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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 
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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 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 kesulitan 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 
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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”. 

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 melalui observasi, dokumentasi dan wawancara 

pada tanggal 10 sampai dengan 19 september 2018 mengungkapkan permasalahan 

belajar yang dialami siswa-siswi kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta 

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”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti 

dapat merumuskan permasalahan yaitu faktor apa saja yang menyebabkan siswa 

kelas XI IPS SMA Muhammadiyah 2 Surakarta mengalami kesulitan belajar pada 

mata pelajaran Ekonomi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan siswa kelas XI IPS SMA 

Muhammadiyah 2 Surakarta mengalami kesulitan belajar pada mata pelajaran 

Ekonomi.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas penyebab kesulitan belajar 

mata pelajaran Ekonomi pada siswa kelas XI IPS di SMA Muhammadiyah 2 

Surakarta. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi peneliti 

Memberikan pengetahuan dan wawasan yang luas mengenai kesulitan-

kesulitan yang dialami oleh siswa sehingga peneliti dapat melakukan 

penelitian yang lebih sempurna. 

b. Bagi guru 

Sebagai informasi bagi guru mata pelajaran Ekonomi agar lebih teliti 

dalam memilih metode serta model pembelajaran yang cocok untuk 

menyampaikan materi Ekonomi sehingga materi dapat dengan mudah 

dipahami oleh siswa. 
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c. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi tentang pentingnya 

memperhatikan guru dalam mengajar serta sungguh-sungguh saat proses 

pembelajaran sedang berlangsung dan memahami lingkungan sekitar 

sehingga siswa tidak mengalami kesulitan belajar dalam mata pejalaran 

Ekonomi. 

d. Bagi pihak lain 

Agar dapat dijadikan bahan masukan dalam melaksanakan penelitian 

berikutnya yang sejenisnya. 

 


