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ABSTRACT 

Bambang Tri Prasetya NIM : 1712100003. Thesis title :  The Study Exploration 

of Trouble of Social Studies 9th  Grade Student In Planggu Village Academic Year 

2020/2021. Geography education study program, social studies education department, 

faculty of teacher training and education Widya Dharma University Klaten. 

The problem of this search are : (1) trouble of social studies 9th grade student odd 

Planggu village academic year 2020/2021 (2) discover of analytical ability, 

associative ability, explorative ability, and elaborative ability 

The purpose of thesis is : to know trouble factor students social studies in 

Planggu village academic year 2020/2021  

The population of this research is 20 student of SMP in Planggu village come 

from four different school, from SMP N 1 C awas 4 student, 3 male student and 1 

female student, from SMP N 1 Trucuk 10 student 5 male and 5 female, from SMP N 

2 Trucuk 3 student, 1male student and 2 female student and from SMP N 3 Bayat 3 

student 2 male student  and   1 female student 

Keyword : trouble of social studies student in Planggu village  
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ABSTRAK 

Bambang Tri Prasetya. NIM : 1712100003. Judul Skripsi : Studi Eksplorasi 

Penyebab Kesulitan Belajar Siswa SMP Kelas IX Pada Mata Pelajaran IPS Siswa Di 

Desa Planggu Tahun 2020/2021. Program Studi Pendidikan Geografi. Jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Widya 

Dharma Klaten. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah : (1) Penyebab kesulitan belajar siswa 

smp kelas IX siswa di desa Planggu tahun ajaran 20202021. (2). meliputi kemampuan 

Analitik, kemampuan Asosiatif, kemampuan Eksploratif, dan kemampuan Elaboratif 

Tujuan penelitian ini adalah : Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui 

faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPS di desa 

Planggu tahun ajaran 2020/2021. 

Populasi dalam penelitian ini adalah 20 siswa SMP di desa Planggu yang 

berasal dari empat SMP yang berbeda yaitu dari SMP N 1 Cawas sebanyak 4 siswa 3 

laki-laki dan 1 perempuan, dari SMP N 1 Trucuk sebanyak 10 siswa 5 putra dan 5 

siswa putri, dari SMP N 2 Trucuk 3 siswa 1 laki-laki dan 2 perempuan serta dari SMP 

N 3 Bayat sebanyak 3 siswa 2 laki-laki dan 1 siswa perempuan.  

Kata kunci : kesulitan belajar mata pelajaran IPS siswa  di desa Planggu 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat adalah mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilakukan melalui 

pendidikan. Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan 

yang layak. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan oleh manusia agar 

dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran (Munib 

2010:139).  

 Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi yang baik, 

manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, manusia sebagai individu yang 

memiliki kepribadian yang lebih baik. Pendidikan juga merupakan bentuk investasi 

bagi suatu bangsa. Sumberdaya manusia yang baik dapat memberi dampak yang baik 

pula terhadap kemajuan suatu bangsa. Pendidikan sangat berperan dalam 

menghasilkan sumberdaya manusia yang baik. Oleh karena itu, pembangunan dalam 

bidang pendidikan perlu mendapat perhatian yang serius guna mencapai tujuan yang 

dicita-citakan (Munib 2010:27).  

Pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk 

mengemban fungsi tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.20 

Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah 
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keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai 

tujuan  pendidikan nasional. Sehubungan dengan hal ini, maka siswa merupakan 

salah satu komponen  pendidikan yang perlu mendapat penanganan disamping 

komponen yang lain secara terpadu dalam mencapai tujuan pendidikan (Munib 

2010:141).  

Kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu pendidikan 

formal, nonformal, dan, informal  sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 20 

Tahun 2003 pasal 13 (Munib 2010:145-146). Pendidikan formal dapat diperoleh dari 

sekolah. Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembangan kemampuan kognitif siswa di sekolah terhadap mata pelajaran adalah 

dari sudut berapa banyak materi yang dikuasai siswa, umumnya ditunjukkan dalam 

bentuk nilai (Syah 2008:91-92). Kegiatan belajar tidak senantiasa berhasil, seringkali 

ada hal-hal yang menghambat yang menyebabkan kesulitan belajar. Kesulitan belajar 

ini dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Seperti yang terjadi di desa planggu. 

Siswa mengalami gejala adanya kesulitan belajar pada mata pelajaran IPS.  

Gejala tersebut ditunjukkan dengan dengan tingginya persentase siswa yang tidak 

tuntas dalam UAS.  IPS merupakan mata pelajaran wajib bagi kelas VII, VIII dan IX. 

Mata pelajaran IPS memiliki karakteristik yang berbeda dengan disiplin ilmu lain 

yang bersifat monolitik (Trianto 2010:174-175).  Mata pelajaran IPS merupakan mata 

pelajaran yang sangat penting karena memiliki tujuan mengembangkan potensi siswa 

agar peka terhadap masalah  sosial yang terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental 

positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi 
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setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun 

yang menimpa kehidupan masyarakat (Trianto 2010:198). IPS adalah mata pelajaran 

yang sulit menurut siswa didesa Planggu terutama saat terjadi pandemic corona, 

karena proses pembelajaran dilaksanakan secara daring sehingga menambah 

kesulitan belajar siswa. Salah satu faktor siswa tidak mengerti mata pelajaran ips 

adalah bacaannya yang banyak serta banyak dari siswa tidak mengerti saat 

diterangkan guru melalui pembelajaran online. Banyak siswa yang meninggalkan 

pembelajaran IPS secara daring ditinggal bermain game,, izin ke kamar mandi dan 

sebagainya. 

 Selain itu siswa didesa Planggu lebih menyukai praktek daripada teori 

sedangkan mata pelajaran IPS banyak menggunakan teori/bacaan daripada praktek 

sehingga penulis ingin mengetahui lebih dalam mengapa siswa di desa Planggu 

memiliki masalah belajar di mata pelajaran IPS berdasarkan latar belakang tersebut, 

penulis tertarik untuk mengambil judul : STUDI EKSPLORASI PENYEBAB 

KESULITAN BELAJAR SISWA SMP KELAS IX PADA MATA PELAJARAN 

IPS DIDESA PLANGGU KECAMATAN TRUCUK KABUPATEN KLATEN 

TAHUN 2021 
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1.2 Identifikasi Masalah 

      Untuk memperkuat dan mempertegas tentang judul yang diambil maka berikut ini 

di kemukakan beberapa identifikasi yang berkenaan dengan pemilihan judul yaitu: 

1. Bahwa banyak anak-anak yang berusia remaja pelajar SMP didesa Planggu 

menggunakan waktu belajar daring dengan tidak efisien seperti ditinggal 

bermain game maupun izin keperluan yang lain 

2. Bahwa banyak  remaja didesa Planggu yang mengalami kesulitan saat belajar 

secara daring terutama di mata pelajaran IPS 

3. Rasa ingin tahu dari penulis yang didukung oleh tempat tinggal yang berada 

didesa Planggu sehingga menghemat biaya dan waktu 

4. Bahwa banyak anak-anak remaja didesa Planggu yang lebih memilih bermain 

bola voli daripada belajar dan membaca 

5. Serta siswa didesa Planggu yang suka nongkrong di malam hari untuk 

bermain game sehingga membuat belajar dirumah menjadi terganggu 

6. Siswa didesa Planggu yang mayoritas adalah pengguna smartphone lebih dari 

empat jam perhari yang menjadikan pembelajaran harus kreatif berbasis 

digital 

7. Dapat dipastikan bahwa sebelumnya belum pernah ada penelitian dengan 

judul yang sama 
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1.3 Batasan masalah 

 Agar tidak terjadi penyimpangan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, 

maka perlu dibatasi masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Faktor-faktor kesulitan belajar mata pelajaran IPS dari kemampuan Analitik, 

Elaboratif, eksploratif, dan Asosiatif  siswa kelas IX didesa Planggu  

2. Kesulitan belajar siswa kelas IX didesa Planggu 

3. Siswa yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa SMP didesa Planggu 

kelas IX tahun 2021yang berjumlah 20 siswa 

1.4 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Studi Eksplorasi yang menyebabkan 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPS didesa Planggu tahun 2021 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab 

kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPS didesa Planggu tahun ajaran 

2020/2021. 

1.6  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

A  . Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai 

faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

B.   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah keilmuan 

khususnya bidang pendidikan. 
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2. Manfaat Praktis 

A . Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor  

penyebab kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPS yang akan 

bermanfaat bagi peneliti saat mengajar kelak. 

B . Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat membantu siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

kesulitan belajar pada mata pelajaran IPS. 

C.  Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi guru dalam  

mengatasi kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran IPS. 

D. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam  

mengevaluasi proses pembelajaran. 

E . Bagi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan  (FKIP) 

Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan dapat digunakan sebagai bahan 

acuan dalam  penelitian yang sejenis 

 



70 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

siswa SMP di Desa Planggu mengalami kesulitan pada kemampuan analitik, asosiatif, 

eksploratif dan elaboratif yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam 

belajar IPS. Kesulitan tersebut disebabkan oleh 

1. kurangnya daya konsentrasi siswa yang menyebabkan kurangnya perhatian 

siswa terhadap informasi yang disampaikan.  

2. Kurangnya perhatian siswa tersebut menyebabkan informasi sulit dipahami, 

dikaitkan dan disimpan dalam memori jangka panjang, sehingga sulit diingat 

kembali sehingga pengetahuan yang terbentuk juga kurang.  

3. Selain itu, pengalaman belajar juga kurang akibat kurang latihan sehingga 

kurang terampil dan percaya diri. 

4. Siswa di desa Planggu lebih banyak bermain daripada belajar terutama 

bermain game dan bola voli sehingga waktu dan tenaga mereka habis 

terkurasuntuk kegiatan selain belajar. 

5. Siswa di desa Planggu mayoritas adalah anak yang suka bersosialisasi 

sehingga mementingkan nongkrong di malam hari sehingga waktu belajar 

dimalam hari menjadi terganggu 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan adalah sebagai berikut. 

1. Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa siswa sulit untuk berkonsentrasi 

saat merumuskan masalah dan menelaah materi dengan cara mendengarkan, 

maka disarankan kepada siswa untuk mengurangi aktivitas yang berlebihan 

sehingga tidak kelelahan, rajin berolah raga, mengatur waktu istirahat/tidur, 

mengatur pola makan dan jenis makanan yang dikonsumsi. 

2. Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa pengetahuan dan pengalaman 

yang dimiliki siswa kurang sehingga kesulitan dalam merumuskan hipotesis, 

menguji jawaban tentatif, merumuskan kesimpulan, mengorganisasi 

informasi, menemukan sumber informasi yang tepat, menelaah materi dengan 

cara membaca, mencatat hasil pengamatan, dan menganalogi permasalahan, 

maka disarankan kepada siswa untuk rajin membaca dan berlatih. 

3. Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa rasa percaya diri yang dimiliki 

siswa kurang sehingga kesulitan dalam menanyakan materi yang dipelajari, 

maka disarankan kepada siswa untuk membiasakan berbicara atau mengobrol 

dengan teman-teman dan selalu berpikir positif. 

4. Berdasarkan temuan dalam penelitian bahwa siswa sulit mengingat 

pengetahuan yang didapatkan sehingga kesulitan dalam menghubungkan 

pengetahuan lama dengan informasi baru, maka disarankan kepada siswa 

untuk menyaring informasi/membuat rangkuman informasi yang didapatkan 



72 
 

dengan menggunakan bahasa sendiri, menemukan kata kunci dan membuat 

singkatan-singkatan yang menarik, aktif dalam belajar sehingga informasi 

yang didapatkan lebih berkesan dan mudah dipahami serta disimpan dalam 

memori jangka panjang, sering meninjau ulang informasi. Selain itu juga perlu 

mengatur pola tidur dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. 

5. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, ternyata masih ada penyebab 

kesulitan belajar IPS dikalangan siswa SMP di desa Planggu maka disarankan 

untuk peneliti berikutnya untuk mengembangkan penelitian lebih mendalam 

dan lebih detail 

 


