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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses interaksi yang bertujuan. Guru dan

siswa berinteraksi untuk mengembangkan pengetahuan siswa. Hal tersebut

sesuai dengan tujuan pendidikan yang dijelaskan pada Undang-Undang No

20 Tahun 2003 pasal 3. Siswa selama sekolah dalam pembelajaran juga

harus mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kegiatan pembelajaran

yang dilaksanakan harus direncanakan secara sebaik-baiknya guna

mencapai tujuan pendidikan. Hal ini didukung dengan pendapat Majid

(2012: 17)yang menyatakan bahwa,

“Dalam konteks pengajaran, perencanaan dapat diartikan sebagai
proses penyusunan materi pelajaran, penggunaan media
pengajaran, penggunaan pendekatan dan metode pengajaran, dan
penilaian dalam suatu alokasi waktu yang akan dilaksanakan pada
masa tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”.

Perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru akan tertuang

dalam suatu kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran siswa

akan menerima informasi ilmu dan pengetahuan dari guru. Namun

nyatanya dalam suatu pembelajaran, banyak hambatan dan permasalahan

yang dihadapi oleh siswa.

Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan potensi yang

berbeda-beda. Hal ini akan mengakibatkan siswa mengalami kesulitan

dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Kesulitan belajar yang

dialami oleh peserta didik dapat berasal dari dalam ataupun luar diri anak.

Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah guru juga harus

menggunakan berbagai macam strategi pengajaran. Penggunaan berbagai

strategi dimaksudkan agar siswa tidak bosan dengan sistem belajar yang

konvensional dan agar guru dapat mengoptimalkan pemahaman materi

siswa. Menurut Surtikanti (2008: 29) menyatakan bahwa, “tujuan

pemilihan strategi adalah untuk mempermudah peserta didik dalam
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mencapai kompetensi melalui kegiatan pembelajaran”. Hal ini dikarenakan

masing-masing siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda.

SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi, pembelajarannya cenderung

menggunakan strategi yang konvensional. Guru hanya sebatas ceramah

dan menulis dipapan tulis menjelaskan materi kemudian siswa diminta

mengerjakan soal. Padahal penggunaan strategi yang monoton tidak dapat

memenuhi kebutuhan siswa akan gaya belajarnya yang berbeda-beda.

Terbukti dalam pembelajaran dikelas, terdapat siswa yang asyik

melakukan aktifitas yang berbeda-beda. Ada yang menulis apa yang

diucapkan guru dan membuat catatan, ada yang lebih memilih

mendengarkan saja, dan ada yang lebih suka mengerjakan sesuatu. Dengan

pemilihan strategi belajar yang beranekaragam, maka kebutuhan gaya

belajar siswa yang berbeda-beda tersebut dapat dipenuhi sehingga dapat

tercapai prestasi belajar yang baik. Kondisi tersebut, mendorong guru

untuk membuat kegiatan pembelajaran yang bermutu dan

mempertimbangkan kondisi masing-masing peserta didik yang berbeda-

beda. Salah satu mata pelajaran wajib di Sekolah Dasar adalah Ilmu

Pengetahuan Sosial.

IPS adalah mata pelajaran yang membahas pengetahuan sosial

yang dilakukan oleh manusia. Salah satu permasalahan yang dihadapi

siswa adalah kurang tertariknya siswa terhadap mata pelajaran IPS karena

materi pembelajarannya yang cukup banyak. Materi yang cukup banyak

membuat siswa terkadang mengalami kesulitan belajar. Juga cara guru

dalam menjelaskan dan menyampaikan materi yang monoton dan

konvensional sehingga tidak dapat merata terhadap siswa yang

mempunyai gaya belajar yang khusus.

Prestasi IPS siswa kelas atas SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi

cenderung rendah. Hal ini dibuktikan dengan nilai-nilai latihan dan

ulangan harian yang masih kurang memuaskan. Masih banyak siswa yang

belum mencapai KKM saat ulangan merupakan salah satu contoh
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rendahnya prestasi belajar IPS siswa kelas atas SD Muhammadiyah 4

Kandangsapi.

Keberhasilan belajar merupakan hasil akhir dari proses interaksi

antara guru dan siswa dalam pembelajaran, maka guru harus berupaya

memahami hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses belajar dan

pembelajaran. Juga selalu berinovasi dengan berbagai bentuk strategi

pembelajaran yang digunakan dikelas agar dapat membantu mengatasi

hambatan yang terjadi dalam pembelajaran, sehingga tujuan belajar  dapat

tercapai dengan baik.

Dengan mengetahui pengaruh kesulitan belajar dan gaya belajar

siswa terhadap prestasi belajar IPS, maka dapat diketahui penyebab

kesulitan belajar dan karakteristik gaya belajar yang dilakukan siswa.

sehingga dapat membantu meningkatkan prestasi belajar IPS siswa.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka

akan dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesulitan Belajar

Dan Gaya Belajar Terhadap Prestasi IPS Pada Siswa Kelas Atas SD

Muhammadiyah 4 Kandangsapi  Tahun Ajaran 2015/2016”.

B. Identifikasi Masalah

1. Kesulitan belajar yang dialami siswa kelas atas yang beranekaragam.

2. Gaya belajar yang dilakukan oleh siswa kelas atas berbeda-beda,

sehingga mengakibatkan perbedaan dalam memahami materi

pelajaran.

3. Nilai ulangan dan UTS siswa yang menandakan rendahnya prestasi

belajar siswa.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah perlu

dilakukannya pembatasan masalah. Hal ini dilakukan agar penelitian yang

dilakukan lebih terarah dan terhindar dari pengembangan pembahasan.

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai:
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1. Kesulitan belajar yang dihadapi siswa selama pembelajaran.

2. Gaya belajar yang digunakan oleh siswa.

3. Prestasi IPS kelas atas SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi Tahun

Ajaran 2015/2016.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka peneliti menarik beberapa

akar permasalahan yang dapat dijadikan sebagai dasar rumusan masalah

dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh yang signifikan kesulitan belajar terhadap prestasi

IPS pada siswa kelas atas SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi  Tahun

Ajaran 2015/2016?

2. Adakah pengaruh yang signifikan gaya belajar terhadap prestasi IPS

pada siswa kelas atas SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi  Tahun

Ajaran 2015/2016?

3. Adakah pengaruh yang signifikan kesulitan belajar dan gaya belajar

terhadap prestasi IPS pada siswa kelas atas SD Muhammadiyah 4

Kandangsapi  Tahun Ajaran 2015/2016?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan kesulitan belajar

terhadap prestasi IPS pada siswa kelas atas SD Muhammadiyah 4

Kandangsapi Tahun Ajaran 2015/2016.

2. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan gaya belajar terhadap

prestasi IPS pada siswa kelas atas SD Muhammadiyah 4 Kandangsapi

Tahun Ajaran 2015/2016.

3. Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan kesulitan belajar dan

gaya belajar terhadap prestasi IPS pada siswa  kelas atas SD

Muhammadiyah 4 Kandangsapi Tahun Ajaran 2015/2016.
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F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini meliputi:

1. Manfaat teoritis

a. Untuk menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam hal

pendidikan dan memberikan gambaran mengenai pengaruh

kesulitan belajar dan gaya belajar terhadap prestasi IPS pada

siswa kelas atas di Sekolah Dasar.

b. Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut bagi

peneliti yang lain.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Siswa

1) Mendorong motivasi belajar siswa, khususnya pada

pembelajaran IPS.

2) Menambah wawasan dan pengelaman belajar siswa.

b. Bagi Guru

1) Membantu guru dalam menemukan masalah-masalah

kesulitan belajar yang dihadapi siswa.

2) Membantu guru dalam memahami berbagai gaya belajar yang

dilakukan oleh siswa.

c. Bagi Kepala Sekolah

1) Memberi masukan yang positif terhadap sekolah untuk dapat

meningkatkan kualitas peserta didik yang berhubungan

dengan prestasi siswa.


