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ABSTRAK 

Kesulitan belajar pada materi sistem pencernaan manusia terjadi pada kelas VIII SMP 
Negeri 14 Pontianak yang ditandai dengan nilai ulangan harian di bawah KKM. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang menyebabkan 
kesulitan belajar siswa pada materi sistem pencernaan manusia di kelas VIII SMP Negeri 
14 Pontianak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu siswa 
kelas VIII A SMP Negeri 14 Pontianak sebanyak 30 siswa. Teknik pengumpulan data 
berupa observasi, komunikasi tidak langsung, dan komunikasi langsung. Hasil penelitian 
menunjukkan persentase pengaruh faktor internal aspek psikologis dengan indikator 
motivasi sebesar 56,66% minat sebesar 54,99%, aspek fisiologis dengan indikator 
kesehatan sebesar 54,99%, kebiasaan belajar sebesar 41,66%. Faktor eksternal aspek 
orang tua indikator dukungan sebesar 56,66%, materi sebesar 47,77%, aspek sekolah 
dengan indikator metode sebesar 83,33%, indikator media sebesar 88,88%, sedangkan 
pada aspek masyarakat untuk indikator televisi sebesar 48,33%, dan pergaulan sebesar 
51,66%. Berdasarkan hasil tersebut faktor yang mendominasi mempengaruhi kesulitan 
belajar terdapat pada faktor internal indikator kesehatan dan faktor eksternal indikator 
media. 
 

Katakunci: Faktor kesulitan belajar, sistem pencernaan manusia 
 
 
PENDAHULUAN 

Kegiatan pendidikan merupakan 
suatu rangkaian peristiwa yang 
kompleks, karena pendidikan merupakan 
suatu proses yang membantu manusia 
mengembangkan dirinya sehingga 
mampu menghadapi segala perubahan 
dan permasalahan yang dihadapinya. Hal 
ini senada dengan fungsi pendidikan 
nasional yang tertuang dalam Undang-
undang Dasar 1945 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 yang 
berbunyi sebagai berikut: Pendidikan 
nasional berfungsi mengembangkan 
kemampuan dan membentuk watak 
serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan mengembangkan potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
Yang Maha Esa, manusia yang berakhlak 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri 
dan menjadi warga negara yang 
demokratis dan bertanggung jawab. 

Banyak faktor yang saling 
menunjang dalam proses pendidikan, 
salah satunya yaitu sekolah. Sekolah 
merupakan suatu lembaga pendidikan 
formal yang di dalamnya terdapat 
serangkaian proses pembelajaran untuk 
mencapai tujuan pendidikan Nasional. 
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Proses pembelajaran terjadi karena 
adanya interaksi antara guru dan peserta 
didik. Adanya interaksi antara guru dan 
peserta didik maka tercipta sebuah 
proses pembelajaran. Pembelajaran 
merupakan suatu rangkaian proses yang 
rumit karena tidak sekedar menyerap 
informasi dari guru, tetapi juga 
melibatkan berbagai kegiatan dan 
tindakan yang harus dilakukan untuk 
mencapai hasil belajar yang baik sesuai 
yang diharapkan oleh seorang tenaga 
pengajar atau guru (Ali, M. 2007). 

Menurut Martini (2014:4) kesulitan 
belajar merupakan suatu kelainan yang 
membuat individu yang bersangkutan 
sulit melakukan kegiatan belajar secara 
efektif. Kesulitan belajar yang sering 
dialami siswa biasanya terjadi karena 
siswa cenderung tidak memiliki 
ketertarikan untuk mengikuti proses 
pembelajaran. Selain itu siswa juga 
kurang memperhatikan pada saat guru 
menjelaskan materi pembelajaran. Hal 
ini mengakibatkan siswa mengalami 
kesulitan belajar dikelas. Selain faktor 
kesulitan belajar yang dihadapi siswa 
terdapat faktor lain seperti faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal 
merupakan faktor yang ditimbulkan dari 
dalam diri seseorang, sedangkan faktor 
eksternal merupakan faktor yang 
ditimbulkan dari lingkungan luar seperti 
faktor orang tua, lingkungan sekolah, 
dan masyarakat. 

Berdasarkan hasil wawancara 
peneliti denganguru mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Alam kelas VIII SMP N 14 
Pontianak diperoleh informasi hasil 
belajar yang telah dicapai oleh siswa 
pada tahun ajaran 2013/2014 mengalami 
ketidaktuntasan. Berdasarkan perolehan 
persentase ketuntasan nilai ulangan 
harian siswa pada materi sistem 
pencernaan manusiatahun ajaran 
2013/2014 ditunjukkan pada tabel 1: 

Tabel 1.Persentase Ketuntasan Nilai Ulangan 
Harian Siswa Pada Materi Sistem Pencernaan  
manusia di Kelas VIII A SMP Negeri 14 Pontianak 
Tahun Ajaran 2013/2014 

Berdasarkan tabel 1 nilai persentase 
ketuntasan hasil belajar siswa pada 
materi sistem pencernaan manusia tidak 
mencapai Kriteria Ketuntasan Minimum 
(KKM) sebesar 75. Materi sistem 
pencernaan manusia dianggap sulit bagi 
siswa dikarenakan bahwa luasnya materi, 
selain itu banyak terdapat nama ilmiah 
atau nama latin yang susah untuk siswa 
menghafal beserta cara penulisannya, 
sehingga materi sistem pencernaan yang 
lebih besar terdapat angka ketidak 
tuntasannya. 

Hasil wawancara dengan guru dan 
sumber data yang diperoleh, maka dapat 
disimpulkan bahwa banyak faktor yang 
mempengaruhi kesulitan belajar siswa.  
Diantaranya yaitu faktor fisiologis, faktor 
psikologis, faktor sekolah, orang tua dan 
masyarakat. Hasil penelitian Suhartono 
(2012) diperoleh data bahwa siswa yang 
mengalami kesulitan belajar dari faktor 
fisiologis sebesar 8%, psikologis sebesar 
35%, faktor sekolah sebesar 20%,  faktor 
keluarga sebesar 15%, dan faktor 
masyarakat sebesar 21%. Berdasarkan 
hasil persentase tersebut dapat 
disimpulkan bahwa faktor fisiologis, 
psikologis, sekolah, orang tua dan 
masyarakat memiliki pengaruh terhadap 
kesulitan belajar yang dihadapi siswa 
dalam proses pembelajaran. 

Materi  Persentase %  

Tuntas idak tuntas 

Sistem 
pencernaan 
manusia 

46,36 53,64 

Rangka dan 
pesewat 
sederhana 

62,5 37,5 

Struktur tubuh 
tumbuhan 

56,42 43,58 

Sifat bahan kimia 47,36 52,64 
Gerak makhluk 
hidup 

60,36 40,64 
 

1 
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Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor penyebab 
kesulitan belajar pada materi sistem 
pencernaan manusia di kelas XIII SMP 
Negeri 14 Pontianak 

 
METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif dengan pendekatan deskriptif 
kualitatif. Tujuan dari metode deskriptif 
ini adalah untuk membuat deskripsi, 
gambaran atau lukisan secara sistematis 
mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 
hubungan fenomena yang diselidiki. 
Penelitian ini memberikan paparan atau 
gambaran secara terperinci mengenai 
kesulitan belajar dan faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesulitan belajar siswa 
pada pelajaran IPA. 

 
Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 
kelas VIII SMP Negeri 14 Pontianak 
Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015 
yang telah mempelajari materi sistem 
pencernaan manusia. Pemilihan kelas VIII 
A  karena dilihat dari hasil rata-rata nilai 
ulangan akhir semester terendah 
dibandingkan kelas VIII lainnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HASIL PENELITIAN 
a. Tabel 2 Persentase faktor internal yang 

mempengaruhi kesulitan belajar siswa di 
kelas VIII SMP Negeri 14 Pontianak 

 
Nnbm Aspek  Indikator  Sub 

indikator  
Persentas
e% 

  Motivasi  Perhatian 
terhadap 
pembelajaran 
biologi 

56,6
6 

1.  Psikologi
s  

   

  Minat  Ketertarikan pada 
pembelajaran 

54,9
9 

     
  Kesehata

n 
Pengaruh kondisi 
tubuh pada saat 
belajar 

54,9
9 

2 Fisiologis     
  Kebiasaa

n belajar 
Kesiapan belajar        

41,6
6 

b. Tabel 3 Persentase faktor eksternal yang 

mempengaruhi kesulitan belajar siswa di   

kelasVIII SMP Negeri 14 Pontianak 
 

 Aspek  Indikator Sub 
indikator 

Persen
tase% 

  Dukungan Pengaruh 
dukungan 
orang tua 

56,66 

1 Orang tua    
  Materi  Penggunaa

n materi 
yang 
diberikan 
orang tua 

47,77 
 
 

     
  Metode  Penggunaa

n metode 
pembelaja
ran 

83,33 

2 Sekolah     
  Media  Penggunaa

n media 
pembelaja
ran 

88,88 

     
  Televisi  Pengaruh 

televisi 
48,33 

3 Masyaraka
t  

   

  Pergaulan  Pengaruh 
pergaulan 

51,66 
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PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui bahwa terdapat 5 aspek yaitu : 
fisiologis, psikologis, orang tua, sekolah 
dan masyarakat yang mempengaruhi hasil 
belajar siswa pada  materi sistem 
pencernaan manusia di kelas VIII SMP 
Negeri 14 Pontianak. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesulitan belajar siswa 
tersebut adalah faktor internal dan faktor 
eksternal. Faktor internal dalam 
penelitian ini meliputi aspek fisiologis dan 
psikologis adalah sebagai berikut : 

1. Psikologis  
Faktor fisiologis dalam penelitian ini 
terbagi menjadi 2 indikator yaitu: 
a. Motivasi  

Menurut Subini (2011:21) motivasi 
merupakan dorongan yang timbul pada 
diri seseorang yang entah disadari atau 
tidak untuk melakukan sesuatu tindakan 
dengan tujuan tertentu. Dari hasil kedua 
pendapat di atas dapat disimpulkan 
bahwa motivasi merupakan suatu usaha 
yang dapat menyebabkan seseorang atau 
sesuatu kelompok tertentu tergerak 
hatinya untuk melakukan sesuatu karena 
ingin mendapatkan kepuasan dengan apa 
yang dilakukannya.  

Berdasarkan data yang diperoleh 
diketahui bahwa motivasi  memiliki 
pengaruh terhadap kesulitan belajar 
siswa, terbukti dari hasil pengisian angket 
yang peneliti berikan kepada siswa 
diperoleh hasil sebesar 56,66%. Hasil 
persentase angket di atas menunjukan 
bahwa motivasi siswa di kelas VIII SMP 
Negeri 14 Pontianak sangat  tinggi untuk 
mengikuti proses pembelajaran IPA 
khususnya pada materi sistem 
pencernaan manusia. Pada indikator 
motivasi yang telah peneliti lakukan 
persentase ini membuktikan bahwa angka 
persentase motivasi siswa tergolong 
sangat rendah dalam mempengaruhi 
tingkat kesulitan belajar siswa. Meskipun  

tidak semua siswa menyatakan memiliki 
motivasi tinggi namun hasil ini 
menunjukan bahwa motivasi memiliki 
pengaruh terhadap faktor kesulitan 
belajar yang dihadapi siswa.  

Berdasarkan hasil wawancara yang 
telah peneliti lakukan kepada sejumlah 15 
siswa diperoleh hasil bahwa kebanyakan 
siswa sangat termotivasi ingin mengikuti 
proses pembelajaran IPA terutama pada 
materi sistem pencernaan manusia. Hasil 
wawancara kepada siswa juga 
memberikan penjelasan bahwa siswa 
merasa tertantang dengan materi sistem 
pencernaan manusia, sebab pada materi 
sistem pencernaaan manusia banyak 
terdapat nama latin. Oleh karena itu 
siswa merasa termotivasi ingin 
mengetahui dan mengikuti proses 
pembelajaran IPA khususnya pada materi 
sistem pencernaan manusia. Motivasi 
siswa untuk mengikuti proses 
pembelajaran juga terlihat pada saat guru 
memberikan tugas kepada siswa untuk 
menghafalkan nama latin yang terapat 
pada materi sistem pencernaan manusia. 
b. Minat 

Slameto (2013:57) mengungkapkan 
bahwa minat adalah kecenderungan yang 
tetap untuk memperhatikan dan 
mengenang beberapa kegiatan. Minat 
memiliki pengaruh terhadap hasil belajar 
siswa, karena bila bahan pelajaran atau 
materi pelajaran tidak sesuai dengan 
minat siswa, maka siswa akan mengalami 
kesulitan untuk menerima informasi 
peajaran yang disampaikan oleh guru. Hal 
ini akan mengakibatkan rendahnya hasil 
belajar yang diperoleh oleh siswa yang 
mengalami kesulitan belajar.  

Hasil observasi yang peneliti lakukan 
pada saat proses pembelajaran di kelas 
berlangsung diperoleh hasil bahwa 
sebagian besar siswa senang mengerjakan 
tugas apabila diberikan oleh guru, siswa 
sangat aktif bertanya apabila guru 
memberikan kesempatan kepada siswa 
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untuk bertanya, namun tidak semua siswa 
senang mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru, ada beberapa siswa lebih asyik 
ngobrol dengan teman di sekitar meja 
belajar mereka.  

Berdasarkan data hasil pengisisan 
angket yang diperoleh diketahui bahwa 
minat tidak memiliki pengaruh terhadap 
kesulitan belajar siswa, terbukti dari hasil 
pengisian angket yang peneliti berikan 
kepada siswa diperoleh hasil angket 
sebesar 54,99%. Hasil persentase angket 
di atas menunjukKan bahwa indikator 
minat tergolong sangat rendah dalam 
mempengaruhi tingkat kesulitan belajar  
siswa di kelas VIII SMP Negeri 14 
Pontianak. Dari hasil persentase angket di 
atas dapat disimpulkan bahwa minat 
siswa kelas VIII SMP Negeri 14 Pontianak 
sangat tinggi dalam mengikuti proses 
pembelajaran IPA khususnya pada materi 
sistem pencernaan manusia. Meskipun 
tidak semua siswa menyatakan demikian 
namun hasil ini menunjukan bahwa minat 
memiliki pengaruh terhadap faktor 
kesulitan belajar siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 
siswa  yang telah peneliti lakukan 
diperoleh hasil bahwa, siswa menjelaskan 
guru selalu memberikan arahan yang 
positif sebelum proses pembelajaran 
berlangsung, selain itu siswa juga sangat 
senang dan menyukai materi sistem 
pencernaan manusia. Dari hasil 
wawancara tersebut jelas terlihat bahwa 
materi pelajaran yang disukai oleh siswa 
maka minat siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran sangat tinggi. Begitu juga 
dengan sebaliknya apabila materi 
pelajaran yang tidak disukai oleh siswa 
maka siswa cenderung tidak berminat 
dalam mengikuti proses pembelajaran. 

 
 
 
 
 

2. Kesehatan 
Penelitian pada aspek psikologis 

dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 
indikator yaitu: 
a. Fisiologis 

Menurut Slameto (2013:54) 
kesehatan adalah suatu keadaan atau hal 
sakit. Kesehatan seseorang berpengaruh 
terhadap kesulitan belajar siswa sehingga 
siswa yang mengalami kesulitan belajar 
akan berpengaruh pula pada hasil 
belajarnya. Proses belajar seseorang akan 
terganggu jika kesehatan seseorang 
terganggu, selain itu juga seseorang akan 
lebih mudah lelah,  kurang bersemangat, 
mudah pusing dan sebagainya.  

Berdasarkan hasil observasi yang 
peneliti lakukan dalam proses 
pembelajaran berlangsung didalam kelas, 
peneliti menemukan 2 siswa yang 
mengalami kurang sehat kondisi badan. 
Kondisi kurang sehat yang peneliti 
temukan yaitu siswa mengalami kondisi 
badan yang sangat lemah, serta badan 
yang tergolong panas (demam). 

Berdasarkan data hasil angket 
diketahui bahwa faktor kesehatan 
memiliki pengaruh yang cukup terhadap 
tingkat kesulitan belajar yang dihadapi 
siswa. Hal ini terbukti dengan hasil angket 
yang telah peneliti berikan kepada siswa 
diperoleh hasil sebesar 54,99%. Diketahui 
dari hasil persentase angket di atas 
menunjukan bahwa kesehatan yang 
dialami siswa memberikan pengaruh yang 
cukup terhadap faktor kesulitan belajar 
yang dihadapi siswa di kelas VIII SMP 
Negeri 14 Pontianak. 

Meskipun hasil persentase angket 
tergolong cukup, tetapi kondisi kesehatan 
siswa memiliki pengaruh terhadap tingkat 
kesulitan belajar yang dihadapi oleh 
siswa. Berdasarkan hasil persentase yang 
telah diperoleh dapat disimpulkan bahwa 
semakin sehat kondisi kesehatan siswa 
maka tingkat kesulitan belajar siswa 
semakin rendah, begitu juga sebaliknya  
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semakin tidak sehat kondisi siswa maka 
semakin tinggi tingkat kesulitan belajar 
siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 
siswa yang telah dilakukan diperoleh hasil 
bahwa kebanyakan siswa sebelum 
berangkat ke sekolah cenderung tidak 
sarapan di rumah, selain itu siswa tidak 
memperhatikan kondisi tubuh apakah 
kondisi badan yang dialami tergolong fit 
atau tidak, akibat dari kelalaian siswa 
yang tidak memperhatikan pola sarapan 
dan kondisi tubuh maka siswa mengalami 
kesehatan badan yang tidak fit pada saat 
proses pembelajaran didalam kelas. Hal 
ini jelas memberikan efek yang negatif 
pada siswa salah satunya yaitu siswa 
cenderung lemah, tidak bersemangat, 
malas berfikir dan lain sebagainya. 
b. Kebiasaan Belajar 

Kebiasaaan belajar sering disebut 
juga dengan rutinitas siswa yang 
dilakukan dalam proses pembelajaran. 
Menurut Subini (2011:20) seseorang anak 
yang terbiasa belajar dengan kata lain ada 
jadwal tertentu setiap harinya juga akan 
mengalami perbedaan prestasi dengan 
anak yang belajar tidak tertentu setiap 
harinya.  

Berdasarkan hasil observasi yang 
peneliti lakukan di dalam proses 
pembelajaran berlangsung, sebagian 
siswa memiliki kebiasaan belajar yang 
tidak memperhatikan guru di depan kelas, 
Salah satu kebiasaan belajar yang siswa 
lakukan adalah mengobrol pada teman 
sebangku, mencoret-coret buku 
pelajaran, dan mengganggu teman pada 
saat proses pembelajaran. Hasil observasi 
yang peneliti lakukan juga diperoleh hasil 
bahwa lebih banyak siswa yang 
memperhatikan guru menjelaskan 
pelajaran di dalam kelas dibandingkan 
dengan siswa yang tidak memperhatikan. 

Berdasarkan data hasil pengisisan 
angket yang diperoleh diketahui bahwa 
faktor kebiasaan belajar berpengaruh 

terhadap kesulitan belajar siswa, terbukti 
dari hasil pengisian angket yang peneliti 
berikan kepada siswa diperoleh hasil 
sebesar 41,66%. Diketahui dari hasil 
persentase angket di atas menunjukkan 
bahwa kebiasaan belajar siswa di kelas 
VIII SMP Negeri 14 Pontianak tergolong 
tinggi dalam mengikuti proses 
pembelajaran IPA khususnya pada materi 
sistem pencernaan manusia.  

Berdasarkan hasil wawancara kepada 
siswa diperoleh hasil bahwa sebagian 
siswa memiliki kebiasaan yang tidak 
memperhatikan guru di depan kelas, 
mengobrol sama teman sebangku, dan 
mencoret-coret buku pelajaran. Siswa 
juga menjelaskan bahwa kebiasaan yang 
dilakukan itu tergantung kepada 
bagaimana guru memberikan proses 
pembelajaran yang membuat siswa 
merasa nyaman dan tidak membosankan.  

 
3. Orang Tua 

Faktor orang tua ini merupakan salah 
satu faktor yang memiliki pengaruh cukup 
besar terhadap perkembangan siswa. Hal 
ini diungkapkan oleh Slameto (2003:61) 
dengan pernyataan bahwa orang tua 
adalah lembaga pendidikan yang pertama 
dan utama. 

Proses pembelajaran anak 
membutuhkan adanya dukungan dan 
perhatian dari orang tua, adanya 
dukungan dan perhatian dari orang tua 
tentu sangat berpengaruh terhadap 
tingkat kesulitan belajar yang dihadapi 
siswa. Salah satu dukungan dan perhatian 
orang tua terhadap anak adalah dengan 
memperhatikan dan mengingatkan anak 
untuk belajar dengan rajin. Hal ini 
merupakan bukti bahwa orang tua peduli 
terhadap tugas anak yaiu belajar untuk 
mencapai hasil yang maksimal. Faktor 
orang tua dalam penelitian ini terbagi 
menjadi 2 yaitu : 
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a. Dukungan  
Menurut Slameto (2013:64) 

dukungan merupakan suatu dorongan 
atau pengertian yang diberikan oleh 
orang tua. Berdasarkan data hasil 
pengisisan angket yang diperoleh 
diketahui bahwa faktor dukungan orang 
tua tidak memiliki pengaruh terhadap 
kesulitan belajar yang dihadapi oleh 
siswa, terbukti dari hasil pengisian angket 
yang peneliti berikan kepada siswa 
dengan hasil sebesar 56,66%. Diketahui 
dari hasil persentase angket di atas 
menunjukan bahwa indikator dukungan 
orang tua tergolong rendah dalam 
mempengaruhi tingkat kesulitan belajar 
siswa, dalam arti orang tua siswa 
tergolong sering memberikan dukungan 
kepada siswa dalam mengikuti proses 
pembelajaran IPA.  

Meskipun tidak semua siswa 
menyatakan bahwa faktor orang tua 
berupa dukungan tidak memiliki 
pengaruh yang tinggi terhadap faktor 
kesulitan belajar siswa. Namun hasil ini 
menunjukan bahwa faktor orang tua 
berupa dukungan memiliki pengaruh 
terhadap faktor kesulitan belajar siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 
siswa yang telah peneliti lakukan 
diperoleh hasil bahwa, kebanyakan siswa 
di kelas VIII SMP Negeri 14 Pontianak 
memiliki orang tua yang selalu 
memberikan dukungan kepada mereka. 
Salah satu dukungan yang diberikan orang 
tua kepada siswa yaitu selalu 
mempersiapkan alat belajar sebelum 
siswa berangkat kesekolah, memberikan 
kebebasan siswa untuk mengikuti les di 
luar jam sekolah, membangunkan siswa 
agar tidak terlambat pergi ke sekolah 
serta memperhatikan siswa dalam belajar 
di rumah. 
b. Materi/ekonomi 

Menurut Subini (2011:32) faktor 
ekonomi juga merupakan salah satu 
faktor penyebab kesulitan belajar siswa. 

Orang tua dengan keadaan ekonomi 
berkecukupan cenderung sulit memenuhi 
kebutuhan anak terutama dalam hal 
fasilitas yang mendukung kegiatan 
belajarnya. 

Berdasarkan data hasil pengisian 
angket yang diperoleh diketahui bahwa 
faktor ekonomi/materi orang tua tidak 
memiliki pengaruh terhadap kesulitan 
belajar siswa, terbukti dari hasil pengisian 
angket yang peneliti berikan kepada siswa 
dengan hasil sebesar 47,77%. Hasil 
persentase angket pada indikator 
ekonomi/materi orang tua ini 
menunjukan bahwa faktor 
ekonomi/materi orang tua tergolong 
sangat rendah dalam mempengaruhi 
tingkat kesulitan belajar yang dihadapi 
oleh siswa. 

Meskipun hasil persentase yang telah 
diperoleh tidak semua siswa menyatakan 
bahwa faktor ekonomi/materi orang tua 
memiliki pengaruh negatif terhadap 
faktor kesulitan belajar. Meskipun 
demikian sekecil apapun tetap faktor 
ekonomi/materi yang diberikan oleh 
orang tua siswa tetap memiliki pengaruh 
terhadap faktor kesulitan yang dihadapi 
oleh siswa. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 
siswa yang telah peneliti lakukan 
diperoleh hasil bahwa, sebagian besar 
orang tua siswa sering memperhatikan 
materi yang mendukung siswa dalam 
proses pembelajaran. Salah satu contoh 
yaitu memberikan uang saku lebih guna 
untuk mengikuti les di luar jam sekolah 
dan sebagainya. 

  
4. Lingkungan sekolah 
Faktor lingkungan sekolah yang peneliti 
amati dalam proses penelitian terdiri dari 
2 indikator yaitu: 
a. Penggunaan Metode oleh Guru 

Menurut Slameto (2013:65) metode 
mengajar adalah suatu cara/jalan yang 
harus dilalui di dalam mengajar. 
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Sedangkan pendapat S. Ulih (2011:25) 
bahwa metode mengajar merupakan 
suatu penyajian bahan pelajaran oleh 
orang kepada orang lain agar orang lain 
itu menerima menguasai dan 
mengembangkannya.  

Berdasarkan hasil observasi yang 
peneliti lakukan dalam proses 
pembelajaran berlangsung diperoleh hasil 
bahwa guru pelajaran IPA di SMP Negeri 
14 Pontianak sangat minim menggunakan 
metode pembelajaran yang bervariasi 
bahkan guru cenderung menggunakan 
metode ceramah dan diskusi. Namun ada 
beberapa materi pada pelajaran IPA 
khususnya materi sistem pencernaan 
manusia guru menggunakan metode 
diskusi. Penggunaan metode yang 
bervariasi membuat siswa lebih memiliki 
ketertarikan dalam mengikuti proses 
pembelajaran. 

Berdasarkan data hasil pengisisan 
angket yang diperoleh diketahui bahwa 
penggunaan metode tidak memiliki 
pengaruh  terhadap kesulitan belajar yang 
dihadapi oleh siswa, terbukti dari hasil 
pengisian angket yang peneliti berikan 
kepada siswa diperoleh hasil sebesar 
83,33%. Hasil persentase angket di atas 
menunjukan bahwa metode yang 
digunakan guru dalam proses 
pembelajaran tergolong tinggi dalam 
mempengaruhi kesulitan belajar siswa di 
kelas VIII SMP Negeri 14 Pontianak.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
siswa maka diperoleh hasil bahwa guru 
mata pelajaran IPA sudah menggunakan 
metode pembelajaran yang bervariasi, 
sehingga membuat siswa cenderung 
tertarik dan tidak bosan dalam mengikuti 
proses pembelajaran berlangsung. Selain 
itu guru juga sudah menggunakan 
metode diskusi pada saat mengajar di 
kelas, hal ini dilakukan agar memancing 
keaktifan siswa dalam proses belajar. 

 
 

b. Penggunaan Alat/Media 
Menurut Subini (2011:35) alat 

merupakan segala sesuatu yang dapat 
digunakan dalam rangka mencapai tujuan 
pengajaran maka alat mempunyai fungsi 
sebagai pelengkap untuk mencapai 
sebuah tujuan yang diharapkan. 

Berdasarkan dari hasil observasi yang 
peneliti lakukan pada saat proses 
pembelajaran berlangsung diperoleh hasil 
bahwa guru jarang menggunakan media 
pembelajaran seperti  powerpoint pada 
saat proses pembelajaran didalam kelas. 
Tetapi guru lebih sering menggunakan 
media pembelajaran seperti poster, dan 
torso. 

Berdasarkan data hasil pengisisan 
angket yang diperoleh diketahui bahwa 
alat/media memiliki pengaruh yang cukup  
terhadap kesulitan belajar siswa, terbukti 
dari hasil pengisian angket yang peneliti 
berikan kepada siswa diperoleh hasil 
sebesar 88,88%. Diketahui dari hasil 
persentase angket di atas menunjukan 
bahwa alat/media cukup mempengaruhi 
terhadap tingkat faktor kesulitan belajar 
siswa  di kelas VIII SMP Negeri 14 
Pontianak dalam mengikuti proses 
pembelajaran IPA khususnya pada materi 
sistem pencernaan manusia.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
siswa diperoleh hasil bahwa guru 
pelajaran IPA kurang dalam menggunakan 
media pembelajaran seperti media 
powerpoint dan sebagainya. Kebanyakan 
guru IPA lebih sering menggunakan buku 
paket, poster dan LKS dalam mengajar 
dikelas. 

 
5. Lingkungan Masyarakat 

Faktor lingkungan masyarakat dalam 
penelitian ini dibagi menjadi 2 indikator 
yaitu : 
a. Media Masa / Televisi 

Media masa seperti televisi, bioskop 
radio televisi, surat kabar dan sebagainya. 
Media massa yang baik akan memberikan 



9 
 

pengaruh yang baik terhadap siswa dan 
terhadap belajarnya. Sebaliknya jika 
media massa yang kurang baik akan 
berpengaruh buruk terhadap siswa. 

Berdasarkan data hasil pengisisan 
angket yang diperoleh diketahui bahwa 
media masa/televisi memiliki pengaruh 
yang cukup terhadap kesulitan belajar 
siswa, terbukti dari hasil pengisian angket 
yang peneliti berikan kepada siswa 
diperoleh hasil sebesar 48,33%. 
Berdasarkan hasil data di atas dapat 
disimpulkan bahwa semakin siswa 
memanfaatkan media massa sebagai 
penunjang untuk proses belajar maka 
tingkat kesulitan belajar siswa semakin 
rendah, sebaliknya jika siswa 
menggunakan media massa hanya 
sebagai kebutuhan yang tidak menunjang 
dalam proses belajar maka tingkat 
kesulitan belajar siswa semakin tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara kepada 
siswa yang telah peneliti lakukan 
diperoleh hasil bahwa sebagian besar 
siswa menggunakan media seperti 
handphone hanya untuk bermain game, 
media sosial dan mendengarkan lagu. 
Sehingga waktu untuk belajar yang 
dimiliki siswa semakin minim, hal ini 
dikarenakan bahwa siswa lebih sering 
menghabiskan waktu belajar hanya untuk 
bermain game, bermain media sosial dan 
sebagainya. 
b. Pergaulan / Teman Bermain 
 Menurut Subini (2011:39) Pergaulan 
memilliki pengaruh terhadap tingkat 
kesulitan belajar yang dihadapi oleh 
siswa. Hasil ini terbukti dengan adanya 
perubahan tingkat hasil belajar yang 
dialami oleh setiap siswa. Oleh karena itu 
teman bermain memiliki dampak 
perubahan yang sangat signifikan 
terhadap tingkat kesulitan belajar siswa. 

Berdasarkan data hasil pengisisan 
angket yang diperoleh diketahui bahwa 
pergaulan/teman bermain memiliki  
pengaruh yang cukup terhadap kesulitan 

belajar siswa, terbukti dari hasil pengisian 
angket yang peneliti berikan kepada siswa 
dengan hasil sebesar 51,66%. Diketahui 
dari hasil persentase angket di atas 
menunjukan bahwa pergaulan/teman 
bermain tidak memiliki pengaruh 
terhadap kesulitan belajar siswa  di kelas 
VIII SMP Negeri 14 Pontianak dalam 
mengikuti proses pembelajaran IPA 
khususnya pada materi sistem 
pencernaan manusia.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
siswa yang telah peneliti lakukan 
diperoleh hasil bahwa sebagian besar 
siswa bermain dan bergaul kepada teman 
tanpa memandang apa dampak dari 
bergaul tersebut, salah satu contoh 
dampak negatif dari teman bergaul yang 
buruk yaitu malas belajar, bagi siswa laki-
laki cenderung merokok dan lain 
sebagainya. Begitu juga sebaliknya jika 
bergaul yang berdampak baik bagi siswa 
yaitu bermain tetapi masih mengenal 
waktu buat belajar kerja kelompok, 
mengerjakan pekerjaan rumah dan 
sebagainya. Hasil wawancara kepada 
siswa juga menjelaskan bahwa siswa 
tetap bergaul diluar lingkungan sekolah, 
namun pergaulan yang siswa ikuti tidak 
cendenrung mempengaruhi siswa dalam 
melakukan kegiatan belajar di luar jam 
sekolah.  

 
KESIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan 
pembahasan yang telah peneliti lakukan, 
maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai 
berikut : 

1. Faktor internal yang menyebabkan 
kesulitan belajar siswa pada materi sistem 
pencernaan manusia di kelas VIII SMP 
Negeri 14 Pontianak dengan hasil 
persentase yaitu pada aspek psikologis 
indikator motivasi sebesar 56,66%, minat 
sebesar 54,99% dan aspek psikologis 
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indikator kesehatan sebesar 54,99%, 
kebiasaan belajar 41,66%. 

2. Faktor eksternal yang menyebabkan 
kesulitan belajar siswa pada materi sistem 
pencernaan manusia di kelas VIII SMP 
Negeri 14 Pontianak dengan hasil 
persentase yaitu pada aspek orang tua 
indiktor dukungan 56,66%, materi sebesar 
47,77%. Aspek sekolah indikator metode 
sebesar 83,33%, media sebesar 88,88%. 
Aspek masyarakat indikator televisi 
sebesar 48,33%, dan pergaulan sebesar 
51,66%. 
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