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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi sumber daya manusia baik jasmani maupun 

rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Hal 

ini dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

bahwa tujuan pendidikan yaitu “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al – Mujadalah ayat 11: 

 

 

 

Terjemahan: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. 

 

Penjelasan ayat diatas menerangkan bahwa Allah berjanji kepada 

manusia bahwa jika mereka beriman dan berilmu maka, Allah akan mengangkat 

derajat mereka lebih tinggi diantara manusia lainnya. Sehingga memiliki ilmu 

merupakan bagian terpenting dalam diri seorang muslim agar terhindar dari 

kejahilan. Mereka yang tidak memiliki iman dan ilmu derajatnya akan rendah, hal 

ini dapat dilihat dalam kehidupan kita keseharian. Dalam ayat ini Allah 

menggabungkan antara iman dan ilmu, Allah tidak memisahkan keduanya, 
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dengan maksud bahwa antara iman dan ilmu tidak bisa terpisahkan. Seseorang 

tidak mungkin beriman kalau dia tidak berilmu, dan seseorang yang berilmu harus 

memiliki iman agar ilmunya dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan Allah 

yang termaktub di dalam al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW. Allah telah 

mencantumkan beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur’an tentang pentingnya 

pendidikan untuk umatnya.  

Pendidikan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia, bahkan 

bangsa sehingga untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai tersebut, maka 

pemerintah membuat berbagai jalur pendidikan yang dapat ditempuh oleh 

masyarakat, yaitu jalur informal (orang tua dan keluarga), formal (sekolah dan 

tempat pelatihan-pelatihan), nonformal (masyarakat). Salah satu jalur formal yaitu 

sekolah merupakan lembaga pendidikan yang menerapkan pembelajaran berupa 

kurikulum. Di sekolah terdapat beberapa mata pelajaran yang kemudia akan di 

kelola oleh pihak sekolah dan dilanjutkan oleh guru pelaksanaan (Jurumiah dan 

Saruji, 2020, h. 2). 

Guru memiliki peran sebagai pelaksana kurikulum yaitu sebagai 

motivator dan fasilitator. Guru sebagai motivator yaitu memberi motivasi kepada 

siswa agar melakukan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tujuan pembelajar. 

Sedangkan peran guru sebagai fasilitator adalah memfasilitasi siswa agar dapat 

belajar dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki. Cara yang dapat dilakukan 

oleh guru untuk memfasilitasi segala kebutuhan siswa dalam proses pembelajara 

antara lain dengan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, guru 

perlu mencoba menerapkan model/strategi pembelajaran yang lebih menarik bagi 
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siswa agar dapat membangkitkan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran 

(Haq, 2018, h. 32-33).  

Guru juga dituntut untuk dapat memberikan solusi terhadap 

permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Sebagai seorang guru, tentunya tidak 

jarang dalam menangani siswa yang mengalami kesulitan belajar. Banyak siswa 

yang sangat sulit sekali menerima mata pelajaran, baik pelajaran membaca, 

menulis serta berhitung. Hal ini terkadang membuat guru menjadi memikirkan 

bagaimana mengahadapi siswa yang mengalami kesulitan belajar (Yuhana & 

Aminy, 2019, h. 80). 

Kesulitan belajar secara umum adalah suatu kondisi dalam proses belajar 

yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan atau 

hasil belajar yang ditetapkan. Kesulitan belajar dianggap sebagai salah satu 

hambatan yang mencakup pemahaman dan penyampaian pengetahuan baik dalam 

bentuk tulisan maupun lisan. Hambatan tersebut bisa dari faktor intern maupun 

faktor eksternal, di mana faktor internal yang meliputi keadaan fisik (fisiologis) 

dan keadaan mental (psiokologis), sedangkan faktor eksternal yaitu lingkungan 

(masyarakat), yang mendukung proses pembelajaran. Semua faktor tersebut 

menentukan keberhasilan proses pembelajaran, dan secara langsung akan 

menentukan frekuensi kesulitan belajar siswa (Jamal, 2014, h. 20). 

Keberhasilan pembelajaran sebagai sebuah proses ditunjukkan dari hasil 

belajar yang diperoleh melalui kegiatan evaluasi. Beberapa kegiatan evaluasi yang 

biasa dilakukan di sekolah mencakup ulangan harian (UH), ujian tengah semester 

(UTS), sampai ujian akhir semester (UAS). Evaluasi tersebut berlaku untuk semua 

mata pelajaran termasuk Biologi. Biologi adalah salah satu mata pelajaran yang 
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ada di sekolah menengah atas sebagai pendidikan sains. Dalam kenyataannya 

Biologi masih dipandang sebagai mata pelajaran yang menyulitkan. Siswa masih 

menganggap bahwa Biologi merupakan mata pelajaran yang membosankan, 

terlalu banyak hafalan, sehingga menimbulkan perspektif bahwa mata pelajaran 

biologi itu sulit (Nugraini, 2015, h. 586-593). 

Pembelajaran Biologi dinilai siswa sulit, membosankan, serta kurang 

bermakna dikarenakan pelajaran tersebut terkesan monoton, sulitnya terminologi 

maupun bahasa latin, banyaknya istilah-istilah yang harus dihafal. Untuk 

mencapai tujuan agar siswa mempunyai kemampuan yang baik terhadap biologi, 

guru dituntut untuk membantu siswa mendapatkan pemahaman yang baik 

terhadap konsep-konsep dan prinsip-prinsip biologi untuk memudahkan mereka 

mempelajari biologi di kelas yang lebih tinggi. Namun pada kenyataannya, siswa 

seringkali tidak mampu mencapai tujuan belajarnya yaitu mempunyai minat dan 

kemampuan terhadap biologi serta tidak memperoleh perubahan tingkah laku 

sebagaimana yang diharapkan di semua materi pembelajaran. 

Salah satu materi pada mata pelajaran Biologi yaitu mengenai proses 

pengeluaran yaitu pada tubuh mahkluk hidup atau dikenal dengan sistem ekskresi. 

Dimana materi ini membahas mengenai struktur organ-organ yang berperan 

dalam sistem ekskresi serta proses metabolisme di dalam tubuh yang akan 

dikeluarkan melalui organ-organ ekskresi, pada materi ini juga banyak terdapat 

nama latin sehingga materi tersebut oleh siswa dinilai sulit dan kurang disukai. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti di MAN I Konawe 

Selatan pada kelas XI MIPA, peneliti telah melakukan observasi untuk 

mengetahui gejala-gejala awal yang dihadapi objek peneliti. Berdasarkan hasil 
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observasi awal diketahui bahwa banyak siswa yang berpendapat bahwa materi 

sistem ekskresi merupakan  pelajaran yang kurang disukai karena pelajaran 

tersebut menghafal, sulitnya bahasa latin pada pengenalan organ yang terlibat, 

sulit membedakan proses pengeluaran pada manusia, konsep yang diberikan 

rumit, terdapat unsur kimia pada praktikum yang dilakukan, dan sulit mengerti 

karena penjelasan yang kurang detail seperti proses terjadinya pembentukan urin. 

Di samping itu juga masih kurangnya sarana dan prasarana sekolah yang 

mendukung kelancaran dan keberhasilan belajar sistem ekskresi manusia serta 

kurangnya motivasi guru dalam menerapkan setiap model pembelajaran yang 

dibuat. 

Pada saat akhir pembelajaran, guru memberikan soal evaluasi yang 

kemudian di nilai dan diketahui bahwa terdapat sebagian besar siswa mengalami 

kesulitan dalam menjawab soal tersebut. Masalah selanjutnya yaitu kurangnya 

buku referensi untuk pembelajaran biologi di perpustakaan sehingga mempersulit 

siswa dalam mencari materi-materi yang bersangkutan dengan indikator 

pembelajaran selama proses pembelajaran. Selain itu, fasilitas pembelajaran juga 

kurang memadai sehingga mempersulit siswa dalam proses praktikum. Sehingga 

secara tidak langsung, hal ini menambah masalah untuk siswa yang kurang 

menyukai pembelajaran biologi. 

Nilai rata-rata siswa yang diperoleh dari nilai ulangan harian mata 

pelajaran sistem ekskresi pada kelas XI MIPA 1 diperoleh nilai 67 dan kelas XI 

MIPA 2 diperoleh nilai yang sama yaitu 68, yang mana nilai tersebut masih 

tergolong rendah dibawah ketuntasan belajar minimal (KBM) yang telah 

ditetapkan oleh guru mata pelajaran. Sementara itu, standar KBM pada mata 
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pelajaran biologi yang telah diterapkan oleh guru mata pelajaran sebesar 75, dan 

apabila siswa mampu mencapai nilai tersebut maka dapat dikatakan bahwa siswa 

tersebut telah berhasil dalam mencapai sukses belajar, namun setiap siswa 

mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang dapat mencapai 

tanpa kesulitan, akan tetapi banyak pula siswa mengalami kesulitan sehingga 

menimbulkan nilai akhir yang relatif rendah atau dibawah KBM. 

Fakta tersebut menunjukkan bahwa kualitas guru sangat berpengaruh 

penting dalam proses belajar mengajar agar siswa dapat meningkatkan hasil 

belajar. Selain itu, guru juga wajib menyajikan materi yang tidak monoton 

sehingga dapat menciptakan suasana yang  menyenangkan dengan kreatifitas 

dengan menghadirkan media bantu dalam ruang kelas sehingga siswa tertarik 

untuk belajar tanpa adanya tekanan ataupun rasa cemas yang berlebihan terutama 

pada pelajaran Biologi, sehingga peserta didik merasa nyaman dengan kehadiran 

pendidik yang dirasa selama ini membuat mereka kurang menyenangkan saat 

belajar. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka, landasan bagi penulis untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kesulitan Belajar Bagi Siswa 

Kelas XI MIPA Pada Materi Sistem Ekskresi di MAN 1 Konawe Selatan”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesulitan dan 

faktor-faktor penyebab kesulitan belajar biologi pada materi sistem ekskresi siswa 

kelas XI MIPA di MAN 1 Konawe Selatan. 
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1.3 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah, dapat diidentifikasi 

masalah yang terdapat pada proses pembelajaran Biologi disekolah khususnya di 

kelas XI MAN 1 Konawe Selatan adalah sebagai berikut: 

1. Siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari materi sistem ekskresi. 

2. Guru belum mampu mengelola proses pembelajaran sistem ekskresi dengan 

baik. 

3. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses penunjang pembelajaran. 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti membatasi masalah dalam 

penelitian ini agar tepat pada sasaran maka peneliti memberikan batasan-batasan  

masalah yaitu mengetahui kesulitan belajar siswa pada materi ekresi kelas XI 

MIPA di MAN 1 Konawe Selatan. 

1.5  Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah 

diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah berikut: 

1. Bagaimana kesulitan belajar siswa pada materi sistem ekskresi kelas XI MIPA 

di MAN 1 Konawe Selatan? 

2. Apa faktor - faktor penyebab kesulitan belajar siswa pada materi sistem 

ekskresi kelas XI MIPA di MAN 1 Konawe Selatan? 

3. Bagaimana alternatif solusi untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi 

oleh siswa kelas XI MIPA di MAN 1 Konawe Selatan? 
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 1.6 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah  

sebagai brikut: 

1. Untuk mengetahui kesulitan belajar siswa pada materi sistem ekskresi kelas XI 

MIPA di MAN 1 Konawe Selatan. 

2. Untuk mengetahui faktor kesulitan belajar siswa pada materi sistem ekskresi 

kelas XI MIPA di MAN 1 Konawe Selatan. 

3. Untuk alternatif solusi untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi oleh 

siswa kelas XI MIPA di MAN 1 Konawe Selatan 

 1.7 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a) Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu cara dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa dengan mengetahui hambatan-hambatan 

kesulitan siswa dalam proses pembelajaran. 

b) Penelitian ini diharapkan dapat disajikan sebagai referensi yang dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran serta mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian yang akan datang 

mengenai perkembangan media belajar khususnya Biologi. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas guru dalam 

memahami psikologi pembelajaran dan tingkat kecemasan siswa dengan 

hasil belajar biologi sesuai kebutuhan peserta didik serta penelitian ini dapat 



9 

 

dijadikan suatu alternatif untuk lebih kreatif dalam menciptakan suasana 

kelas yang aktif dan kondusif. 

b) Bagi Peseta Didik 

1) Membantu peserta didik mengatasi masalah kesulitan belajar dan tingkat 

kecemasan yang dialami ketika proses belajar mengajar. 

2) Meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

c) Bagi Sekolah 

1) Memperkaya referensi perpustakaan sekolah. 

2) Meningkatkan kualitas sekolah 

3) Sumber bacaan bagi sekolah yang ingin menganalisis kesulitan belajar 

dan tingkat kecemasan siswa. 

1.8 Definisi Operasinal 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, berikut 

adalah beberapa definisi operasional yang digunakan: 

a. Kesulitan belajar biologi adalah kesulitan yang di alami oleh siswa dalam 

proses pembelajaran biologi. Kesulitan–kesulitan yang di alami oleh siswa 

dalam proses pembelajaran baik faktor internal yang meliputi keadaan fisik 

(fisiologis) dan keadaan mental (psikologis) maupun faktor eksternal yaitu 

lingkungan, guru, dan sekolah yang akan sangat mempengaruhi hasil evaluasi 

siswa. 

b. Materi sistem ekskresi adalah salah satu materi dari mata pelajaran biologi. 

Dimana Kompetensi Dasar (KD) dari materi sistem ekskresi menganalisis 

hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem ekskresi dan 

mengaitkan dengan bioprosesnya sehingga dapat menjelaskan mekanisme serta 
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gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem ekresi manusia melalui 

studi literatur, pengamatan, percobaan, dan stimulasi. Sedangkan indikator 

pada materi sistem ekskresi yaitu 1). Mengidentifikasi letak dan struktur organ 

ekskresi pada manusia melalui carta/gambar/torso; 2). Mendeskripsikan fungsi 

masing-masing organ ekskresi pada manusia; 3). Menganalisis kerja ginjal 

pada proses pengeluaran urin melalui gambar/video/torso; 4). Menganalisis 

masalah mengenai gangguan fungsi pada ginjal; 5). Mendiskusikan kelainan 

dan penyakit yang berhubungan dengan sistem ekskresi pada manusia; 6). 

Menganalisis teknologi yang berkaitan dengan penanggulangan kelainan dan 

gangguan pada sistem ekskresi pada manusia. 

c. Alternatif solusi yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu 

menghadirkan berbagai macam alternatif media pembelajaran seperti benda 

nyata yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya pemahaman 

dalam pengetahuan tentang kurikulum, pembelajaran, mengajar, dan siswa. 

Pengetahuan–pengetahuan tersebut akhirnya dapat menuntun guru untuk 

merangkai situasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa agar 

kesulitan yang dialami siswa tidak terjadi kembali.  

 

 

 

 

 

 

 


