. Tidak ada motivasi untuk belajar. 

2. Faktor Sekolah meliputi : 

a. Pribadi guru yang kurang baik 

b. Guru tidak berkualitas, baik dalam mengambil metode yang digunakan 

maupun dalam penguasaan materi pelajaran. Hal ini bisa terjadi karena 

keahlian yang dipegangnya kurang sesuai sehingga kurang menguasai 

dan kurang persiapan. 

c. Hubungan guru dengan anak didik yang kurang harmonis. Hal ini 

bermula pada sikap guru yang tidak disenangi siswa. Misalnya guru 

bersikap kasar, mudah marah, suka mencela dan sebagainya. 



29 
 

 

d. Guru-guru menuntut standar diatas kemampuan anak. Hal ini biasanya 

terjadi pada guru yang masih muda sehingga kurang memahami 

kemampuan siswa. Oleh karena itu hanya sebagian kecil siswa yang 

berhasil dengan baik dalam belajar. 

e. Guru tidak memiliki kecakapan dalam mendiagnosis kesulitan belajar 

anak didik. 

f. Cara guru mengajar kurang baik. 

g. Alat / media kurang memadai. Alat pelajaran kurang lengkap terutama 

dalam pelajaran praktikum akan menimbulkan kesulitan belajar siswa. 

h. Perpustakaan sekolah kurang memadai dan kurang merangsang 

penggunaanya oleh anak didik. 

i. Suasana sekolah yang kurang menyenangkan. Misalnya suasana bising, 

karena letak sekolah berdekatan dengan jalan raya. 

j. Bimbingan dan penyuluhan yang tidak berfungsi. 

k. Kepemimpinan dan administrasi. Dalam hal ini berhubungan dengan 

sikap guru yang egois, kepala sekolah yang otoriter dan pembuatan 

jadwal yang tidak sesuai dengan kompetensi anak didik akan 

menyebabkan terhambatnya proses belajar mengajar. 

l. Waktu sekolah dan disiplin yang kurang. Apabila masuk siang, sore 

atau malam maka kondisi anak tidak lagi dalam keadaan optimal untuk 

menerima pelajaran, sebab energi sudah berkurang, udara yang relatif 

panas di waktu siang dapat mempercepat proses kelelahan. Disamping 
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itu sikap kurang disiplin baik guru maupun siswa seperti sering 

terlambat datang, tugas yang diberikan tidak dilaksanakan 

3. Faktor Keluarga meliputi : 

a. Kurangnya kelengkapan alat-alat belajar dirumah sehingga kebutuhan 

belajar yang diperlukan tidak ada, maka kegiatan belajar terhenti untuk 

beberapa waktu. 

b. Kurangnya biaya pendidikan yang disediakan orang tua sehingga siswa 

harus ikut memikirkan bagaimana mencari uang untuk biaya sekolah 

hingga tamat. Anak yang belajar sambil bekerja terpaksa belajar apa 

adanya denga kesulitan belajar yang bervariasi. 

c. Anak tidak mempunyai ruang dan tempat belajar yang khusus di 

rumah. 

d. Ekonomi keluarga yang terlalu lemah atau tinggi yang membuat anak 

berlebih-lebihan. 

e. Kesehatan orang tua yang kurang baik. Orang tua yang sakit-sakitan 

misalnya membuat anak harus memikirkan dan merasa prihatin. 

f. Perhatian oran tua yang tidak memadai. Anak akan merasa kecewa dan 

mungkin frustasi melihat orang tua yang tidak pernah 

memperhatikannya. Kerawanan hubungan orang tua dan anak ini 

menyebabkan masalah psikologis dalam belajar anak di sekolah. 

g. Kebiasaan dalam keluarga yang tidak menunjang. Kebiasaan keluarga 

yang tidak mencontohkan sikap disiplin dalam belajar akan ditiru oleh 
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anak sehingga ia cenderung malas belajar atau belajar jika ada ulangan 

saja. 

h. Kedudukan anak dalam keluarga yang menyedihkan. Sikap orang tua 

yang pilih kasih dalam mengayomi anak. Anak yang berprestasi 

disanjung dan yang tidak berprestasi di cela. Sikap dan prilaku orang 

tua seperti ini membuat anak frustasi dan malas belajar. 

i. Anak yang terlalu banyak membantu orang tua. Untuk keluarga tertentu 

sering ditemukan anak terlibat langsung dalam pekerjaan orang tua. 

Kegiatan tersebut sangat menyita waktu belajar anak yang seharusnya 

dipakai untuk belajar. 

4. Faktor Masyarakat Sekitar meliputi media cetak, media elektronik dan 

lingkungan sekitar yang tidak mendukung. 

Dari ketiga pendapat tersebut mengemukakan faktor-faktor penyebab 

kesulitan belajar dari sudut pandang yang berbeda, akan tetapi terdapat 

persamaan dalam mengemukakan indikator-indikator yang mempengaruhi 

kesulitan belajar. Pada dasarnya kesulitan belajar dapat dipengaruhi oleh faktor 

intern yang berasal dari diri sendiri dan faktor ekstern yang berasal dari 

lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

 

2.6 Mata  Pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan 

mata pelajaran  adaptif yang  setiap waktu selalu  mengalami  perubahan.  Agar  

sesuai dengan perkembangan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja mata 
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kurikulum mata pelajaran komputer harus disesuaikan. Kemampuan minimal 

yang harus dibekalkan kepada siswa agar melek informasi dan menggunakan 

komputer sebagai alat bantu untuk : 

1) Mencari informasi 

2) Mengelompokkan, mengklasifikasikan, menyimpan 

3) Mengambil kembali informasi tersebut 

4) Mengemas menjadi informasi baru 

5) Menyusun menjadi bahan paparan 

6) Memaparkan atau mempresentasikan  

Menurut U. Rachmat (2003:2) karakteristik dari materi pelajaran 

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah sebagai berikut : 

1) Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan kajian secara terpadu 

tentang data, informasi, pengolahan dan metode peyampaiannya. 

Keterpaduan berarti masing-masing komponen saling terkait bukan 

merupakan bagian yang terpisah-pisah atau parsial. 

2) Materi Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa tema-tema esensial, 

aktual, dan global. Yang berkembang dalam kemajuan dalam teknologi 

pada masa kini, sehingga mata pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi merupakan pelajaran yang mewarnai perkembangan perilaku 

dalam kehidupan. 

3) Tema-tema esensial dari  Teknologi Informasi dan Komunikasi merupakan 

perpaduan dari cabang-cabang ilmu computer matematika, teknik elektro, 

teknik elektronika, telekomunikasi, sibernetika, dan informatika. Tema 
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esensial tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok akan informasi 

sebagai ciri abad 21 seperti pengolahan data, spreadsheet, presentasi, basis 

data, internet dan e-mail. Tema-tema ensial tersebut terkait dengan aspek 

kehidupan sehari-hari. 

 

2.7 Kerangka Berpikir 

Aktifitas belajar bagi setiap individu tidak selamanya berlangsung 

dengan lancar dan berhasil. Di dalam belajar pada setiap individu pernah 

mengalami kesulitan atau hambatan. Kesulitan atau hambatan tersebut akan 

sangat mempengaruhi keberhasilan individu dalam belajar. Kesulitan belajar 

dapat ditunjukan oleh rendahnya nilai yang diperoleh dalam pelajaran, lambat 

dalam mengerjakan tugas, hasil yang tidak dicapai tidak sesuai dengan usaha 

yang dilakukan, menurunnya prestasi belajar dan sebagainya.   

Kesulitan belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor yang 

bersumber dalam diri siswa (faktor intern) dan faktor yang bersumber dari luar 

diri siswa (faktor ekstern) yang meliputi lingkungan sekolah, lingkungan 

keluarga lingkungan masyarakat. 

Di dalam belajar kesehatan merupakan faktor yang sangat penting 

karena proses belajar siswa akan terganggu jika keadaan siswa tersebut sedang 

berada dalam kondisi kurang sehat. Adapun faktor perhatian dan bakat tidak 

kalah pentingnya. Apabila siswa dalam belajar tidak mempunyai perhatian 

terhadap bahan yang dipelajarinya maka akan timbul suatu kebosanan, dan 

apabila siswa tidak berbakat pada bahan yang dipelajari, maka proses belajar 

yang berjalan akan lamban karena siswa tersebut juga akan kurang 
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bersemangat terhadap apa yang ia pelajari. Berbeda dengan siswa yang 

mempelajari sesuatu yang sesuai dengan bakatnya, maka akan lebih mudah 

menerima apa yang dipelajari dan giat dalam belajar sebagai hasil belajarnya 

pun akan lebih baik. Kegiatan belajar siswa juga tidak dapat belajar dengan 

lancar apabila siswa sebagai subyek tidak memiliki motivasi untuk 

melaksanakannya. Motivasi baik yang berasal dari dalam diri siswa maupun 

dari yang berasal dari luar diri siswa sangat berpengaruh dalam pencapaian 

prestasi belajar. Apabila siswa mempunyai motivasi rendah untuk belajar maka 

akan menghasilkan prestasi belajar yang kurang maksimal. 

Kesulitan belajar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intern, tetapi 

dipengaruhi juga oleh faktor ekstern. Faktor ekstern tersebut terdiri dari 

keluarga, sekoalh dan media massa. Keluarga sangat berperan dalam 

pencapaian prestasi belajar karena sebagian besar waktu siswa berada dirumah. 

Sebagai contoh misalnya keluarga yang tidak harmonis akan berpengaruh 

negatif terhadap keberhasilan siswa dalam mencapai prestasi belajar, sehingga 

prestasi belajar yang dicapai tidak dapat  maksimal. Sementara itu hambatan 

terhadap kemajuan belajar siswa juga tidak hanya bersumber dari keluarga, 

oleh karena itu sekolah juga sangat berperan dalam membantu keberhasilan 

siswa untuk mencapai prestasi yang baik. Adapun media massa dan lingkungan 

tempat siswa tinggal merupakan faktor ekstern yang juga berpengaruh terhadap 

belajar siswa, yaitu tentang lingkungan sosial meliputi : teman bergaul, 

lingkungan tetangga, aktivitas dalam masyarakat. Teman bergaul pengaruhnya 

sangat besar terhadap belajar siswa. Sedangkan  faktor media massa yaitu 

meliputi : bioskop, televisi, surat kabar, majalah, buku-buku komik yang ada di 

sekeliling kita. Hal ini akan menghambat belajar siswa.   
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Secara garis besar kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kerangka Pemikiran 

(Dalyono, 2001 : 230) 
 

Faktor intern (X1) 
- Minat 
- Motivasi 
- Cara belajar 

 

Faktor Ekstern (X2) 
- Lingkungan keluarga 
- Lingkungan sekolah 
- Lingkungan masyarakat 

Kesulitan belajar 
a. Lambat dalam 

mengejakan tugas 
b. Prestasi belajar menurun 

drastis 
c. Hasil belajar tidak 

sesuai dengan usaha 
yang dilakukan 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

a. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian. Apabila seseorang 

ingin meneliti semua elemen yang ada didalam wilayah penelitian, maka 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atas penelitiannya juga 

disebut studi populasi atau studi sensus (Suharsimi Arikunto, 1993:130). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII. Jumlah 

populasi dalam penelitian ini adalah 90. Seluruh populasi dalam penelitian 

ini dijadikan sampel penelitian. 

Tabel 2 Jumlah Siswa Kelas VII SMP Islam Hidayatullah Semarang  
Tahun Ajaran 2007/2008 

No. KELAS JUMLAH 

1. 

2. 

3. 

VII-1 (Hasan) 

VII-2 (Husein) 

VII-3 (Ummu Kultsum) 

30 

30 

30 

Jumlah 90 

  

b. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dinamakan 

penelitian sampel apabila bermaksud untuk menggenralisasikan hasil 

penelitian sampel (Suharsimi Arikunto, 1993:131). Semua populasi dalam 

penelitian ini digunakan sebagai obyek penelitian (tidak menggunakan 
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sampel) sehingga penelitian ini dinamakan penelitian sensus atau 

penelitian populasi.  

 

3.2 Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Variabel bebas (Independent variabel) 

Variabel bebas atau independent variable adalah faktor atau unsur yang 

mempengaruhi faktor yang lain.  Variabel tersebut terdiri dari : 

1. Faktor Intern merupakan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 

yang berasal dari dalam diri siswa. Sub indikator dalam faktor intern 

meliputi : 

a. Minat 

b. Motivasi 

c. Cara belajar  

2. Faktor Ekstern merupakan faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar 

siswa yang berasal dari luar diri siswa. Faktor ekstern meliputi : 

a. Lingkungan keluarga. Indikator-indikator pada faktor kesulitan 

belajar yang bersumber dari keluarga, meliputi : 

1) Orang tua 

2) Suasana rumah 

3) Keadaan ekonomi keluarga 

b. Lingkungan sekolah. Indikator-indikator pada faktor kesulitan 

belajar yang bersumber dari sekolah, meliputi : 



38 
 

 

1) Guru 

2) Alat  

3) Waktu sekolah dan disiplin kurang 

c. Lingkungan masyarakat. Indikator-indikator pada faktor yang 

bersumber dari lingkungan masyarakat, meliputi : 

1) Mass media 

2) Teman bergaul 

3) Lingkungan tetangga 

2. Variabel terikat (Dependent Variabel) 

Variabel terikat adalah variabel yang timbul karena adanya 

pengaruh dari varabel bebas. Yang menjadi variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kesulitan belajar kelas VII SMP Islam 

Hidayatullah Semarang, dengan indikator sebagai berikut : 

1) Lambat dalam mengerjakan tugas 

2) Prestasi belajar menurun drastis 

3) Hasil belajar tidak sesuai dengan  usaha yang dilakukan 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diharapkan berikut ini adalah beberapa motde 

yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu : 

1. Metode angket (kuesioner) 
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Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang 

pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui (Arikunto, 2002:128).  

Jenis kuesioner yang digunakan penulis adalah kuesioner tertutup 

dimana kuesioner yang sudah disediakan jawabanya sehingga responden 

tinggal memilih. Untuk tiap pertanyaan terdiri atas 4 alternatif jawaban 

dengan skor :  

1. Jawaban a diberi skor 4 

2. Jawaban b diberi skor 3 

3. Jawaban c diberi skor 2 

4. Jawaban d diberi skor 1 

2. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

mengutip sumber catatan yang telah ada. Di dalam melaksanakan metode 

dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan 

sebagainya (Arikunto, 2002 : 135). Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data jumah siswa yang mengikuti mata pelajaran Teknik 

Informasi dan Komunikasi. 
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3.4 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau 

sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrumen yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2002 : 144). Uji validitas 

instrumen berdasarkan perhitungan komputasi program SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions), yaitu suatu program komputer statistik 

yang mampu memproses data statistik secara cepat dan tepat, menjadi 

berbagai output yang dikehendaki para pengambil keputusan.  

Cara untuk menentukan valid tidaknya  instrumen adalah dengan 

cara mengkonsultasikan hasil perhitungan koefisien korelasi. Butir soal 

dikatakan valid dan dapat digunakan untuk pengambilan data, jika harga 

rxy> harga rtabel. Butir soal dikatakaan tidak valid dan tidak dapat 

digunakan untuk pengambilan data jika harga rxy  < harga rtabel.  Adapun 

hasil uji validitas instrumen dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Instrumen  

No Soal Faktor – faktor Kesulitan Belajar 

rxy rhitung Kesimpulan 

1 0.712 0,44 Valid 

2 0.628 0,44 Valid 

3 0.707 0,44 Valid 

4 0.873 0,44 Valid 
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5 0.776 0,44 Valid 

6 0.633 0,44 Valid 

7 0.679 0,44 Valid 

8 0.790 0,44 Valid 

9 0.740 0,44 Valid 

10 0.653 0,44 Valid 

11 0.765 0,44 Valid 

12 0.737 0,44 Valid 

13 0.816 0,44 Valid 

14 0.796 0,44 Valid 

15 0.690 0,44 Valid 

16 0.743 0,44 Valid 

17 0.674 0,44 Valid 

18 0.723 0,44 Valid 

19 0.637 0,44 Valid 

20 0.778 0,44 Valid 

21 0.705 0,44 Valid 

22 0.646 0,44 Valid 

Kesulitan belajar 

No  rxy rhitung Kesimpulan 

1 0.688 0,44 Valid 

2 0.593 0,44 Valid 
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3 0.650 0,44 Valid 

4 0.753 0,44 Valid 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua hasil rxy > rhitung  maka 

dapat disimpulkan bahwa semua butir soal valid dan dapat digunakan 

untuk penelitian. 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Reliabilitas 

menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2002 : 154). 

Uji reliabilitas instrumen berdasarkan perhitungan komputasi 

program SPSS (Statistical Product and Service Solutions), yaitu suatu 

program komputer statistik yang mampu memproses data statistik secara 

cepat dan tepat, menjadi berbagai output yang dikehendaki para pengambil 

keputusan. Selanjutnya hasil reliabilitas angket penelitian dikonsultasikan 

dengan harga r product moment pada taraf signifikan 5%. Jika r11 > rtabel 

maka dapat dikatakan reliabel. Hasil analisis reliabilitas menunjukkan 

hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen  

No   r11 rhitung Kesimpulan 

1 Faktor kesulitan 
belajar 

0.955 0,44 Reliabel  

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa r11  > rhitung  sehingga dapat 

disimpulkan bahwa angket penelitian reliabel dan dapat digunakan untuk 

penelitian.  

 

3.5 Metode Analisis 

1 Analisis faktor 

Tujuan dari analisis faktor adalah mendefinisikan struktur suatu 

data matrik dan menganalisis struktur saling hubungan (korelasi) antara 

sejumlah besar variabel (test score, test  items, jawaban kuesioner) dengan 

mendefinisikan satu set kesamaan variabel atau dimensi yang disebut 

dengan faktor. Dengan analisis faktor peneliti mengidentifikasi dimensi 

suatu struktur dan kemudian menentukan sampai seberapa jauh setiap 

variabel dapat dijelaskan oleh dimensi. 

Jadi analisis faktor ingin menemukan suatu cara meringkas 

(summarize) informasi yang ada dalam variabel asli (awal) menjadi suatu 

set dimensi baru variet (factor). Hal ini dilakukan dengan cara melakukan 

struktur lewat data summarization atau lewat data reduction (pengurangan 

data) (Ghozali, 2005 : 253) 

Analisis faktor merupakan suatu teknik statistik multivariate yang 

digunakan untuk mengurangi (reducion) dan meringkas (summarization) 
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semua variabel terikat dan saling ketergantungan. Hubungan 

ketergantungan antara satu variabel dengan yang lain yaang akan di uji 

untuk di identifikasi dimensi atau faktornya. 

    Model Analisis Faktor  

=Xi Aij Fj  + Ai2 F2 + Ai3 + F3 +………..+ Aim Fm + Vi Ui 

Dimana : 

Ai : Variabel terstandar ke i 

Aij : Koefisien regresi dari variabel ke i pada comen faktor j 

F : Comon faktor 

V : Koefisien regresi terstandar dalam variabel i pada faktor unik ke i 

Ui : Faktor unik variabel ke i 

m : Jumlah common faktor 

Faktor unik adalah faktor yang tidak mempunyai korelasi atau 

hubungan dengan common faktor, sedangkan common faktor merupakan 

kombinasi linier dari variabel-variabel. 

Common faktor : 

Fi = Wil Xl + Wi2 X2 + Wi3 X3 +……….+ Wik Xik 

Fi : Faktor ke i estimasi 

W : Bobot faktor atau skor koefisien faktor 

K : jumlah variabel 

Prosedur melakukan analisis faktor 

1) Formulate the problem (perumusan masalah) terdiri dari : 

mengidentifikasi sasaran atau tujuan analisis faktor dan pengukuran 

variabel-variabel atas dasar skala likert/interval. 
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2) Construct the cerrelation matrix (Penyususunan matrik korelasi). Data 

disusun dalam matrik korelasi, proses analisnya didasarkan pada korelasi 

matrik antara variabel-variabel yang ada. Apabila antar variabel tersebut 

saling berkorelasi maka analisis faktor tepat untuk digunakan. Pengujian 

Bartlett’s tes of sphericity dapat dipakai untuk menguji ketepatan model 

faktor KMO berguna untuk pengukuran kelayakan sampel. Suatu metode 

yang tepat harus ditentukan pula. KMO minimal adalah 0,5 dibawah 0,5 

tidak bisa dilakukan analisis faktor. KMO dapat dihitung dengan 

formulasi  

  =KMO
∑∑
∑∑

−≠

=

+
ij

ij
ij

ij
ji

ar

r

22

2

    (Widayat 2004 : 196) 

  =MSA
∑∑

∑

−≠

=

+
ij

ij
ij

ji
ij

ar

r

22

2

      (Widayat 2004 : 196)  

Ada dua pendekatan dasar yang digunakan dalam analisis faktor, 

yaitu Principal analysis (analisis komponen principal) dan Common 

Faktor analysis atau Principal Axis Factoring (Analisis Commen 

Faktor). 

Xi  = b1f1 + b2f2+…….+bnfn + e 

Var (X1) = Var (
1=
∑
j

 β iij fj + Var(e1)(Widayat 2004 : 198) 

3) Determine the number of faktor (Penentuan banyaknya faktor) 

 Ada banyak prosedur yang digunakan dalam menentukan 

banyaknya faktor antara lain meliputi : 

a. Apriori Determination (berdasarkan pengetahuan peneliti sebelumnya) 
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b. Determination Based on Eigenvalue (Pendekatan dengan Eigenvalue 

lebih besar dari satu) 

c. Determination Based on Scree Plot (menentukan banyaknya faktor 

dengan eugen value) 

d. Determination Based on Pertange of varience. 

e. Determination Based on Split-half Reriabilty (sampel dipisah menjadi 

dua analisis). 

4) Rotate Factors (melakukan rotasi terhadap faktor) 

 Hasil penting dari analisis faktor adalah matrik faktor, yang disebut 

juga Factor Pattern Matrix (Matrik pla faktor) berisis koefisien yang 

digunakan untuk menunjukan variabel-variabel yang distandarisasi dalam 

batasan sebagai faktor. Didalam suatu matrik yang terlalu sulit 

menginterprestasikan suatu faktor. Oleh karena itu, melalui suatu rotasi 

matriks, faktor ditransformasikan kedalam bentuk yang lebih sederhana 

yang mudah untuk diinterprestasikan, dengan harapan setiap faktor 

memiliki nilai non zero (titik nol) atau signifkan. 

Rotasi tidak berpengaruh pada communalities dan variance total 

yang dijelaskan. Tetapi prosentase variance yang diperhitungkan setiap 

faktor tidak berubah. Variance yang dijelaskan oleh faktor individual 

diredistribusikan melalui rotasi. Perbedaan metode rotasi akan 

menghasilkan identifikasi faktor yang berbeda. Metode yang digunakan 

untuk rotasi adalah varimax produce, yang meminimalkan banyaknya 
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dengan loading tingi pada faktor, sehinga meningkatkan kemampuan 

menginterprestasikan faktor-faktor yang ada. 

5) Select surrograte Variables 

Memilih variabel pengganti sehingga peneliti dapat melaksanakan 

analisis berikutnya dan menginterprestasikan hasil dalam batasan variabel 

semula dari pada skor faktor dengan menguji matriks faktor dan memilih 

setiap faktor variabel yang memiliki loading paling tinggi pada faktor 

tersebut. 

6) Determine model Fit (Menetapkan Model yang sesuai) 

  Langkah akhir dalam analisis faktor adalah penentuan ketepatan 

model. Perbedaan antara korelasi yang diamati (yang terdapat dalam input 

matriks korelasi) dan korelasi yang dihasilkan kembali (seperti yang 

diestimasikan pada matriks faktor) dapat diuji melalu model itu sendiri, 

yang disebut residual yang besar, maka model faktor kurang tepat dan 

model perlu dipertimbangkan kembali. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kesulitan Belajar 

Analisis faktor merupakan alat yang digunakan untuk mereduksi 

faktor dan menarik kesimpulan dari faktor-faktor. Analisis faktor 

menyederhanakan hubungan yang beragam dan kompleks pada set data 

atau variabel amatan dengan menyatukan faktor atau dimensi yang 

saling berhubungan atau mempunyai set faktor yang lebih kecil, dengan 

menggunakan program SPSS release 12.0. Analisis faktor dalam 

penelitian ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesulitan belajar siswa Kelas VII Semester 1 SMP Islam 

Hidayatullah  Semarang dalam mata pelajaran Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah hasil pengujian 

dengan menggunakan analisis faktor : 

1. Analisa Tahap I 

a. Hasil uji interkorelasi antar item menunjukkan bahwa tidak ada 

satupun dari butir pertanyaan yang berkorelasi 0,8. Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa semua butir dapat diolah dengan 

menggunakan analisis faktor. Hasil KMO (Keiser-Meyer-Olkin) 

yang mengukur kelayakan sampling yaitu angka indek yang 
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digunakan untuk menguji ketetapan analisis faktor. Terlihat 

bahwa koefisien KMO sebesar 0,631 > 0,5 sehingga dapat 

dikatakan bahwa hasil analisis sudah tepat untuk digunakan. 

b. Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS 12.0 For 

Windows juga dapat dilihat tentang communalities yang 

menunjukkan sejauh mana suatu item yang diukur mempunyai 

ciri yang dimiliki oleh item lain. Pada analisis tahap I ini semua 

item mempunyai nilai communalities > 0,5, sehingga dapat 

disimpulkan item-item tersebut efektif. 

c. Hasil Total variance explained diketahui untuk nilai eigenvalue 

yang melebihi 1,00 ada 8 buah, sehingga dalam hal ini akan 

terdapat 8 komponen yang akan dibentuk oleh faktor-faktor yang 

ada dan akan dimasukkan ke dalam model untuk membentuk 

variabel. 

d. Dari hasil rotated component matrix, diketahui 8 kelompok 

faktor yang nantinya akan membentuk variabel. Terlihat dari data 

sebanyak 4 item dari 22 item yang gugur dan harus dikeluarkan 

dari model karena mempunyai value kurang dari 0,5 yaitu X4. 

Berdasarkan hasil analisis pada tahap I ini maka perlu adanya 

revisi dengan menggugurkan item X4 melakukan kembali 

analisis faktor. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 5 
Hasil Analisis Faktor Tahap I 

No Nama Faktor Indikator Muatan faktor 

1 Sikap siswa 
X1 
X2  
X7 

0.739 
0.613 
0.799 

2 Cara belajar 
X5 
X8 
X9 

0.635 
0.769 
0.744 

3 Perhatian orang tua 

X6 
X10 
X16 
X21 

0.604 
0.788 
0.599 
0.601 

4 Keaktifan bertanya 

X3 
X11 
X12 
X20 

0.672 
0.510 
0.766 
0.572 

5 Waktu bermain X19 
X22 

0.708 
0.789 

6 Kelengkapan buku X13 
X14 

0.514 
0.862 

7 Mass media X17  
X18 

0.655 
0.737 

8 Jam pelajaran X15 0.837 
Sumber : data primer diolah, 2009 

2. Analisis Tahap II 

a. Setelah item X4 dikeluarkan dan dianalisis kembali menggunakan 

analisis faktor terlihat nilai KMO sebesar 0,632 > 0,5 sehingga dapat 

dikatakan hasil analisis sudah tepat untuk digunakan. 

b. Dari hasil perhitungan juga dapat dilihat tentang communalities lebih 

besar dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan item-item tersebut efektif. 

c. Hasil Total variance explained diketahui untuk nilai eigenvalue yang 

melebihi 1,00 ada 8 buah, sehingga dalam hal ini akan terdapat 8 

komponen yang akan dibentuk oleh faktor-faktor yang ada dan akan 

dimasukkan ke dalam model untuk membentuk variabel. 
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d. Dari hasil rotated component matrix, diketahui 8 kelompok faktor yang 

nantinya akan membentuk variabel, sehingga dalam hal ini akan 

terdapat 8 komponen yang akan dibentuk oleh faktor-faktor yang ada 

dan akan dimasukkan ke dalam model untuk membentuk variabel. 

e. Dari hasil rotated component matrix, diketahui 8 kelompok faktor yang 

nantinya akan membentuk variabel. Terlihat dari data semua item 

mempunyai value lebih dari 0,5 sehingga analisis tidak perlu dilajutkan 

lagi. Dengan kata lain terdapat 8 faktor yang terbentuk untuk 

menyatakan faktor – faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa, 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : 

 
Tabel 6 

Hasil Analis Faktor  
No Nama Faktor Indikator Muatan faktor 

1 Sikap siswa 

X1 
X2 
X6 
X7 

0.701 
0.675 
0.590 
0.788 

2 Cara belajar 
X5 
X8 
X9 

0.637 
0.764 
0.743 

3 Kelengkapan fasilitas 
X10 
X16 
X21 

0.784 
0.535 
0.670 

4 Keaktifan bertanya 
X3 
X12 
X20 

0.681 
0.773 
0.541 

5 Waktu bermain X19 0.684 

6 Kelengkapan buku X13 
X14 

0.558 
0.843 

7 Jam pelajaran X15 0.844 

8 Mass media X17 
X18 

0.781 
0.581 

Sumber : data primer diolah, 2009 
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Berdasarkan hasil analisis faktor diatas menunjukkan bahwa 

dari faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa Kelas 

VII Semester 1 SMP Islam Hidayatullah Semarang dalam mata 

pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi, yaitu Sikap siswa 

apabila guru sedang menjelaskan materi TIK, Cara belajar TIK, 

Tindakan orang tua apabila siswa mendapatkan nilai rendah pada mata 

pelajaran TIK, Sikap orang tua ketika jam belajar siswa di rumah, 

Suasana keharmonisan rumah tangga yang mendukung kosentrasi 

belajar, Penghasilan orang tua, fasilitas belajar di rumah, Cara 

mengajar guru, Kecepatan guru dalam menerangkan, Kelengkapan 

buku literatur, Pengadaan buku paket, Kelengkapan saran disediakan 

di sekolah, Jam pelajaran TIK, Efektivitas waktu yang disediakan, 

Teman bergaul, Waktu bermain, Corak kehidupan tetangga, Kondisi 

lingkungan tetangga di rumah, Frekuensi mendapat nilai 5 dan 

Frekuensi penurunan prestasi belajar 

 

4.2 Pembahasan  

Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalamannya dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam 

proses pembelajaran tersebut tidak semua individu memiliki kemampuan yang 

sama untuk merespon atau menerima rangsangan dari luar. Terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam suatu proses 
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pembelajaran. Faktor tersebut dapat berasal dari dalam (intern) individu 

maupun berasal dari luar individu (ekstern). Berikut ini adalah pembahasan 

mengenai hasil penelitian kesulitan belajar belajar mata pelajaran Teknologi 

Informasi Dan Komunikasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Islam 

Hidayatullah  Semarang.  

a. Faktor intern 

Berdasarkan hasil analisis faktor diketahui kesulitan belajar mata 

pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Siswa Kelas VII Semester 

1 SMP Islam Hidayatullah  Semarang ditinjau dari faktor intern berkaitan 

dengan sikap siswa apabila guru sedang menjelaskan materi teknologi 

informasi dan komunikasi, keadaan buku cacatan materi teknologi 

informasi dan komunikasi, cara belajar teknologi informasi, komunikasi 

dan keaktifan bertanya siswa. 

Sikap siswa yang terkesan kurang serius dalam mengikuti proses 

pembelajaran di dalam kelas menunjukkan guru belum mampu 

menyajikan materi secara menarik. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh 

guru agar siswa dapat lebih fokus dalam mengikuti pelajaran diantaranya 

dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi 

tersebut atau menggunakan model-model pembelajaran yang lebih variatif.   

Sikap siswa yang kurang serius tersebut menyebabkan komunikasi 

antara siswa dengan guru tidak terjalin dengan baik dalam proses 
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pembelajaran. Siswa tidak pernah atau jarang menanyakan materi-materi 

yang belum diketahuinya, sehingga pada saat ujian siswa bingung atau 

tidak memahami secara mendalam apa yang sudah disampaikan oleh guru.  

Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa faktor intern 

berpengaruh secara signifikan terhadap kesulitan belajar siswa pada mata 

pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Siswa Kelas VII Semester 

1 SMP Islam Hidayatullah  Semarang. Faktor intern merupakan kondisi 

dari dalam diri siswa dimana siswa akan dapat termotivasi atau terdorong 

untuk lebih meningkatkan kemampuannya sendiri.  

b. Faktor ekstern 

Berdasarkan hasil analisis faktor diketahui kesulitan belajar mata 

pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Siswa Kelas VII Semester 

1 SMP Islam Hidayatullah  Semarang ditinjau dari faktor ekstern berkaitan 

dengan suasana keluarga, penghasilan orang tua, kemampuan guru dalam 

menerangkan, pendidikan tetangga, kelengkapan buku literatur, 

kelengkapan sarana yang disediakan di sekolah, waktu bermain, aktifitas 

dalam masyarakat, efektivitas waktu yang disediakan dan teman bergaul.  

Untuk mendukung prestasi belajar siswa diperlukan kondisi ekstern 

yang memadai seperti kondisi keluarga, lingkungan sekolah maupun 

lingkungan masyarakat. Suasana keluarga yang kurang harmonis, acuh tak 

acuh terhadap pendidikan anak, atau kurangnya dukungan fasilitas belajar 
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akan sangat mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Kelengkapan fasilitas 

belajar siswa sangat dibutuhkan dalam menungjang prestasi belajarnya. 

Fasilitas tersebut dapat dipenuhi oleh orang tua siswa atau oleh sekolah 

sebagai penyelenggara pendidikan formal.  

Selain itu seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa metode 

mengajar guru yang kurang variatif menyebabkan siswa bosan atau jenuh 

karena guru terkesan monoton dalam menyampaikan materi. Kurangnya 

fasilitas atau media pembelajaran yang ada mengakibatkan guru hanya 

menggunakan metode ceramah dan diskusi dalam menyampaikan materi 

pelajaran.  

Hasil pengujian secara parsial diketahui bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara faktor ekstern dengan kesulitan belajar siswa pada 

mata pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Siswa Kelas VII 

Semester 1 SMP Islam Hidayatullah  Semarang. Dukungan faktor 

eksternal kurang memadai dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Fasilitas belajar atau sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi 

penyebab hasil belajar siswa masih belum optimal.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

diantaranya Semua faktor analisis merupakan faktor yang menyebabkan 

kesulitan belajar siswa Kelas VII Semester 1 SMP Islam Hidayatullah 

Semarang dalam Mata Pelajaran Teknologi Informasi Dan Komunikasi 

kecuali mengerjakan soal TIK dengan cepat. Hasil analisi faktor dapat 

disimpulkan terdapat delapan kelompok faktor menyebabkan kesulitan belajar 

siswa dalam mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi yaitu Sikap 

siswa, cara belajar, kelengkapan buku, jam pelajaran dan mass media.  

 

5.2 Saran  

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan hasil 

penelitian antara lain : 

1. Hendaknya siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya dengan lebih 

serius atau fokus pada proses pembelajaran yang disampaikan guru 

didalam kelas. Sebab motivasi merupakan modal awal bagi siswa untuk 

dapat meraih prestasi yang optimal, tanpa adnaya motivasi yang kurat dari 

dalam diri siswa mustahil siswa dapat memperoleh hasil belajar yang 

diinginkannya. 
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2. Orangtua hendaknya lebih memperhatikan pendidikan anak-anaknya. 

Meskipun fasilitas belajar belum mampu terpenuhi semua, namun 

perhatian dan pendapingan orangtua di rumah dapat meningkatkan 

semangat anak dalam proses pendidikan di skeolah.  

3. Untuk penelitian selanjutnya, hendaknya dapat memperluas obyke 

penelitian tidak hanya dari sudut pandang siswa melainkan juga dari 

kondisi orang tua atau guru sebagai penanggungjawab proses 

pembelajaran formal di dalam kelas.  
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Kepada 

Siswa-siswi kelas VII 

SMP Islam Hidayatullah 

Semarang 

 

Dengan horma 

Sehubungan dengan penelitian saya yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR MATA PELAJARAN 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  SISWA KELAS VII 

SEMESTER 1 SMP ISLAM HIDAYATULLAH SEMARANG” dengan segala 

kerendahan hati saya mengharapkan bantuan dan kesediaan  siswa kelas VII SMP 

Islam Hidyatullah untuk mengisi angket yang saya sampaikan guna pengumpulan 

data yang saya lakukan. 

Mengingat pentingnya data tersebut. Maka diharapkan data yang diberikan  

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perlu diketahui bahwa pengisian angket 

ini tidak berkaitan dengan nilai mata pelajaran tertentu dan kerahasiaan jawaban 

anda akan saya jamin sepenuhnya. 

Atas bantuan dan kesediaannya menjawab angket ini saya ucapkan terima 

kasih. 

        
 
 
 
 
 

Hormat saya, 
       Peneliti 
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        Andresta setya  
         Nim.33014 

 

ANGKET PENELITIAN 

 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESULITAN BELAJAR 

MATA PELAJARAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  

SISWA KELAS VII SEMESTER 1 SMP ISLAM HIDAYATULLAH 

SEMARANG 

 

PETUNJUK PENGISIAN  

1. Tulislah terlebih dahulu identitas Anda di tempat yang sudah disediakan. 

2. Dimohonkan untuk memberikan jawaban secara jujur. 

3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan memberikan tanda silang pada salah 

satu jawaban yang Anda anggap paling sesuai. 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

1. Bagaimana sikap Anda apabila guru sedang menjelaskan materi Teknologi 

Informasi dan Komunikasi? 

a. Sangat memperhatikan  

b. Memperhatikan  

c. Kurang memperhatikan  

d. Tidak memperhatikan  

2. Bagaimana keadaan buku catatan Teknologi Informasi dan Komunikasi  

Anda? 

a. Sangat lengkap 

b. Lengkap  

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 

3. Apakah anda selalu bertanya dalam setiap pelajaran Teknologi Informasi dan 

Komunikasi di kelas? 

a. Selalu bertanya  
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b. Sering bertanya  

c. Kadang-kadang bertanya 

d. Tidak pernah bertanya  

 

 

4. Bagaimana usaha Anda agar dapat mengerjakan soal Teknologi Informasi dan 
Komunikasi  dengan cepat? 
a. Selalu berlatih  
b. Sering berlatih  
c. Kadang-kadang berlatih  
d. Tidak pernah berlatih 

5. Cara belajar Teknologi Informasi dan Komunikasi  yang selama ini Anda 
lakukan di rumah sudah dapat dikatakan efektif ? 
a. Sangat efektif 
b. Efektif  
c. Kurang efektif 
d. Tidak efektif 

6. Apakah orang tua Anda selalu memperhatikan nilai hasil belajar Anda di 
sekolah khususnya untuk mata pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi 
? 
a. Selalu memperhatikan  
b. Memperhatikan  
c. Kurang memperhatikan 
d. Tidak memperhatikan 

7. Apakah orang tua Anda memperhatikan waktu belajar anda? 
a. Selalu memperhatikan 
b. Memperhatikan  
c. Kurang memperhatikan   
d. Tidak memperhatikan 

8. Apakah suasana di rumah sangat mendukung untuk belajar? 
a. Sangat mendukung 
b. Mendukung  
c. Kurang mendukung 
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d. Tidak mendukung 
9. Apakah penghasilan orang tua anda mencukupi untuk biaya sekolah Anda? 

a. Sangat mencukupi 
b. Mencukupi  
c. Kurang mencukupi 
d. Tidak mencukupi 

10. Apakah fasilitas belajar di rumah Anda mendukung untuk belajar mata 

pelajaran  Teknologi Informasi dan Komunikasi? 

a. Sangat mendukung 

b. Mendukung 

c. Kurang mendukung 

d. Tidak mendukung 

11. Apakah cara mengajar guru Anda dalam mata pelajaran Teknologi Informasi 

dan Komunikasi mudah dimengerti/jelas? 

a. Sangat jelas 

b. Jelas 

c. Kurang jelas 

d. Tidak jelas 

12. Bagaimanakah kemampuan guru Teknologi Informasi dan Komunikasi  Anda 

dalam menerangkan materi pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi? 

a. Sangat bagus 

b. Bagus   

c. Kurang bagus 

d. Tidak bagus 

13. Bagaimana kelengkapan buku-buku literatur Teknologi Informasi dan 

Komunikasi  yang tedapat di perpustakaan sekolah Anda? 

a. Sangat lengkap 

b. Lengkap  

c. Kurang lengkap 

d. Tidak lengkap 



64 
 

 

14. Apakah sarana yang disediakan di sekolah sudah mendukung untuk kegiatan 

pembelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi? 

a. Sangat mendukung 

b. Mendukung  

c. Kurang mendukung  

d. Tidak mendukung 

15. Apakah waktu jam pelajaran yang disediakan untuk mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi ini mencukupi? 

a. Sangat mencukupi 

b. Mencukupi 

c. Kurang mencukupi 

d. Tidak mencukupi 

16. Apakah waktu jam pelajaran yang disediakan untuk mata pelajaran Teknologi 

Informasi dan Komunikasi ini sudah efektif dilaksanakan? 

a. Sangat efektif 

b. Efektif  

c. Kurang efektif   

d. Tidak efektif 

17. Apakah mass media yang banyak beredar selama ini dikalangan masyarakat 

menganggu kegiatan belajar anda? 

a. Tidak mengganggu 

b. Cukup mengganggu 

c. Mengganggu 

d. Sangat mengganggu 

18. Apakah teman bergaul Anda di masyarakat semuanya masih bersekolah? 

a. Semua sekolah  

b. Sebagian besar sekolah 

c. Sebagian kecil sekolah 

d. Tidak sekolah semua 

19. Berapa jam waktu yang Anda butuhkan untuk bermain setiap harinya? 

a. Kurang dari 1 jam sehari 
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b. 1 – 2 jam sehari 

c. 3 – 4 jam sehari 

d. Lebih dari 4 jam sehari 

 

 

 

20. Apakah lingkungan masyarakat di tempat tinggal Anda berpendidikan? 

a. Semua berpendidikan  

b. Sebagian besar berpendidikan 

c. Sebagian kecil berpendidikan 

d. Tidak ada yang berpendidikan  

21. Apakah kondisi lingkungan masyarakat di sekitar rumah Anda mendukung 

untuk belajar? 

a. Sangat mendukung 

b. Mendukung  

c. Kurang mendukung 

d. Tidak mendukung 

22. Apakah Anda aktif mengikuti kegiatan dalam masyarakat? 

a. Sangat aktif 

b. Aktif 

c. Kurang aktif 

d. Tidak aktif   

 

Kesulitan belajar 

1. Dalam setiap menyelesaikan tugas, apakah saudara terlambat dalam 

mengerjakannya? 

a. Sangat cepat 

b. Cepat 

c. Lambat 

d. Sangat lambat 
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2. Dalam setiap menyelesaikan pekerjaan rumah, apakah saudara terlambat 

mengumpulkannya? 

a. Tidak pernah terlambat 

b. Kadang-kadang terlambat 

c. Sering terlambat 

d. Selalu terlambat 

 

  

3. Apakah prestasi saudara mengalami penurunan dalam satu tahun terakhir? 

a. Meningkat 

b. Tetap (stagnan) 

c. Menurun 

d. Menurun drastis  

4. Menurut saudara, apakah prestasi saudara saat ini sesuai dengan usaha yang 

dilakukan? 

a. Sangat sesuai 

b. Sesuai  

c. Kurang sesuai 

d. Tidak sesuai 
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Factor Analysis Tahap I 
Correlation Matrixa

1.000 .433 .307 .119 .378 .433 .478 .384 .116 .243 .420 .102 .167 .070 .120 .140 .174 .078 -.075 .179 .197 .105
.433 1.000 .404 .438 .273 .449 .388 .497 .209 .224 .335 .067 .071 .160 .043 .028 -.050 -.157 .039 .173 .144 .177
.307 .404 1.000 .399 .113 .405 .305 .249 .180 .255 .435 .417 .185 -.009 .208 .000 .090 -.162 -.086 .285 .298 .126
.119 .438 .399 1.000 .281 .285 .123 .280 .225 .442 .259 .235 .272 .167 .244 .244 .062 -.076 .000 .326 .159 .103
.378 .273 .113 .281 1.000 .245 .145 .384 .367 .343 .319 .027 .258 .219 .048 .026 .078 -.086 .115 .245 .190 .187
.433 .449 .405 .285 .245 1.000 .343 .266 .274 .548 .249 .067 .191 .034 .154 .237 .098 -.048 .124 .132 .344 .201
.478 .388 .305 .123 .145 .343 1.000 .232 .040 .033 .235 .007 .024 -.043 -.007 .099 .095 -.037 .041 .113 .123 .105
.384 .497 .249 .280 .384 .266 .232 1.000 .472 .263 .364 -.025 .098 .048 .181 .036 .066 -.027 .103 .329 .183 .109
.116 .209 .180 .225 .367 .274 .040 .472 1.000 .150 .340 -.049 .151 .097 .134 .157 .066 -.063 .193 .171 .165 .148
.243 .224 .255 .442 .343 .548 .033 .263 .150 1.000 .304 .384 .388 .173 .199 .364 .039 .043 .262 .285 .456 .255
.420 .335 .435 .259 .319 .249 .235 .364 .340 .304 1.000 .321 .166 .119 .239 .178 .129 -.003 .153 .311 .330 .269
.102 .067 .417 .235 .027 .067 .007 -.025 -.049 .384 .321 1.000 .253 .146 .257 .230 .106 .132 .065 .271 .255 .184
.167 .071 .185 .272 .258 .191 .024 .098 .151 .388 .166 .253 1.000 .311 .096 .090 .147 -.002 .140 .182 .250 .284
.070 .160 -.009 .167 .219 .034 -.043 .048 .097 .173 .119 .146 .311 1.000 .019 .136 .230 .037 .158 -.062 -.159 .255
.120 .043 .208 .244 .048 .154 -.007 .181 .134 .199 .239 .257 .096 .019 1.000 .324 .011 .302 .117 .029 .047 .211
.140 .028 .000 .244 .026 .237 .099 .036 .157 .364 .178 .230 .090 .136 .324 1.000 .211 .275 .023 .115 .400 .234
.174 -.050 .090 .062 .078 .098 .095 .066 .066 .039 .129 .106 .147 .230 .011 .211 1.000 .205 .119 .052 .173 .080
.078 -.157 -.162 -.076 -.086 -.048 -.037 -.027 -.063 .043 -.003 .132 -.002 .037 .302 .275 .205 1.000 .077 .018 .083 -.303

-.075 .039 -.086 .000 .115 .124 .041 .103 .193 .262 .153 .065 .140 .158 .117 .023 .119 .077 1.000 .149 .183 .356
.179 .173 .285 .326 .245 .132 .113 .329 .171 .285 .311 .271 .182 -.062 .029 .115 .052 .018 .149 1.000 .396 .163
.197 .144 .298 .159 .190 .344 .123 .183 .165 .456 .330 .255 .250 -.159 .047 .400 .173 .083 .183 .396 1.000 .343
.105 .177 .126 .103 .187 .201 .105 .109 .148 .255 .269 .184 .284 .255 .211 .234 .080 -.303 .356 .163 .343 1.000

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22

Correlatio
x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22

Determinant = .000a.  
KMO and Bartlett's Test

.631

650.735
231

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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Communalities

1.000 .696
1.000 .664
1.000 .734
1.000 .659
1.000 .592
1.000 .725
1.000 .660
1.000 .700
1.000 .614
1.000 .760
1.000 .635
1.000 .740
1.000 .553
1.000 .788
1.000 .783
1.000 .646
1.000 .590
1.000 .768
1.000 .589
1.000 .661
1.000 .786
1.000 .793

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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Total Variance Explained

5.152 23.419 23.419 5.152 23.419 23.419 2.422 11.008 11.008
2.094 9.518 32.937 2.094 9.518 32.937 2.375 10.794 21.802
1.634 7.426 40.363 1.634 7.426 40.363 2.259 10.270 32.071
1.455 6.615 46.977 1.455 6.615 46.977 2.107 9.579 41.651
1.319 5.996 52.973 1.319 5.996 52.973 1.554 7.064 48.714
1.272 5.783 58.756 1.272 5.783 58.756 1.540 7.000 55.715
1.129 5.132 63.888 1.129 5.132 63.888 1.523 6.924 62.639
1.078 4.898 68.787 1.078 4.898 68.787 1.353 6.148 68.787

.896 4.074 72.861

.840 3.819 76.680

.795 3.612 80.292

.684 3.109 83.401

.592 2.689 86.090

.575 2.613 88.703

.476 2.162 90.865

.440 1.999 92.864

.429 1.952 94.816

.342 1.555 96.371

.260 1.182 97.554

.225 1.024 98.578

.170 .772 99.350

.143 .650 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.
 



Lampiran 5 88 
 

 

Component Matrixa

.571 -.326 .261 .322 .153 .243 .097 -.003

.587 -.499 .004 .002 .182 -.032 -.190 .002

.589 -.207 .310 -.389 .207 -.040 .067 .219

.580 -.010 .012 -.209 .234 -.404 -.069 -.236

.531 -.184 -.356 .206 -.026 -.126 .228 -.195

.638 -.157 .112 .047 -.021 .224 -.353 -.322

.390 -.418 .277 .178 .088 .438 -.081 .135

.575 -.372 -.095 .257 -.225 -.304 .085 .072

.454 -.139 -.317 .253 -.318 -.344 -.015 .065

.673 .304 -.050 -.156 -.028 -.021 -.131 -.411

.658 -.047 .065 .015 -.045 -.057 .151 .408

.406 .444 .261 -.380 .268 -.070 .179 .237

.441 .291 -.303 -.118 .277 .058 .208 -.210

.229 .235 -.478 .260 .617 -.016 .033 .035

.331 .343 .249 .155 .027 -.407 -.427 .349

.386 .501 .257 .222 -.083 .058 -.294 -.184

.219 .276 .043 .418 .179 .310 .394 .074
-.010 .459 .453 .543 -.049 -.181 .143 -.046
.251 .306 -.443 .126 -.325 .177 -.105 .270
.495 .040 .057 -.265 -.338 -.111 .463 .011
.558 .267 .155 -.188 -.454 .315 .114 -.160
.444 .226 -.435 -.188 -.055 .354 -.292 .326

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22

1 2 3 4 5 6 7 8
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
8 components extracted.a. 
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Rotated Component Matrixa

.739 .237 .117 .108 -.079 .070 .236 -.031

.613 .358 .121 .111 -.066 .138 -.321 .079

.448 .088 .094 .672 -.082 .000 -.222 .093

.085 .333 .419 .349 -.253 .278 -.258 .190

.156 .635 .196 .027 .031 .281 .036 -.209

.555 .162 .604 -.047 .060 .003 -.130 .062

.799 .009 -.002 .034 .071 -.092 .060 -.046

.300 .769 .026 .086 -.005 -.051 -.014 .086

.017 .744 .077 -.036 .182 .006 -.030 .137

.055 .206 .788 .226 .088 .174 -.042 .045

.345 .397 -.007 .510 .242 .020 .105 .166
-.025 -.170 .192 .766 .051 .177 .107 .204
-.042 .115 .375 .281 .121 .514 .058 -.192
.025 .081 -.002 -.022 .145 .862 .107 .075
.010 .121 .122 .192 .103 .010 .070 .837
.074 -.047 .599 -.002 .125 -.008 .329 .393
.192 -.001 .012 .105 .132 .282 .655 -.127

-.115 .003 .117 -.037 -.228 -.076 .737 .373
-.109 .222 .093 -.039 .708 .049 .110 .054
-.042 .410 .211 .572 .059 -.215 .102 -.242
.123 .110 .601 .339 .322 -.322 .201 -.187
.143 .016 .194 .164 .789 .206 -.198 .062

x1
x2
x3
x4
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22

1 2 3 4 5 6 7 8
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 9 iterations.a. 
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Component Transformation Matrix

.470 .498 .498 .445 .206 .170 .024 .113
-.549 -.313 .383 .193 .301 .192 .456 .284
.321 -.348 .091 .277 -.499 -.505 .303 .308
.227 .310 -.141 -.572 -.028 .155 .652 .237
.242 -.359 -.147 .134 -.335 .802 -.073 .109
.470 -.511 .108 -.136 .472 -.048 .188 -.476

-.169 .217 -.266 .439 -.216 .064 .482 -.615
.118 -.011 -.688 .364 .485 -.072 .037 .372

Component
1
2
3
4
5
6
7
8

1 2 3 4 5 6 7 8

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.  
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Factor Analysis Tahap II 
Correlation Matrixa

1.000 .433 .307 .378 .433 .478 .384 .116 .243 .420 .102 .167 .070 .120 .140 .174 .078 -.075 .179 .197 .105
.433 1.000 .404 .273 .449 .388 .497 .209 .224 .335 .067 .071 .160 .043 .028 -.050 -.157 .039 .173 .144 .177
.307 .404 1.000 .113 .405 .305 .249 .180 .255 .435 .417 .185 -.009 .208 .000 .090 -.162 -.086 .285 .298 .126
.378 .273 .113 1.000 .245 .145 .384 .367 .343 .319 .027 .258 .219 .048 .026 .078 -.086 .115 .245 .190 .187
.433 .449 .405 .245 1.000 .343 .266 .274 .548 .249 .067 .191 .034 .154 .237 .098 -.048 .124 .132 .344 .201
.478 .388 .305 .145 .343 1.000 .232 .040 .033 .235 .007 .024 -.043 -.007 .099 .095 -.037 .041 .113 .123 .105
.384 .497 .249 .384 .266 .232 1.000 .472 .263 .364 -.025 .098 .048 .181 .036 .066 -.027 .103 .329 .183 .109
.116 .209 .180 .367 .274 .040 .472 1.000 .150 .340 -.049 .151 .097 .134 .157 .066 -.063 .193 .171 .165 .148
.243 .224 .255 .343 .548 .033 .263 .150 1.000 .304 .384 .388 .173 .199 .364 .039 .043 .262 .285 .456 .255
.420 .335 .435 .319 .249 .235 .364 .340 .304 1.000 .321 .166 .119 .239 .178 .129 -.003 .153 .311 .330 .269
.102 .067 .417 .027 .067 .007 -.025 -.049 .384 .321 1.000 .253 .146 .257 .230 .106 .132 .065 .271 .255 .184
.167 .071 .185 .258 .191 .024 .098 .151 .388 .166 .253 1.000 .311 .096 .090 .147 -.002 .140 .182 .250 .284
.070 .160 -.009 .219 .034 -.043 .048 .097 .173 .119 .146 .311 1.000 .019 .136 .230 .037 .158 -.062 -.159 .255
.120 .043 .208 .048 .154 -.007 .181 .134 .199 .239 .257 .096 .019 1.000 .324 .011 .302 .117 .029 .047 .211
.140 .028 .000 .026 .237 .099 .036 .157 .364 .178 .230 .090 .136 .324 1.000 .211 .275 .023 .115 .400 .234
.174 -.050 .090 .078 .098 .095 .066 .066 .039 .129 .106 .147 .230 .011 .211 1.000 .205 .119 .052 .173 .080
.078 -.157 -.162 -.086 -.048 -.037 -.027 -.063 .043 -.003 .132 -.002 .037 .302 .275 .205 1.000 .077 .018 .083 -.303

-.075 .039 -.086 .115 .124 .041 .103 .193 .262 .153 .065 .140 .158 .117 .023 .119 .077 1.000 .149 .183 .356
.179 .173 .285 .245 .132 .113 .329 .171 .285 .311 .271 .182 -.062 .029 .115 .052 .018 .149 1.000 .396 .163
.197 .144 .298 .190 .344 .123 .183 .165 .456 .330 .255 .250 -.159 .047 .400 .173 .083 .183 .396 1.000 .343
.105 .177 .126 .187 .201 .105 .109 .148 .255 .269 .184 .284 .255 .211 .234 .080 -.303 .356 .163 .343 1.000

x1
x2
x3
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22

Correlatio
x1 x2 x3 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 x21 x22

Determinant = .001a. 
 

KMO and Bartlett's Test

.632

590.787
210

.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.

Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett's Test of
Sphericity
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Communalities

1.000 .683
1.000 .635
1.000 .732
1.000 .622
1.000 .738
1.000 .687
1.000 .703
1.000 .615
1.000 .789
1.000 .618
1.000 .767
1.000 .590
1.000 .782
1.000 .789
1.000 .640
1.000 .701
1.000 .767
1.000 .590
1.000 .663
1.000 .780
1.000 .783

x1
x2
x3
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22

Initial Extraction

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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Total Variance Explained

4.865 23.165 23.165 4.865 23.165 23.165 2.505 11.928 11.928
2.094 9.971 33.136 2.094 9.971 33.136 2.242 10.675 22.603
1.634 7.779 40.915 1.634 7.779 40.915 2.122 10.102 32.705
1.440 6.859 47.774 1.440 6.859 47.774 1.947 9.270 41.976
1.310 6.237 54.010 1.310 6.237 54.010 1.515 7.216 49.192
1.179 5.615 59.626 1.179 5.615 59.626 1.500 7.141 56.333
1.126 5.360 64.986 1.126 5.360 64.986 1.463 6.965 63.297
1.028 4.895 69.881 1.028 4.895 69.881 1.383 6.584 69.881

.887 4.225 74.107

.807 3.843 77.950

.733 3.489 81.439

.647 3.081 84.520

.586 2.788 87.308

.527 2.510 89.818

.442 2.106 91.924

.432 2.057 93.981

.362 1.725 95.706

.311 1.480 97.185

.257 1.226 98.411

.174 .827 99.238

.160 .762 100.000

Component
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
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Component Matrixa

.596 -.328 .266 .273 .233 -.085 .102 -.049

.570 -.499 .003 .033 .151 .021 -.192 -.016

.575 -.207 .308 -.366 .208 .274 -.020 .107

.532 -.185 -.355 .211 -.080 .092 .238 -.251

.645 -.158 .114 .011 .059 -.359 -.246 -.301

.404 -.420 .281 .112 .245 -.333 -.042 .289

.578 -.373 -.094 .257 -.331 .208 .040 .017

.457 -.140 -.316 .253 -.436 .175 -.052 .022

.662 .304 -.051 -.147 -.033 -.117 -.053 -.465

.671 -.048 .067 -.015 -.039 .280 .032 .283

.401 .444 .259 -.351 .258 .381 .065 .049

.435 .291 -.304 -.094 .287 .072 .220 -.279

.222 .235 -.479 .334 .547 .190 -.006 -.031

.321 .343 .248 .205 -.134 .374 -.549 .077

.382 .501 .258 .212 -.079 -.279 -.210 -.065

.230 .275 .047 .386 .262 -.194 .428 .363

.000 .458 .456 .548 -.142 .086 .138 -.060

.271 .304 -.439 .048 -.229 -.193 -.110 .357

.486 .039 .056 -.290 -.335 .114 .447 .112

.578 .265 .158 -.297 -.281 -.377 .204 .008

.463 .225 -.433 -.260 .109 -.200 -.312 .336

x1
x2
x3
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22

1 2 3 4 5 6 7 8
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis.
8 components extracted.a. 
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Rotated Component Matrixa

.701 .246 .164 .112 -.189 .113 .028 .207

.675 .320 .038 .110 .037 .104 .007 -.226

.478 .074 .065 .681 -.030 -.010 .041 -.168

.161 .637 .234 .012 -.029 .322 -.174 .022

.590 .147 .575 -.051 .058 .038 .097 -.145

.788 -.011 -.020 .024 .094 -.138 -.064 .183

.322 .764 .017 .086 -.005 -.047 .076 -.013

.046 .743 .057 -.035 .192 .010 .133 -.039

.093 .200 .784 .205 .066 .232 .115 -.109

.325 .412 .022 .515 .188 .034 .171 .109
-.036 -.153 .211 .773 .012 .207 .233 .057
-.039 .120 .406 .266 .071 .558 -.139 .047
.042 .071 -.058 -.020 .174 .843 .080 .154
.029 .127 .052 .206 .102 .026 .844 -.063
.092 -.061 .535 -.026 .154 -.027 .479 .296
.149 -.011 .009 .072 .137 .203 -.053 .781

-.170 .024 .142 -.049 -.339 -.055 .510 .581
-.127 .235 .116 -.056 .684 .035 .068 .167
-.038 .407 .256 .541 .069 -.232 -.226 .167
.103 .122 .670 .313 .259 -.295 -.098 .211
.151 .022 .190 .166 .802 .202 .034 -.104

x1
x2
x3
x5
x6
x7
x8
x9
x10
x11
x12
x13
x14
x15
x16
x17
x18
x19
x20
x21
x22

1 2 3 4 5 6 7 8
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 13 iterations.a. 
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Component Transformation Matrix

.510 .484 .476 .415 .235 .163 .132 .085
-.578 -.292 .395 .176 .245 .209 .394 .366
.297 -.347 .088 .275 -.524 -.507 .358 .220
.138 .329 -.184 -.552 -.211 .247 .391 .525
.398 -.558 -.151 .131 -.073 .683 -.118 .069

-.283 .322 -.467 .526 -.313 .268 .317 -.226
-.201 .182 .040 .255 -.321 .020 -.655 .571
.137 -.060 -.578 .239 .599 -.271 .038 .391

Component
1
2
3
4
5
6
7
8

1 2 3 4 5 6 7 8

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
Rotation Method: Quartimax with Kaiser Normalization.  

 



 

9 
 

60

Regression 
Variables Entered/Removedb

Faktor Ekstern,
Faktor Intern

a . Enter

Model
1

Variables Entered
Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Kesulitan Belajarb. 
 

Model Summary

,686a ,470 ,458 1,84855 ,470 38,572 2 87 ,000
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

R Square
Change F Change df1 df2 Sig. F Change

Change Statistics

Predictors: (Constant), Faktor Ekstern, Faktor Interna. 
 

ANOVAb

263,609 2 131,804 38,572 ,000a

297,291 87 3,417
560,900 89

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Faktor Ekstern, Faktor Interna. 

Dependent Variable: Kesulitan Belajarb. 
 



Lampiran 5 88 
 

 

Coefficientsa

-1,242 1,930 -,644 ,521
,337 ,079 ,451 4,260 ,000 ,650 ,415 ,333
,162 ,058 ,296 2,795 ,006 ,600 ,287 ,218

(Constant)
Faktor Intern
Faktor Ekstern

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Dependent Variable: Kesulitan Belajara. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


