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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1 Pengertian Belajar   

Kata atau istilah belajar bukanlah sesuatu yang baru, sudah sangat 

dikenal secara luas, namun dalam pembahasan belajar ini masing-masing ahli 

memiliki pemahaman dan definisi yang berbeda-beda, walaupun secara praktis 

masing-masing kita sudah sangat memahami apa yang dimaksud belajar tersebut. 

Oleh karena itu, untuk menghindari pemahaman yang beragam tersebut, berikut 

akan dikemukakan berbagai defenisi belajar menurut para ahli. 

Sudah menjadi hukum alam bahwa setiap makhluk pasti mengalami yang 

namanya belajar. Terlebih lagi manusia itu sendiri, misalnya manusia yang baru 

lahir secara perlahan-lahan dia akan belajar untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya seperti makan, minum, berjalan, dan lainnya. Belajar adalah suatu 

usaha sadar yang dilakukan seseorang dalam mencapai tujuannya secara 

maksimal. Bahkan belajar adalah inti dari kegiatan pendidikan, baik itu 

pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Belajar sendiri merupakan 

perilaku aktif siswa dalam menghadapi lingkungannya untuk mendapatkan 

pengalaman, pemahaman dan makna yang dilakukan secara berulang-ulang dalam 

situasi tertentu. Menurut Slameto (2003) “Belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”(h. 2). Seorang guru memegang peran penting dalam menentukan 

berhasil atau gagalnya pelaksanaan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan 
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(sekolah). Belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. 

Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Siswa adalah 

penentu terjadi atau tidak terjadinya proses belajar mengajar. Proses belajar 

mengajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan 

sekitarnya. 

Menurut J.Bruner dalam (Slameto, 2003), belajar tidak mengubah 

perilaku seseorang tetapi untuk mengubah kurikulum sekolah menjadi sedemikian 

rupa sehingga siswa dapat belajar lebih banyak dan mudah. Di dalam belajar 

J.Bruner mementingkan partisipasi aktif dari tiap siswa dan mengenal dengan baik 

adanya perbedaan kemampuan. Sedangkan menurut Gagne dalam (Slameto, 

2003), belajar didefinisikan menjadi dua yaitu : (1) Belajar ialah suatu proses 

untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan, dan 

tingkah laku. (2) Belajar ialah penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang 

diperoleh dari intruksi. 

Menurut Nidawati (2013, h. 13-14) belajar merupakan proses internal 

yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah seluruh 

mental yang meliputi ranah-ranah kognitif, afektif dan ranah psikomotorik. Proses 

belajar yang mengaktualisasikan ketiga ranah tersebut tertuju pada bahan belajar 

tertentu. Belajar juga merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku menuju 

perubahan tingkah laku yang baik, dimana perubahan tersebut terjadi melalui 

latihan atau pengalaman. Perubahan tingkah laku tersebut harus relatif mantap 

yang merupakan akhir daripada suatu periode waktu yang cukup panjang. 

Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar tersebut menyangkut 

berbagai aspek kepribadian baik fisik maupun psikis, seperti perubahan dalam 
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pengertian, pemecahan suatu masalah/berfikir, keterampilan, kecakapan ataupun 

sikap. 

Sedangkan belajar menurut Wittaker sebagaimana dikutip dalam buku 

(Nidawati, 2013, h. 15) ditinjau dari segi perspektif psikologinya belajar 

merupakan proses di mana tingkah laku ditimbulkan melalui latihan atau 

pengalama. Dengan demikian, perubahan-perubahan tingkah laku akibat 

pertumbuhan fisik atau kematangan, kelelahan, penyakit atau pengaruh 

obatobatan adalah tidak termasuk sebagai belajar.  

Belajar merupakan proses dasar dari perkembangan tingkah laku hidup 

manusia ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Dengan belajar, 

manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah 

lakunya berkembang dan semua aktivitas juga prestasi hidup manusia tidak lain 

adalah hasil belajar.  

Belajar dapat didefinisikan sebagai proses dimana tingkah laku 

ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Belajar merupakan hal 

yang harus dilakukan oleh semua manusia, terutama bagi para peserta didik. 

Belajar meliputi tidak hanya mata pelajaran, tetapi juga penguasaan, kebiasaan, 

persepsi, kesenangan, minat, penyesuaian sosial, bermacam-macam keterampilan, 

dan cita-cita. Belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap berkat 

latihan dan pengalaman (Oemar, 2019, h. 154). Berdasarkan teori Humanistik 

proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. 

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat diambil suatu pengertian 

bahwa belajar merupakan proses aktif seseorang untuk melihat, mengamati, dan 

memahami segala sesuatu yang ada di sekitarnya sebagai suatu pengalaman 
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sehingga mencapai suatu tujuan yaitu terjadinya perubahan tingkah laku, sikap, 

ilmu pengetahuan, dan keterampilan dalam diri seseorang. 

Sedangkan teori belajar Gagne sebagaimana dikutip dalam jurnal (Aprida 

& Darwis, 2017, h. 336), yaitu teori belajar yang merupakan perpaduan antara 

behaviorisme dan kognitivisme. Belajar merupakan sesuatu yang terjadi secara 

alamiah, akan tetapi hanya terjadi dengan kondisi tertantu. Yaitu kondisi internal 

yang merupakan kesiapan peserta didik dan sesuatu yang telah dipelajari, 

kemudian kondisi eksternal yang merupakan situasi belajar yang secara sengaja 

diatur oleh pendidik dengan tujuan memperlancar proses belajar. 

Pendapat Gagne ini menyatakan bahwa suatu proses belajar  memperoleh 

hasil perubahan pada individu dari pengalaman yang ia dapatkan. Kemudian, 

selain memperoleh pengalaman, melalui belajar individu memperoleh 

pengetahuan atau keterampilan melalui arahan dan bimbingan dari seorang 

pendidik atau guru.  

2.1.2 Kesulitan Belajar 

2.1.2.1 Definisi Kesulitan Belajar 

Menurut Liana dan Solihah (2017) kesulitan belajar adalah kondisi dalam 

suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk 

mencapai hasil belajar. Para guru umumnya memandang semua siswa yang 

memperoleh prestasi belajar rendah disebut siswa berkesulitan belajar. Kesulitan 

belajar tak jarang disebabkan oleh faktor kecemasan ketika mengikuti pelajaran 

tertentu.  

Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam proses 

belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu mencapai hasil 
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belajar. Hambatan-hambatan itu dapat bersifat psikologis, sosiologis maupun 

fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya (Mardiyanti, 1994, h. 4-5). 

Seorang peserta didik dapat juga mengalami kesulitan belajar bila peserta 

didik yang bersangkutan menunjukkan kegagalan belajar tertentu dalam mencapai 

tujuan-tujuan belajarnya. Di antara kegagalan tersebut adalah jika dalam batas 

waktu tertentu peserta didik tidak dapat mencapai tingkat minimal dalam 

pembelajaran seperti yang ditetapkan oleh guru. 

Pengetahuan yang dimiliki seseorang sangat mempengaruhi sikap dan 

tindakan seseorang. Sedangkan menurut Hammill kesulitan belajar adalah 

beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-

cakap, membaca, menulis, menalar, dan dalam berhitung (Yulinda, 2010, h. 33). 

Kesulitan belajar merupakan suatu bentuk kondisi dimana individu 

mengalami kesulitan dalam kegiatan akademik yang ditandai dengan berbagai 

hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, yang dapat disebabkan oleh 

berbagai faktor internal maupun eksternal. Kesulitan belajar juga diartikan sebagai 

suatu keadaan dimana anak didik/siswa tidak dapat belajar sebagai mana 

mestinya. Suatu kesulitan belajar pada siswa ditunjukkan oleh adanya hambatan-

hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar dan dapat bersifat psikologis, 

sosiologis maupun fisiologis, sehingga pada akhirnya dapat menyebabkan prestasi 

belajar yang dicapainya berada di bawah yang semestinya (Haryanto & Yudawati, 

2011, h. 143). 

Dari berbagai pengertian tentang kesulitan belajar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana anak 
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didik/siswa tidak dapat belajar sebagai mana mestinya yang disebabkan berbagai 

faktor internal maupun eksternal. 

Pada umumnya, kesulitan belajar siswa merupakan suatu kondisi belajar 

yang ditandai dengan adanya hambatan dalam kegiatan pembelajaran sehingga 

memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat mengatasinya. Kesulitan belajar 

siswa dapat dilihat dari hasil belajar yang dicapainya. Aktifitas belajar siswa tidak 

selamanya berjalan lancar. Hal ini dapat dilihat dari cara menangkap pelajaran 

yang kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama, atau kadangkadang lancar dan 

kadang-kadang tidak. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana anak didik 

tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun 

gangguan dalam belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi tertentu yang 

ditandai dengan adanya hambatan dalam mencapai kegiatan tujuan, sehingga 

memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat beradaptasi. Kesulitan belajar dapat 

diartikan suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai dengan adanya 

hambatan-hambatan tertentu. 

Kesulitan belajar sebagai kegagalan dalam mencapai tujuan belajar, 

ditandai dengan tidak menguasai tingkat penguasaan minimal, tidak dapat 

mencapai prestasi yang semestinya, tidak dapat mewujudkan tugas-tugas 

perkembangan, dan tidak dapat mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan 

sebagai prasyarat bagi kelanjutan untuk belajar di tingkat selanjutnya. Kesulitan 

belajar adalah kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai adanya hambatan-

hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar (Tias & Wutsqa, 2015, h. 28-39). 

Faktor-faktor yang yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya tetapi 

dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor internal dan eksternal. 
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Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar individu. Faktor 

internal dibagi menjadi tiga faktor yaitu faktor jasmaniah, faktor psikologis dan 

faktor kelelahan. Sedangkan faktor eksternal ada tiga yaitu faktor keluarga, faktor 

sekolah, dan faktor masyarakat (Slameto, 2013, h. 195). 

Secara umum kesulitan belajar biologi dapat diartikan kondisi dalam 

pembelajaran yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam 

mencapai hasil belajar biologi sesuai dengan potensi atau kemampuan yang 

dimiliki oleh peserta didik. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan karena 

faktor inteligensi yang rendah (kelainan mental), akan tetapi dapat juga 

disebabkan oleh faktor-faktor non-intelengensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi 

belum tentu menjamin keberhasilan belajar. 

Mata pelajaran biologi termasuk salah satu mata pelajaran yang 

kompleks, karena didalamnya tercakup seluruh makhluk hidup (manusia, hewan 

dan tumbuhan). Proses pembelajaran biologi mengandung keterampilan proses 

yaitu, mengamati, menggolongkan, menggunakan alat, mengkomunikasikan hasil 

melalui berbagai cara seperti lisan, tulisan, menafsirkan, memprediksi dan 

melakukan percobaan. Proses pembelajaran akhirnya akan menghasilkan 

kemampuan seseorang yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 

Karakter mata pelajaran biologi seperti di atas merupakan ciri khas mata pelajaran 

biologi yang menjadi suatu tantangan bagi siswa dalam belajar, dan bagi guru 

dalam proses mengajar. Hal ini menyebabkan para siswa mengalami hambatan 

atau kesulitan dalam belajar, seperti tidak tersedianya sarana dan prasarana yang 
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memadai dalam mendukung proses belajar dan kemauan belajar siswa yang 

rendah (Sianturi & Gultom, 2016, h. 171). 

Tabel 1. Indikator Kesulitan Belajar  

     No.    Indikator Kesulitan 

Belajar 

    Sub Indikator 

      1. Kognitif Mengidentifikasi masalah kesulitan belajar yang 

terjadi pada siswa saat proses pembelajaran 

Biologi 

1. Mengingat (mendefinisikan) 

2. Memahami (menjelaskan) 

3. Menerapkan (menerapkan) 

4. Menganalisis (membandingkan) 

5. Mengevaluasi (mengkaji ulang) 

6. Mencipta (merakit) 

     2. Afektif Mengidentifikasi masalah kesulitan belajar yang 

terjadi pada siswa saat proses pembelajaran 

Biologi 

1. Penerimaan (mengikuti) 

2. Responsif (menjawab) 

3. Nilai yang dianut (menunjukkan) 

4. Organisasi (mentaati, mematuhi) 

5. Karakteristik (memperlihatkan) 

    3. Psikomotorik Mengidentifikasi masalah kesulitan belajar yang 

terjadi pada siswa saat proses pembelajaran 

Biologi 

1. Persepsi (mempersiapkan diri) 

2. Kesiapan (mempersiapkan diri) 

3. Reaksi yang diarahkan (meniru) 

4. Reaksi natural (mengoperasikan, membangun) 

5. Reaksi yang kompleks (mengoperasikan, 

membangun) 

6. Adaptasi (mengadaptasikan) 

7. Kreativitas (merancang, membangun) 

Sumber : Revisi Taxonomy Bloom  Krathwohl 

 

2.1.2.2 Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

Menurut Nini Subini (2011) kesulitan belajar biasanya tampak jelas dari 

menurunya kinerja akademik atau belajarnya siswa. Namun, kesulitan belajar juga 

dapat dibuktikan dengan menculnya kelainan prilaku seperti kesukaan beteriak di 

dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah dan gemar 
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membolos. Hal ini disebabkan, pencapaian prestasi belajar pada siswa sangat 

berpengaruh oleh beberapa faktor siswa itu sendiri, lingkungan, sarana dan 

prasarana belajar dan pembelajaran, serta interaksi seluruh faktor tersebut dalam 

proses pembelajaran. Oleh karena itu faktor- faktor yang mempengaruhi oleh 

beberapa faktor yang justru menimbulkan masalah hambatan bagi proses 

pembelajaran. 

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2004) faktor-faktor penyebab kesulitan 

belajar dalam dua golongan atau dua kelompok yaitu diantaranya: 

1. Faktor Intern ( faktor dari dalam diri Siswa itu sendiri ) yang meliputi :  

Faktor-faktor intern yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada siswa 

yaitu faktor fisiologis dan psikologis pada Siswa. 

a. Faktor Fisiologis 

Faktor fisiologis yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar 

pada siswa seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, adanya 

kelemahan atau cacat tubuh, dan sebagainya. 

b. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar 

pada siswa meliputi tingkat intelegensia pada umumnya yang rendah, bakat 

terhadap mata pelajaran yang rendah, minat belajar yang kurang, motivasi yang 

rendah, dan kondisi kesehatan mental yang kurang baik.  

(1). Intelegensi 

Intelegensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-

fisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dengan cara yang tepat. Jadi intelegensi sebeneranya bukan persoalan kualitas 
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otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tubuh lainnya. Akan tetapi 

memang harus diakui bahwa peran otak dalam hubungannya degan intelegensi 

manusia lebih menonjol dari pada peran organ-organ tubuh lainnya, lantaran 

otak merupakan pengontrol hampir seluruh aktivitas manusia. Seorang guru 

sudah sepantasnya menyadari tingkat intelegensi siswa baik yang positif 

maupun negatif, yang dapat menimbulkan kesulitan belajar pada Siswa yang 

bersangkutan. Karena itu guru/pembimbing harus tingkat kecerdasan IQ anak 

agar dapat membimbing siswa-siswanya sehingga tidak mengalami kesulitan 

dalam belajar. 

(2). Bakat 

Secara umum, bakat merupakan kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Bakat 

adalah potensi/kecakapan dasar yang dibawa sejak lahir. Dengan demikian, 

setiap individu pasti memiliki bakat dalam arti berpotensi untuk mencapai 

prestasi sampai ke tingkat tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

Apabila seseorang harus mempelajari bahan yang lain dari bakatnya akan cepat 

bosan, mudah putus asa, dan memiliki rasa tidak senang terhadap belajarnya 

sehingga ia mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan belajar. 

(3). Sikap  

Sikap adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai 

kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek, sikap adalah kesiapan pada 

seseorang untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap yang 

pasif, rendah diri, dan kurang percaya diri merupakan, faktor yang 

menghambat Siswa dalam menampilkan prestasi belajar. Sikap siswa yang 
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positif terhadap mata pelajaran di sekolah merupakan langkah awal yang baik 

dalam proses belajar mengajar di sekolah sehingga siswa tidak mengalami 

kesulitan dalam belajar. 

(4). Motivasi 

Menurut Sardiman (2012:40) motivasi merupakan sebuah dorongan 

yang positif karena suatu sebab yang berasal dari luar, yang mampu membuat 

tindakan menjadi penentu keberhasilan siswa dalam mata pelajaran. Motivasi 

dapat menentukan baik tidaknya dalam mencapai tujuan belajar, sehingga 

semakin besar motivasinya semakin besar kesuksesan belajarnya. Sebaliknya 

mereka yang motivasinya lemah, tampak acuh tak acuh, mudah putus asa, 

perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, akibatnya banyak mengalami 

kesulitan belajar. Motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak  di dalam  

diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan 

dan kegiatan belajar. Motivasi merupakan faktor batin yang berfungsi 

menimbulkan, mendasari dan mengarahkan perbuatan belajar. Seseorang yang 

besar motivasinya akan giat berusaha untuk meningkatkan prestasi belajar 

(Hamalik, 1990:118).  

Motivasi belajar dapat dilihat pada minat dan perhatian siswa pada 

pelajaran, semangat dan keyakinan dalam menyelesaikan tugas-tugas belajar, 

tanggung jawab siswa dalam mengerjakan tugas-tugas belajar, reaksi yang 

ditunjukkan terhadap stimulus yang diberikan guru, dan rasa senang dan puas 

dalam mengerjakan tugas-tugas belajar (Sudjana, 1989:61). 

(5). Minat  
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Menurut Bahri (2002) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Seseorang 

yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas 

tersebutsecara konsisiten dengan senang. Minat diartikan sebagai 

kecenderungan subyek yang menetap untuk merasa tertarik pada bidang 

tertentu. Pendapat Ahmadi (2004:151) mengemukakan bahwa minat adalah 

sikap jiwa seseorang yang setuju pada sesuatu dengan unsur perasaan yang 

kuat. 

(6). Kesehatan 

Badan yang kurang sehat akan menyebabkan lekas lelah, mengantuk, 

daya konsentrasi hilang dan kurag semangat. Keadaan tersebut mengakibatkan 

penerimaan dan respon terhadap pelajaran berkurang sehingga otak tak mampu 

bekerja secara maksimal dalam mengintepretasi dan mengorganisir bahan 

pelajaran (Ahmadi, 1991, h. 76). 

2. Faktor ekstern (faktor dari luar siswa) meliputi :  

Faktor ekstern yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar siswa 

terdiri dari faktor-faktor yang bersifat sosial dan non sosial sebagai berikut: 

a) Faktor-faktor Non sosial  

Faktor non sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar siswa 

dapat berupa peralatan belajar atau media belajar yang kurang baik atau bahkan 

kurang lengkap, kondisi ruang belajar atau gedung yang kurang layak, 

kurikulum yang sangat sulit dijabarkan oleh guru dan dikuasai oleh siswa, 

waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin, dan sebagainya. 
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b) Faktor-faktor sosial 

Faktor-faktor sosial yang juga dapat menyebabkan munculnya 

permasalahan belajar pada siswa seperti faktor keluarga, sekolah, teman 

bermain, dan lingkungan masyarakat yang lebih luas. 

(1). Faktor Keluarga 

Dalyono (2005) menyatakan bahwa keluarga ialah   merupakan pusat 

pendidikan yang utama dan pertama.  Faktor keluarga dapat berpengaruh 

terhadap proses belajar siswa seperti: Faktor orang tua meliputi cara mendidik 

anak, perhatian dan arahan orang tua, keluarga yang mendukung,hubungan 

orang tua dengan anak dan bimbingan dari orang tua. Orang tua yang kurang 

memperhatikan pendidikan anak-anaknya, tidak memperhatikan kemajuan 

anak-anaknya. Suasana rumah. atau keluarga yang sangat ramai/gaduh, selalu 

banyak masalah diantara anggota keluarga menyebabkan anak tidak tahan di 

rumah, sehingga tidak mustahil kalau prestasi belajar anak menurun. Untuk itu 

hendaknya suasana rumah dibuat menyenangkan, tentram, damai, harmonis, 

agar anak betah tinggal di rumah. Keadaan ini akan menguntungkan bagi 

kemajuan belajar anak. Keadaan ekonomi Keluarga yang kurang akan 

menimbulkan kurangnya alat-alat belajar, kurangnya biaya yang disediakan 

olah orang tua, dan tidak mempunyai tempat belajar yang baik. Keadaan 

seperti itu akan menghambat kemajuan belajar anak. 

(2). Faktor Sekolah 

Menurut Slameto (2010) faktor sekolah merupakan faktor penting 

yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar siswa yang tergolong dalam 

kategori ini diantaranya yaitu: a) Metode belajar sangat berpengaruh dalam 
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kesuksesan siswa dan guru yang baik menghasilkan hasil belajar siswa yang 

tidak baik pula begitu sebaliknya.  b) Kondisi gedung sekolah. Mengenal letak 

gedung sekolah, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah kemudia 

fasilitas sekolah harus memadahi agar siswa bersemangat dalam belajar,maka 

sarana dan prasarana kurang baik akan menghambat siswa untuk belajar  c) 

Faktor sekolah yang terpenting adalah kurikulum. Kurikulum yang kurang baik 

misalnya yaitu kurangnya persedian bahan, bahan-bahan terlalu tinggi, 

pembagian bahan tidak seimbang, dan adanya pendataan materi, hal ini 

membawa kesulitan belajar terhadap siswa. d) Relasi guru dengan siswa. 

Proses belajar terjadi antara guru dengan siswa. Apabila guru kurang 

berinteraksi kepada siswa maka akan menimbulkan kurangnya partisipasi 

dalam proses belajar. e) Relasi siswa dengan siswa. Siswa harus menciptakan 

hal-hal yang positif terhadap proses belajar. 

(3). Faktor Lingkungan Masyarakat 

Menurut Dalyono (2005) faktor lingkungan masyarakat meliputi: 

teman bergaul. anak yang bergaul dengan teman yang tidak sekolah, ia akan 

malas belajar. Sebab cara hidup anak yang bersekolah berlainan dengan anak 

yang tidak sekolah, lingkungan tetangga dan juga  aktivitas dalam masyarakat. 

Terlalu banyak berorganisasi juga akan menyebabkan belajar anak akan 

terbengkalai dan menyebabkan siswa akan mengalami kesulitan dalam belajar. 

2.1.2.3 Gejala-gejala Kesulitan Belajar 

 

Menurut Ahmadi dan Supriyono (2013), beberapa gejala sebagai 

pertanda adanya kesulitan belajar:  
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1. Menunjukkan prestasi belajar yang rendah, di bawah rata-rata nilai yang 

dicapai oleh kelompok kelas.  

2. Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Ia 

berusaha keras tetapi nilainya selalu rendah.  

3. Lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan 

kawan-kawannya dalam semua hal, misalnya dalam mengerjakan soal-soal, 

dalam menyelesaikan tugas-tugas.  

4. Menunjukkan sikap yang kurang wajar.  

5. Anak didik menunjukkan tingkah laku yang berlainan. Gejala-gejala 

tersebut harus diketahui oleh guru supaya guru dapat membantu siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. Dari gejala tersebut maka guru dapat bekerja 

sama dengan guru bimbingan konseling untuk mengetahui faktor apa saja 

yang menyebabkan siswa mengalami gejala kesulitan belajar.   

2.1.2.4 Ruang Lingkup Kesulitan Belajar 

 Psikologi belajar memiliki ruang lingkup yang secara garis besar 

dapat dibagi menjadi tiga pokok bahasan, yaitu masalah belajar, proses 

belajar, dan situasi belajar.  

a. Masalah Belajar 

 Masalah belajar adalah ruang lingkup yang membahas tentang 

permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam proses belajar dan mengajar, 

serta menerangkan fakta-fakta mengenai tingkah laku manusia terutama 

dalam belajar. 
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b. Proses Belajar 

 Proses belajar adalah merupakan suatu kegiatan belajar mengajar 

menyangkut kegiatan tenaga pendidik, kegiatan peserta didik, pola dan proses 

interaksi tenaga pendidik dan peserta didik dan sumber belajar dalam suatu 

lingkungan belajar dalam rangka keterlaksanaan program pendidikan. 

c. Situasi Belajar 

 Situasi belajar adalah keadaan dimana peserta didik melakukan 

aktivitas belajar dan mengajar untuk menciptakan serta mencapai tujuan 

pembelajaran. 

2.1.3 Sistem Ekskresi  

2.1.3.1 Pengertian Sistem Ekskresi 

Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme 

yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa 

senyawa-senyawa yang bersifat toksik (racun) sehingga jika tidak dikeluarkan 

dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Sebenarnya 

embun yang keluar itu adalah karbon dioksida (CO2) dan uap air (H2O). Proses 

ini menandakan fungsi sistem ekskresi pada tubuh kamu sedang bekerja.  

Pengeluaran dan pembuangan zat-zat sisa ini tentu saja memiliki fungsi 

penting bagi tubuh manusia. Fungsi tersebut antara lain untuk: 1) Melindungi sel-

sel tubuh dari zat-zat yang bersifat racun; 2) Mempertahankan suhu tubuh; 3) 

Menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh; dan 4) Menurunkan kadar zat produk 

metabolisme dalam tubuh agar tidak terakumulasi. 
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2.1.3.2 Organ-organ Ekresi  

1. Kulit  

Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di 

permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan 

zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Sebagai organ dalam sistem ekskresi, kulit 

memiliki fungsi untuk mengeluarkan keringat yang mengandung air, garam, serta 

ion-ion seperti Na+. Kulit terdiri dari tiga lapisan yaitu epidermis (lapisan kulit 

ari), dan dermis (lapisan kulit jangat)  

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur kulit 

a. Epidermis 

Epidermis adalah lapisan terluar kulit dan terumata tersusun atas sel-sel 

epithelial mati yang terus-menerus terlepas dan jatuh. Sel-sel baru mendorong ke 

atas dari lapisan-lapisan di bawah, menggantikan sel-sel yang hilang. Ketebalan 

epidermis menentukan ketebalan kulit. Kulit yang tebal, misalnya pada telapak 

tangan, ujung jari, memiliki lima lapis epidermis, yaitu stratum basal, stratum 

spinosum, stratum granulosum, stratum lusidum, dan stratum korneum. Kulit yang 

tipis, sperti yang melapisi tubuh, tidak memiliki stratum lusidum. Sel-sel pada 

stratum basal, spinosum, dan stratum granulosum merupakan sel hidup karena 

mendapat nutrient dari kapiler di jaringan ikat (dalam hal ini adalah dermis). 



28 

 

Sebaliknya sel-sel di stratum lusidum dan stratum korneum merupakan sel mati 

karena tidak mencapai lapisan ini. 

b. Dermis  

Dalam dermis terdapat pembuluh darah, akar rambut, dan ujung saraf. 

Selain itu, terdapat pula kelenjar keringat (glandula sudorifera) serta kelenjar 

minyak (glandula sebassea) yang terletak dekat akar rambut dan berfungsi 

meminyaki rambut. Kelenjar keringat berupa pipa terpilin yang memajang dari 

epidermis masuk ke bagian dermis. Pangkal kelenjarnya menggulung dan 

dikelilingi oleh kapiler darah dan serabut saraf simpatetik. Dari kapiler darah 

inilah kelenjar keingat menyerap cairan jaringan yang terdiri dari air dan ± 1% 

larutan garam beserta urea. Cairan jaringan tersebut dikeluarkan sebagai 

keringat melalui saluran keringat ke permukaan kulit.  

Proses pengeluaran keringat diatur oleh pusat pengatur suhu di dalam 

otak, yaitu hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan enzim bradikinin yang 

mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Jika pusat pengatur suhu mendapat 

ransangan, misalnya berupa perubahan suhu pada pembuluh darah, maka 

ransangan tersebut akan diteruskan oleh saraf simpatetik ke kelenjar keringat. 

Selanjutnya kelenjar keringat menyerap air, garam, dan sedikit urea dari kapiler 

darah, lalu mengirimkannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. 

Keringat tersebut menguap dan menyerap panas sehingga suhu tubuh kembali 

normal. 

2. Paru-paru 

Paru-paru merupakan organ ekskresi yang berperan dalam mengeluarkan 

karbon dioksida (CO2) dan uap air (H2O) yang dihasilkan dari respirasi. Karbon 
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dioksida yang dihasilkan selama respirasi dalam sel diangkut oleh hemoblobin 

dalam darah. Pada prinsipnya, CO2 diangkut dengan dua cara yaitu melalui 

plasma darah dan diangkut dalam bentuk ion HCO3 melalui proses berantai yang 

disebut. Paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada 

yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ 

pernapasan. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi 

mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan yaitu gas CO2 (karbon dioksida) dan 

H2O (uap air). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur paru-paru 

Oksigen yang masuk melalui hidung pergi menuju trakea melewati 

tenggorokan. Di trakea, udara akan dibagi-bagi ke dalam saluran-saluran udara 

yang disebut saluran bronkus dan langsung memasuki paru-paru. Di paru-paru ini, 

udara akan terbagi lagi ke dalam bronkiolus menuju ke alveolus (kantung udara).  

Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbondioksida. 

Dalam alveolus, oksigen akan diserap oleh pembuluh darah lalu disalurkan ke 

jantung. Kemudian, organ jantung akan memompa oksigen untuk sel-sel tubuh. 

Proses penggunaan oksigen oleh sel-sel tubuh itulah yang akan menghasilkan 

karbon dioksida. Lalu, karbon dioksida tersebut akan diserap oleh darah dan 
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dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh melalui hembusan 

napas bersama uap air.  

Pertukaran gas terjadi di alveoli (tunggal, alveolus), kantong-kantong 

udara yang menggugus di ujung bronkiolus paling kecil. Paru-paru manusia 

mengandung jutaan alveoli, yang secara bersamaan memiliki area permukaan 

sekitar 100 m2, lima puluh kali lebih luas daripada kulit. Oksigen di udara yang 

memasuki alveoli terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan 

dalam dan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam jejaring kapiler 

yang mengelilingi setiap alveoli. Karbon dioksida berdifusi dalam arah yang 

berlawanan, dari kapiler melintasi epitelium alveoli dan menuju ke dalam rongga 

udara. 

3. Ginjal  

Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia 

yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak 

ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal 

berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah, 

mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengeskresikan gula darah yang 

melebihi kadar normal dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam 

di dalam tubuh. 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur ginjal 
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Proses Pembentukan Urin yaitu sebagai berikut: 1) Filtrasi Tahap 

pertama pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi yang terjadi di 

glomerulus. Glomerulus adalah untaian pembuluh kapiler yang dinding-

dindingnya bertautan dengan kapsula bowman. Filtrasi disebut juga dengan 

penyaringan. Jadi darah yang mengalir di tubuh kita akan disaring di dalam 

glomerulus setiap 5 menit sekali. Hasil dari filtrasi ini berupa filtrat glomerulus 

atau urin primer yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, 

natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat dan kreatinin. Urin primer tersebut 

kemudian akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu reabsorpsi; 2) Reabsorbsi 

yaitu pada tahap reabsorpsi,  zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap 

kembali dan dimasukkan ke dalam aliran darah. Reabsorpsi terjadi di tubulus 

kontortus proksimal dan lengkung henle. Setelah proses reabsorpsi 

berlangsung terbentuklah urin sekunder; 3)Augmentasi tahap terakhir dari proses 

pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi, seperti yang disebutkan di atas, zat-

zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan, di sinilah tempatnya. 

Augmentasi terjadi di tubulus kontortus distal dan tubulus kolektivus 

(pengumpul) sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini 

masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam NaCl dan urea 

sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. 

4. Hati 

Hati berperan untuk membuang urea, pigmen, empedu, dan racun. Hati 

merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh dan merupakan kelenjar 

detoksifikasi. Hati (mengeksresikan) kurang lebih ½ liter empedu setiap hari. 

Empedu berupa cairan hijau kebiruan berasa pahit, dengan pH sekitar 7-7,6; 
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mengandung kolesterol, garam mineral, garam empedu, serta pigmen (zat warna 

empedu) yang disebut bilirubin dan biliverdin. Sementara itu, senyawa hemin 

akan diubah menjadi zat warna pada empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Struktur hati 

Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma 

yang dilindungi oleh selaput tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk 

mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang 

telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Selain berfungsi sebagai organ 

ekskreksi, hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen (gula 

otot), pembentukan sel darah merah pada janin dan sebagai kelenjar pencernaan. 

Empedu berasal dari perombakan sel darah merah (eritrosit) yang telah 

tua dan rusak di dalam hati. Sel-sel hati yang khusus bertgas merombak eritrosit 

disebut sel histiosit. Sel tersebut akan menguraikan hemoglobin menjadi senyawa 

hemin, zat besi (Fe), dan globulin. Zat besi diambil dan disimpan dalam hati untuk 

dikembalikan ke sumsum tulang. Globin digunakan lagi untuk metabolisme 

protein atau untuk membentuk Hb baru. Senayawa hemin di dalam hati diubah 

menjadi zat warna empedu, yaitu bilirubin dan biliverdin. Selanjutnya zar warna 

tersebut dikirim ke usus dua belas jari dan dioksidasi menjadi urobilin. Urobilin 

berwarna kuning cokelat yang berperan memberi warna pada feses dan urin. 
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2.1.4 Pembelajaran Biologi 

2.1.4.1 Pengertian Pembelajaran Biologi 

Pembelajaran adalah proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi 

antara guru dan siswa dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam 

situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar (Nuryani, 2003, h. 4). Berdasarkan 

hal ini, interaksi yang terjadi di dalam proses pembelajaran dimaksudkan untuk 

tujuan mendidik siswa ke arah yang lebih baik. Peranan interaksi dalam hal ini 

adalah sebagai kegiatan yang menjembatani agar tujuan pembelajaran tersebut 

dapat tercapai. 

Pelajaran Biologi yang merupakan bagian dari kelompok pelajaran IPA, 

mempunyai karakteristik mempelajari permasalahan terkait dengan m akhluk 

hidup, sehingga objeknya benarbenar nyata. Pembelajaran biologi memerlukan 

kegiatan penyelidikan melalui eksperimen dengan menerapkan metode ilmiah. 

Oleh karena itu, pembelajaran biologi akan kurang bermakna jika hanya dilakukan 

dengan kegiatan penyampaian dan penerimaan informasi di kelas melalui 

ceramah. 

Hakikat pembelajaran biologi dinyatakan oleh Suratsih (2010) adalah 

menekankan adanya interaksi antara siswa dengan objek yang dipelajari. Hal ini 

menjadi perhatian penting bagi guru biologi agar mampu menyelenggarakan 

kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi siswa untuk berinteraksi dengan objek 

belajar, sehingga kegiatan pembelajaran biologi menjadi lebih bermakna bagi 

siswa. Namun pada faktanya, pembelajaran biologi di sekolah masih belum bisa 

maksimal. Hal tersebut dikarenakan siswa kurang dapat berinteraksi secara 

langsung dengan objek biologi. 
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Proses interaksi dalam pembelajaran biologi dapat dipengaruhi oleh 

tempat, situasi dan kondisi saat pembelajaran, metode pembelajaran, dan jenis 

kegiatan pembelajaran. Misalnya pada saat guru menggunakan metode ceramah, 

proses komunikasi cenderung bersifat satu arah dengan peran guru yang lebih 

dominan. Pada metode tanya jawab, guru dan siswa terlibat dalam interaksi yang 

lebih aktif. Pembelajaran biologi yang berlangsung di kelas, di laboratorium, atau 

di lapangan (alam sekitar) akan berbeda interaksinya tergantung pada jenis 

kegiatan yang dilakukan. Interaksi di kelas yang siswanya aktif, akan berbeda 

dengan interaksi di kelas yang siswanya kurang aktif, tergantung pada 

karakteristik dan kondisi masing-masing siswa. 

2.2 Penelitian Relevan 

1. Popi Marisa “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Pada Materi Tumbuhan 

Kelas X Di SMAN 1Rambah Hilir Tahun Pembelajaran 2014/2015”. 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data disimpulkan bahwa analisis 

kesulitan belajar siswa pada materi tumbuhan kelas X di SMAN 1Rambah 

Hilir Tahun Pembelajaran 2014/2015 memperoleh rata-rata sebesar 

70,85% dengan kriteria baik. Indikator tertinggi terdapat pada indikator 

pengertian orang tua dengan rata-rata sebesar 82,90% dengan kriteria 

sangat baik, indikator terendah terdapat pada indikator metode mengajar 

guru dengan rata-rata 59,37% dengan kriteria kurang. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Sapuroh pada tahun 2010 yang 

berjudul “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Dalam Memahami Konsep 

Biologi Pada Konsep Monera” hasil Penelitian yang dilakukan oleh Siti 

Sapuroh  menunjukkan bahwa siswa-siswi kelas X-3 MAN Serpong 
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mengalami kesulitan belajar dalam memahami konsep Biologi pada 

konsep monera sebesar 100 %, dapat diketahui berdasarkan quisioner dan 

angket bahwa siswa mengalami kesulitan belajar yang bersumber dari 

faktor internal  yaitu dari diri sendiri  sebesar 79,34 %, dan dari faktor 

eksternal yaitu dari lingkungan keluarga sebesar 77 % dan dari lingkungan 

sekolah 67 %. 

3. Irmayanti “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Pada Materi Pokok Hormon 

Di Kelas XI IPA SMA Negeri 1 Matauli Pandan Tahun Pembelajaran 

2016/2017”. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa: (1) Kesulitan belajar yang di alami oleh siswa kelas 

XI IPA SMA Negeri 1 Matauli Pandan pada materi pokok hormon di lihat 

dari aspek kognitif di tandai dengan adanya siswa yang tidak mampu 

mencapai batas nilai ketuntasan minimum pada pelajaran biologi yaitu 75 

sebanyak 98 orang atau setara dengan 83,05% dari total sampel hal ini di 

karenakan siswa kurang menyukai matapelajaran biologi dan kurangnya 

fasilitas pendukung belajar seperti buku paket biologi dan proyektor. (2) 

Faktorfaktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa dari faktor 

ekternal menunjukkan persentase yang hampir seimbang yaitu faktor 

materi pembelajaran 68,7%, lingkungan sekolah 63,09%,Guru 42,18% dan 

lingkungan keluarga 52,17%. 

2.3 Kerangka Berpikir 

MAN 1 Konawe Selatan merupakan salah satu lembaga pendidikan 

formal terletak di Konawe Selatan yang merupakan salah satu sekolah keagamaan 

dan memiliki beberapa jujuran diantaranya Agama, IPA dan IPS. Materi sistem 
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ekskresi merupakan salah satu materi dalam mata pelajaran biologi yang 

menjelaskan tentang proses pengeluaran sisa-sisa zat metabolisme tubuh yang 

tidak lagi dibutuhkan dan menjelaskan berbagai jenis gangguan-gangguan 

metabolism. 

Kesulitan belajar siswa yaitu suatu kondisi dalam proses belajar yang di 

tandai dengan adanya hambatan-hambatan dalam mencapai tujuan atau hasil 

belajar yang telah ditetapkan. Kesulitan belajar dianggap sebagai salah satu 

hambatan yang mencakup pemahaman dan penyampaian pengetahuan baik dalam 

bentuk lisan maupun lisan. 

Faktor – faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa yaitu faktor 

internal dan eksternal. Di mana faktor internal meliputi keadaan fisik (fisiologis) 

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

(masyarakat). 

Alternatif solusi yang dapat dilakukan yaitu menerapkan strategi 

pembelajaran yang bervariasi dan menghadirkan media pembelajaran agar 

suasana pembelajaran lebih menarik bagi siswa. Sehingga siswa mampu 

mengamati proses – proses ekskresi yang terjadi di dalam tubuh manusia dan 

lebih mudah memahami materi tersebut. 

Setelah mengetahui kesulitan – kesulitan yang dialami siswa dalam 

proses pembelajaran dan guru telah menerapkan strategi pembelajaran yang 

bervariasi serta menghadirkan media dalam proses pembelajaran, diharapkan 

kesulitan yang dialami siswa dalam materi sistem ekskresi dapat teratasi sehingga 

tujuan pembelajaran tercapai. 
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Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram 

alir di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Diagram Alir Analisis Kesulitan Belajar 
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