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ANALISIS KESULITAN BELAJAR MATA PELAJARAN 

EKONOMI KELAS XI IPS DI SMA MUHAMMADIYAH 2 

SURAKARTA TAHUN 2018/2019 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apa saja faktor kesulitan belajar yang 

dialami oleh peserta didik kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta pada 

tahun ajaran 2018/2019. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

desain studi kasus. Subjek penelitian adalah guru mata pelajaran ekonomi beserta 

siswa kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta, sebanyak 5 siswa sebagai 

responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, digunakan triangulasi 

(metode dan sumber data). Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian 

data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik yaitu: 1) Faktor intern 

siswa yang bersifat kognitif, 2) Faktor Proses pembelajaran, 3) Faktor lingkungan 

peserta. Kesimpulan dari penelitian ini adalah beberapa peserta didik menunjukkan 

kurangnya intelektual/intelegensi yang dimiliki, hal tersebut dikarenakan kurangnya 

kemauan peserta didik membaca materi serta kurangnya motivasi dan minat belajar. 

Pada saat proses pembelajaran berlangsung peserta didik tidak mau mendengarkan 

apa yang di sampaikan oleh guru karena peserta didik merasa bosan dengan cara 

mengajar guru. Lingkungan pertemanan peserta didik mempengaruhi belajarnya 

karena peserta didik lebih memilih bermain bersama temannya dan meninggalkan 

kewajibannya untuk belajar. 
 

Kata Kunci: Kesulitan Belajar. 

 

Abstract 

This study aims to find out what are the factors of learning difficulties experienced 

by students of class XI IPS at Muhammadiyah 2 High School Surakarta in 2018/2019 

school year. This type of research is qualitative research with case study design. The 

research subjects were teachers of economic subjects and students of class XI IPS in 

Muhammadiyah 2 Senior High School Surakarta, as many as 5 students as 

respondents. Data collection techniques used include interviews, observation, and 

documentation. To ensure the validity of the data, triangulation (methods and data 

sources) is used. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and 

conclusion drawing. The results showed that there were several factors that influence 

students' learning difficulties, namely: 1) internal student factors that are cognitive, 

2) learning process factors, 3) participant environmental factors. The conclusion of 

this study is that some students show lack of intellectual / intelligence possessed, this 

is due to the lack of willingness of students to read material and lack of motivation 

and interest in learning. During the learning process takes place students do not want 

to listen to what is conveyed by the teacher because students feel bored with the way 

the teacher teaches. The friendship environment of students influences learning 

because students prefer to play with their friends and leave their obligations to learn. 
 

Keywords: Learning Difficulties 
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1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam usaha untuk mencerdaskan 

anak, karena pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia untuk 

mengembangkan kemampuannya baik disekolah maupun diluar sekolah. Apalagi di 

zaman yang semakin modern seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia 

merupakan syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana 

untuk mencapai tujuan tersebut adalah pendidikan.  

Sebagaimana telah diungkapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 

tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terancana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

Negara. 

 

Sedangakan menurut Djumali dkk (2014:1) yang dimaksud dengan 

pendidikan yaitu: 

Pendidikan adalah wahana untuk mempersiapkan manusia dalam 

memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun di masa yang akan 

datang. Masa depan bangsa terletak di tangan generasi sekarang. Mutu 

bangsa di kemudian hari tergantung pada pendidikan yang disuguhkan dan 

dinikmati oleh anak-anak Indonesia sekarang, terutama melalui pendidikan 

formal di sekolah. Hal ini merupakan sebuah rangkaian dalam 

mencerdaskan anak bangsa. 

 

Dengan proses pendidikan yang baik seseorang bisa mengerti banyak hal 

bermanfaat yang membuat seseorang tidak mengalami kesulitan di dalam kehidupan. 

Pendidikan tidak lepas dengan adanya proses belajar mengajar, karena pendidikan 

sejatinya digunakan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik melalui 

proses belajar. Belajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar untuk 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman. Tanpa belajar manusia tidak akan 

mempunyai bekal yang cukup untuk menjalani kehidupan di zaman yang modern ini. 

Melalui belajar manusia dapat menemukan jati diri yang baik untuk hidup 
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bermasyarakat. Untuk menjadi manusia yang baik peserta didik diwajibkan untuk 

selalu belajar. 

Menurut Sadiman dkk (2002:1) “Belajar adalah suatu proses yang kompleks 

yang terjadi pada semua orang. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar 

sesuatu adalah adanya perubahan tingkah laku, baik perubahan yang bersifat 

pengetahuan, keterampilan maupun yang menyangkut nilai dan sikap”. Sedangkan 

menurut Suyono dan Hariyanto (2012:9) “belajar adalah suatu aktivitas atau suatu 

proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan keterampilan, memperbaiki 

perilaku, sikap dan mengokohkan kepribadian”. Berdasarkan beberapa pengertian 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar merupakan suatu proses untuk 

memperoleh pengetahuan serta memperbaiki tingkah laku. 

Mulyasana (2011:69) menambahkan “bahwa untuk menumbuhkan kesiapan 

belajar di kalangan peserta didik guru terlebih dahulu menciptakan suasana kelas 

untuk menumbuhkan semangat dan motivasi di kalangan para peserta didik”. Artinya 

dengan menumbuhkan semangat dan motivasi pada peserta didik maka peserta didik 

akan lebih siap dalam pembelajaran, dengan begitu peserta didik akan lebih mudah 

menguasai materi yang disampaikan oleh guru. 

Kegiatan belajar mengajar memiliki peranan yang sangat penting agar 

pendidikan berjalan dengan baik. Setiap hal dalam kehidupan pasti memiliki sisi 

positif dan negatif. Dalam menjalani kehidupan, manusia pasti akan mengalami 

berbagai hambatan atau kesuliatan dalam melakukan sesuatu. Seperti yang dialami 

peserta didik, tidak semua peserta berhasil dalam hal belajar. Tidak sedikit peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan belajar tidak memandang 

kemampuan intelegensi yang dimiliki seseorang. Banyak orang dengan intelegensi 

rendah dapat meraih prestasi yang tinggi melebihi kepandaian orang yang memiliki 

intelegensi yang tinggi, tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa intelegensi yang 

tinggi memberi peluang lebih besar untuk meraih prestasi. Menurut Mulyadi 

(2010:6) “Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses 

belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

belajar”. 
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Ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang terdapat pada kelas 

XI di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 

menggunakan kurikulum 2013, oleh sebab itu tidak hanya kelas XI IPS saja yag 

terdapat mata pelajaran Ekonomi, tetapi kelas XI IPA juga ada. Menurut Suparmoko 

(2011:1) “Ilmu ekonomi atau ekonomika dapat di definisikan sebagai ilmu tentang 

usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan alat-alat pemuas kebutuhan 

yang langka adanya”. 

Penelitian yang dilakukan mengungkapkan permasalahan belajar yang dialami 

siswa-siswi SMA diantaranya adalah kesulitan belajar yang ditandai dengan berbagai 

hal seperti tidak bisa mengerjakan soal ujian, tidak bisa menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru, materi yang diterima lebih sedikit dari yang diajarkan, 

mencontek, tidak mau bertanya ketika mengahadapi kesulitan dengan materi 

pembelajaran. Kenyataan di lapangan banyak ditemukan peserta didik yang 

menunjukkan pencapaian belajar yang belum optimal yang disebabkan oleh kesulitan 

belajar. 

Fenomena yang sama ditemukan di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta yang 

menjadi tempat penelitian dilakukan. Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS KESULITAN BELAJAR 

MATA PELAJARAN EKONOMI KELAS XI IPS DI SMA MUHAMMADIYAH 2 

SURAKARTA TAHUN 2018/2019”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta pada bulan 

September 2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini 

menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam menjalankan 

penelitian, peneliti melakukan observasi di dalam kelas saat proses pembelajaran 

berlangsung. Serta peneliti melakukan wawancara mendalam dengan guru dan 

peserta didik. 

Menurut Sugiyono (2015:9) “metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 
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hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. 

Penelitian bertujuan untuk mencari tahu penyebab dari masalah yang terjadi di 

tempat penelitian, yaitu faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan belajar peserta 

didik. 

Dalam penelitian ini guru mata pelajaran ekonomi seebagai narasumber, serta 

5 peserta didik. Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti tidak dapat diwakilkan. 

Untuk pengambilan data yang dilakukan peneliti adalah melakukan observasi saat 

proses pembelajaran berlangsung, kemudian peneliti menggunakan soal dan nilai 

ulangan sebagai bahan wawancara dimana peneliti menanyakan kepada peserta didik 

bagian mana yang mengalami kesulitan dan apa penyebab dari kesulitan yang 

dialami.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Beberapa peserta didik menunjukkan rendahnya kapasitas intelektual/intelegensi 

yang di miliki peserta didik, seperti  peserta didik yang sulit untuk memahami materi 

ekonomi serta kesulitan dalam berhitung. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya 

minat belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi, peserta didik beranggapan 

jika mata pelajaran ekonomi sulit terutama untuk menghafalkan dan memahami 

rumus berhitung, karena peserta didik sudah beranggapan seperti itu maka minat 

belajarnya sangat kurang. 

Beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan pada mata pelajaran 

ekonomi terutama pada hitung-hitungan dikarenakan inputnya memang agak kurang 

apalagi peserta didik kurang senang dengan hitung-hitungan. Guru berpendapat jika 

peserta didik kurang memiliki kemauan untuk membaca, padahal buku ekonomi 

sudah disediakan.  

Selain itu, kurangnya motivasi belajar pada peserta didik. Peserta didik tidak 

terdorong untuk memiliki nilai yang bagus, peserta didik terlalu pasrah dengan hasil 

dari ulangannya. Dari hasil wawancara, beberapa peserta didik memang mengakui 

jika memiliki kesulitan untuk memahami pelajaran ekonomi. Peserta didik pun 

mengakatan jika selalu belajar mepet waktu di sekolah saat guru mengadakan 

ulangan. Peserta didik mudah menyerah dengan mata pelajaran ekonomi di bagian 
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hitung-hitungan, karena merasa sulit menghafalkan rumusnya. Meskipun peserta 

didik menyadari bahwa kesulitan untuk mempelajari hitung-hitungan, mereka tetap 

saja merasa malas untuk belajar. Peserta didik tidak termotivasi untuk memiliki hasil 

yang memuaskan. 

Proses pembelajaran fokus pada peserta didik, tetapi kesulitan belajar 

datangnya pada peserta didik itu sendiri. Proses pembelajaran yang baik adalah yang 

terfokus pada siswa. Guru selalu menggunakan berbagai cara untuk membuat peserta 

didik menjadi aktif dan kreatif. Peserta didik yang berani bertanya pada guru 

mengenai materi ekonomi akan memudahkan peserta didik memahami materi 

ekonomi. 

Guru peduli terhadap peserta didik. Guru menegur peserta didik yang tidak 

mau mendengarkan apa yang sedang guru sampaikan. Bahkan, guru juga menegur 

peserta didik yang tidak membawa buku mata pelajaran ekonomi, hal tersebut 

dimaksudkan agar peserta didik mudah memahami materi jika ada bukunya. Guru 

memutarkan slide video mengenai materi yang disampaikan dikelas untuk menarik 

perhatian peserta didik. Guru juga selalu memberikan pertanyaan pada peserta didik 

disela-sela guru sedang menyampaikan materi. 

Beberapa peseta didik menganggap jika jam pelajaran di kelas kurang untuk 

memahami pelajaran ekonomi. Hal tersebut dikarenakan mata pelajaran ekonomi 

sulit apa lagi untuk hitung-hitungan, jadi dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk 

memahami pelajaran ekonomi. Beberapa peserta didik yang tidak mau 

mendengarkan apa yang sedang disampaikan oleh guru, hal tersebut dikarenakan 

beberapa peserta didik kurang tertarik dengan cara mengajar guru yang menurut 

peseta didik membosankan dan hanya begitu-begitu saja. Peserta didik juga merasa 

jika saat mengajar guru terus menerus berbicara, sehingga peserta didik akan 

mengantuk. Hal tersebut membuat peserta didik menjadi sibuk sendiri seperti 

mengobrol bersama temannya dan tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh 

guru sehingga menyebabkan peserta didik tidak mengerti tentang materi yang telah 

disampaikan. 

Peserta didik mengalami kesulitan belajar ekonomi terutama di bagian 

hitung-hitungan, menurut peserta didik hitung-hitungan sulit karena memakai rumus, 
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ditambah lagi peserta didik merasa malas untuk belajar dan memperhatikan guru. 

Peserta didik merasa bosan dengan pembelajaran, ia merasa cara mengajar guru 

hanya begitu-begitu saja, tetapi peserta didik merasa guru orang yang baik. Hal 

tersebut membantu peserta didik agar nyaman dengan guru. Peserta didik menyadari 

jika ia memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru maka peserta didik dapat 

memahami materi ekonomi, tetapi peserta didik merasa malas untuk memperhatikan 

guru. 

Keluarga selalu mendukung belajar anak, bahkan menyuruh peserta didik 

tersebut untuk belajar. Tetapi kesulitan belajar datang dari anak didik itu sendiri. Jika 

disuruh belajar peserta didik malah menolak untuk belajar. Hal tersebut dikarenakan 

peserta didik lebih memilih menonton tv, tidur-tiduran, atau bermain handphone. 

Menurut peserta didik melakukan hal tersebut lebih asyik dibandingkan dengan 

belajar. 

Peserta didik masih belum bisa membagi waktu antara bermain dan belajar. 

Peserta didik masih mudah terpengaruh oleh ajakan dari teman-temannya untuk 

bermain sehingga tidak belajar. Dikarenakan peserta didik sulit menolak ajakan 

bermain dari teman-temannya, sebagian waktunya dihabiskan untuk bermain 

bersama teman-temannya, waktu belajar peserta didik menjadi berkurang bahkan 

melupakan belajar. Masih banyak peserta didik yang bergantung pada teman-

temannya, saat guru memberi tugas untuk dikerjakan dirumah, peserta didik 

mengerjakannya disekolah dengan melihat jawaban dari temannya. 

Dari yang sudah di jelaskan di atas, berbagai faktor lingkungan yang 

mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik adalah teman-teman, handphone, dan 

tv. Hal ini dikarenakan waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, peserta 

didik gunakan untuk melakukan hal yang lebih mereka sukai. Dengan begitu, peserta 

didik menjadi terganggu waktu belajarnya sehingga sulit memahami materi ekonomi. 

Hipotesis pada penelitian ini yaitu bahwa kesulitan belajar dipengaruhi oleh 

faktor intern siswa yang bersifat kognitif atau rendahnya kapasitas 

intelektual/intelegensi peserta didik, faktor proses pembelajaran, faktor lingkungan 

peserta didik. 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan analisis yang telah di lakukan dalam penelitian ini, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor yang yang mempengaruhi 

kesulitan belajar ekonomi siswa kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 

adapun tiga faktor tersebut adalah: 

1) Faktor Intern Siswa yang Bersifat Kognitif 

Beberapa peserta didik menunjukkan jika mereka kesulitan dalam menyerap 

materi yang diberikan oleh guru, hal tersebut dikarenakan memang rendahnya 

kapasitas intelektual/intelegensi dari peserta didik itu sendiri. Apabila peserta 

didik sulit untuk menyerap dan memahami materi yang disampaikan oleh guru 

makan akan menyebabkan peserta didik kesulitan belajar pelajaran ekonomi 

terutama pada rumus hitung-hitungan. Selain itu, kurangnya motivasi dan belajar 

peserta didik juga menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar. 

Beberapa peserta didik beranggapan jika ekonomi adalah pelajaran yang sulit 

terutama untuk menghafal rumus berhitung, karena peserta didik sudah 

beranggapan seperti itu maka peserta didik tidak terdorong dan tidak memiliki 

minat belajar ekonomi agar mendapat hasil yang baik. 

 Guru juga mengatakan jika beberapa peserta didik inputnya memang agak 

kurang, sehingga susah untuk memahami pelajaran ekonomi. Sebenarnya jika 

peserta didik memiliki kemauan untuk membaca, hal tersebut dapat memudahkan 

peserta didik untuk mengatasi kesulitan belajarnya. Tetapi kebanyakan peserta 

didik malas untuk membaca, padahal buku sudah di sediakan. Karena 

kesulitannya terhadap pelajaran ekonomi, peserta didik mudah menyerah apalagi 

untuk hitung-hitungan. Peserta didik berpendapat jika susah untuk menghafalkan 

rumus perhitungan.peserta didik seperti tidak termotivasi untuk memiliki hasil 

yang memuaskan 

2) Faktor Proses Pembelajaran 

Pembelajaran yang dilakukan sudah berjalan dengan baik dan menggunakan 

metode  yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Tetapi kesulitan belajar yang 

di alami peserta didik datangnya dari peserta didik itu sendiri. Peserta didik tidak 
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mau mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, peserta didik merasa jika 

cara mengajar guru membosankan dan hanya begitu-begitu saja. 

Dari peserta didik yang sudah di wawancari mengatakan jika jam belajar 

kurang cukup untuk memahami materi ekonomi sehingga membutuhkan waktu 

yang lebih lama untuk memahami materi tersebut. Selain itu, meskipun peserta 

didik merasa nyaman dan dekat dengan guru, mereka sungkan untuk bertanya 

kepada guru, peserta didik lebih memilih bertanya kepada temannya. 

Peserta didik mengatakan jika guru adalah orang yang baik, tetapi peserta 

didik merasa bosan dengan cara guru mengajar. Selama ini peserta didik kurang 

fokus dalam pembelajaran karena tidak mau memperhatikan apa yang sedang 

guru sampaikan, peserta didik sibuk ngobrol dan bercanda bersama dengan 

temannya. Apalagi peserta didik merasa malas dan merasa susah untuk 

memahami rumus-rumus yang ada pada pelajaran ekonomi. Peserta didik 

menyadari jika mengalami kesulitan untuk memahami rumus-rumus ekonomi, 

meskpun begitu tetap saja ia merasa malas untuk belajar ekonomi. 

3) Faktor Lingkungan Peserta Didik 

Apabila di lihat dari faktor lingkungan peserta didik. Keluarga selalu mendukung 

peserta didik untuk belajar, menyuruh peserta didik belajar saat dirumah. Tetapi 

peserta didik menolak, ia lebih memilih menonton tv atau bermain handphone 

saat dirumah. Hal tersebut dikarenakan siswa malas untuk belajar. Keluarga 

diharuskan untuk lebih mengawasi peserta didik. 

Lingkungan pertemanan peserta didik juga merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh sebagai penyebab kesulitan peserta didik itu sendiri. Peserta didik 

tidak bisa menolak ajakan dari teman-temannya untuk bermain. Tentunya hal 

tersebut menyebabkan peserta didik menjadi kesulitan dalam memahami 

pelajaran ekonomi. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, peserta 

didik gunakan untuk bermain. Peserta didik masih belum bisa membagi waktu 

antara belajar dengan bermain.  
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