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                            BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hariyanti,dkk (2020) 

tentang  identifikasi hambatan mahasiswa dalam pelaksanaan 

pembelajaran biologi secara daring selama pandemic covid-19 di 

Kabupaten Jember. Persamaannya adalah teknik pengumpulan data 

menggunakan instrument angket tertutup dan wawancara.Perbedaannya 

pada penelitian sebelumnya merupakan penelitian deskriptif kualitatif 

untuk mendeskripsikan hambatan yang dialami mahasiswa selama 

pelaksanaan pembelajaran  biologi secara daring selama pandemic covid-

19 dan memilih obyek penelitiannya adalah mahasiswa.Sedangkan dalam 

penelitian ini tidak memberikan perlakuan apapun atau jenis penelitian 

survey dan menggunakan obyek penelitian Sekolah Menengah Pertama 

kelas VII.Hasil penelitian menunjukan bahwa permasalahan yang dialami 

mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran daring dapat di kelompokkan 

menjadi hambatan internal dan eksternal. Hambatan yang paling dominan 

adalah hambatan yang berasal dari faktor eksternal yaitu kuota internet dan 

pelaksanaan praktikum kemudian faktor internal yang cukup menghambat 

yaitu pemahaman mahasiswa terhadap materi.  . 

2. Menurut  Isnaini (2020) tentang kesulitan siswa kelas VII dalam 

pembelajaran  matematika berbasis daring di SMP Negeri 2 Tuntang tahun 
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pelajaran 2019/2020 dalam hasil penelitiannya ialah kesulitan belajar 

siswa antara lain adalah, kesulitan teknis, kesulitan dalam pelaksanaan 

pembelajaran serta kesulitan yang berasal dari lingkungan tempat tinggal 

siswa dukungan keluarga dan sekolah. Adapun persamaan penelitian 

terdahulu tersebut dengan calon peneliti adalah keduanya sama-sama 

meneliti kesulitan belajar siswa.Adapun perbedaannya adalah peneliti 

terdahulu tersebut menggunakan objek penelitian kesulitan belajar 

matematika sedangkan calon peneliti melakukan penelitian IPA.  

3. Menurut Fathonah,dkk(2021) tentang kesulitan belajar yang dialami siswa 

selama pembelajaran daring baik dari faktor internal maupun faktor 

eksternal. Beberapa kesulitan tersebut diantaranya koneksi internet yang 

tidak stabil,keterbatasan kuota,suasana rumah yang tidak kondusif,siswa 

kesulitan memahami materi yang diajarkan secara daring,media 

pembelajaran kurang variatif,serta siswa kesulitan dalam membagi 

waktu.Adapun persamaan penelitian kedua penelitian adalah keduanya 

sama-sama berfokus pada kesulitan belajar daring dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring di masa pandemic COVID-19.Adapun perbedaannya 

penelitian terletak pada mata pelajaran yang diteliti yaitu IPA. 

 

B. Landasan Teori 

1. Pengertian Belajar 

Belajar adalah suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau 

berubahnya suatu tingkah laku sebagai hasil terbentuknya respon untuk 
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meningkatkan pengetahuan, sikap dan kreativitas. Pada suatu proses 

pembelajaran akan terlihat sebuah hasil belajar. (Herlina & Sibarani, 2017) 

Belajar merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh peserta didik 

untuk memperoleh berbagai macam kemampuan (competencies), 

ketrampilan (skills), dan sikap (attitudes) melalui serangkaian proses 

belajar yang pada akhirnya akan menghasilkan perubahan tingkah laku 

pada individu tersebut. Perubahan tingkah laku tersebut diperoleh melalui 

proses belajar secara keseluruhan meliputi aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Setiap peserta didik memiliki potensi pada ketiga ranah 

tersebut, namun tingkatannya satu sama lain berbeda.(Abd.dkk,2021) 

Belajar adalah mencari informasi atau pengetahuan baru dari 

sesuatu yang sudah ada di alam. Belajar akan mangalami perubahan pada 

suatu individu meliputi kognitif,psikomotor,serta afektif. (Maâ, ,2018).  

Belajar adalah suatu kegiatan yang akan membawa suatu 

perubahan meliputi tingkah laku, sebagai hasil interaksi antara pengalaman 

individu dengan lingkungannya seperti sikap,keterampilan,dan 

pengetahuan. Belajar memegang peranan penting dalam pembelajaran, 

karena dalam pembelajaran terdapat peristiwa belajar dan mengajar. 

Mengajar adalah usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya 

dengan siswa dan bahan pengajaran yang menimbulkan adanya proses 

belajar mengajar. Mengajar dilakukan oleh guru untuk menyampaikan 

pengetahuan kepada siswa, memberikan bimbingan belajar kepada siswa. 

(Lukitaningsih, 2015) 
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Menurut Saputri & Masita (2019) faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap belajar siswa dapat dibedakan menjadi tiga macam ,yakni: 

             1)Faktor dalam diri siswa,meliputi kesehatan,spiritual siswa 

             2)Faktor luar siswa,yakni kondisi suasana rumah,ekonomi siswa 

             3)Faktor metode pembelajaran,yakni model dan metode pembelajaran  

                  Yang digunakan siswa. 

Berdasarkan uraian yang disampaikan diatas,dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu proses dan  suatu kegiatan dan bukan 

suatu hasil. Akan tetapi mengalami. Hasil belajar itu sendiri bukan 

penguasan hasil latihan melainkan pengubahan kelakuan.   

2. Pembelajaran E-learning 

a. Pengertian Pembelajaran e-learning 

Pembelajaran e-learning sesungguhnya frase yang terdiri dari 

dua kata yakni“E” dan “Learning”. E dari kepanjangan dari kata 

“Electronic” selanjutnya disingkat “E”, dan kata “Learning” dalam 

Bahasa Indonesia artinya pembelajaran. Sehingga dalam bahasa yaitu 

pembelajaran melalui prantara atau memakai alat elektronik antara 

laian pemakaian komputer, pemakaian CD pembelajaran dan infokus 

serta pembelajaran multimedia. Metode pembelajaran E-Learning ini 

merupakan proses belajar mengajar yang tidak memandang jarak dan 

waktu sebagai kendala.E -Learning adalah  suatu sistem pembelajaran 

yang dapat digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar 
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yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara 

guru dengan siswa(Ardiansyah,2013) 

E-learning adalah istilah lain yang digunakan pembelajaran 

berbasis daring adalah cara penyampaian program pendidikan atau 

pendidikan atau pelatihan secara jarak jauh. Pembelajaran digital 

mencakup berbagai format dan tingkat interaksi pembelajar dan 

instruktur,mulai dari pembelajaran mandiri;secara penuh;hingga 

pembelajaran campuran daring dan tatap muka,baik tatap muka secara 

rutin maupun tidak rutin ,antara instruktur dan pembelajar yang 

dikenal sebagai “pembelajaran campuran”. Beberapa kelebihan dan 

kekurangan pembelajaran e-learning. Menurut Saitya(2021) 

mengemukakan tentang kelebihan dan kekurangan e-learning dalam 

pembelajaran antara lain  adalah:  

                  Kelebihan : 

1. Adanya fasilitas e-moderating, dimana pendidik serta peserta didik 

lebih mudah berkomunikasi dengan fasilitas tersebut, kapan 

sajakegiatan berkomunikasi itu dilakukantanpa dibatasi oleh jarak, 

tempat dan waktu 

2. Pendidik dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar yang 

diberikan guru secara terjadwal dan terstruktur, maka kedua tersebut 

bisa menilai seberapa jauh bahan ajar yang dipelajari. 

3. Peserta didik dapat mengingat bahan ajar melalui komputer melalui 

file yang tersimpan di computer. 
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4. Peserta didik dapat mengakses lebih mudah untuk mencari 

informasi bahan ajar yang sedang diajarkan dengan mengakses internet 

Adapun  kekurangan e-learning antara lain : 

1) . Terbatasnya komunikasi antara siswa dan guru 

2).  Mengabaikan aspek akademik dan lebih mementingkan aspek bisnis 

3. Kesulitan Belajar Siswa 

Kesulitan belajar dapat didefinisikan pada dasarnya Menurut 

Darimi (2016) adalah suatu kondisi yang mana siswa tidak belajar 

sebagaimana mestinya karena ada gangguan tertentu oleh kondisi di 

mana siswa tidak dapat belajar secara maksimal disebabkan adanya 

hambatan kendala atau gangguan dalam belajarnya. 

Pengertian kesulitan belajar menurut (Bolourian & Blacher 

2018) dalam arti learning disability, learning disorder ataupun learning 

diffuculty merupakan kesulitan belajar yang berhubungan dengan 

perkembangan (developmental learning disabilities) yakni kesulitan 

belajar yang terkait dengan perkembangan yang meliputi gangguan 

motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan komunikasi, dan 

kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. 

Istilah kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana siswa 

tidak dapat belajar secara maksimal disebabkan adanya hambatan, 

kendala atau gangguan dalam belajarnya (Darimi, 2016). Sedangkan 

menurut Mulyasa (2015) menyatakan  bahwa kesulitan belajar dapat 

diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang 
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ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

belajar. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kesulitan belajar adalah suatu hal yang bersifat negatif yang dapat 

menghambat atau menghalangi kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh seseorang. 

4. Kesulitan Siswa dalam Pembelajaran E-learning 

                 Pembelajaran berbasis e-learning yang diterapkan sebagai 

alternatif pengganti pembelajaran tatap muka tentunya mengalami 

tantangan dalam pelaknaannya. Menurut Sadikin (2020) menyebutkan 

bahwa tantangan dalam pembelajaran berbasis e-learning  antara lain: 

1) Ketersediaan layanan internet, beberapa siswa yang berdomisili di 

perkotaan memungkinkan tersedianya jaringan internet yang 

mendukung untuk pembelajaran daring, siswa yang berdomisili di 

pedesaan atau di pelosok kemungkinan besar tidak mendapatkan 

sinyal kalaupun ada sinyal, sinyal yang didapatkan sangat lemah 

2) Intruksi pendidik yang kurang dipahami oleh siswa. Menurut 

Dewi (2020) menyatakan pembelajaran e-learning memiliki 

dampak kepada siswa, guru, dan orang tua. Beberapa dampak 

yang dirasakan oleh siswa antara lain: 1) Siswa belum ada budaya 

belajar jarak jauh karena selama ini pembelajaran dilaksanakan 

secara tatap muka 2) Siswa memerlukan adaptasi dalam 
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pembelajaran daring secara tidak langsung mempengaruhi daya 

serap belajar siswa.  

5. Faktor yang Mempengaruhi Kesulitan Siswa dalam Pembelajaran 

IPA berbasis e-learning  

                 Menurut Suryabrata (2015) faktor-faktor dalam kesulitan 

belajar dalam dua kategori yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

a. Faktor-faktor yang berasal dari luar diri pelajar, dan ini masih lagi 

dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 1) Faktor-faktor non-

sosial, misalnya: keadaan udara, suhu udara, cuaca, waktu (pagi atau 

siang ataupun malam), tempat (letaknya, gedungnya), alat-alat yang 

dipakai untuk belajar (seperti alat tulis, buku-buku, alat peraga, yang 

biasa disebut dengan alat pelajaran). 2) Faktor-faktor sosial, misalnya: 

yang dimaksud dengan faktor sosial disini adalah faktor manusia 

(sesama manusia), baik manusia itu ada (hadir) maupun kehadiranya 

itu dapat disimpulkan, jadi tidak langsung hadir (guru, metode guru 

dalam mengajar, situasi pergaulan, sikap orang tua terhadap hasil 

belajar, serta sesama manusia atau pribadi) 

 b. Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri pelajar, dan ini juga dapat 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu: 1) Faktor-faktor fisiologis, 

yaitu: Keadaan jasmani yang segar akan lain pengaruhnya dengan 

kedaan jasmani yang kurang segar, nutrisi harus cukup karena 

kekurangan kadar makanan, penyakit yang mengganggu belajar, 

keadaan fungsi-fungsi pancaindera. 2) Faktor-faktor psikologis, yaitu: 
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sifat ingin tahu, sifat yang kreatif, mendapat simpati, usaha yang baru, 

rasa aman menguasai pelajaran, motif-motif dalam belajar.  

           Kesulitan yang dihadapi siswa bukan hanya terkait dengan 

masalah penguasaan materi pelajaran, tetapi juga berkaitan dengan 

masalah psikologis seperti kurang motivasi (O’Shea et al. 2017), malas 

(Hill and Jones 2018), perasaan tidak senang, dan sebagainya. Ketika 

siswa sedang memiliki masalah psikologis maka proses pendidikan 

pun akan terganggu. Masalah psikologis ini muncul selama proses 

pembelajaran. Ini menegaskan bahwa bahwa faktor psikologis menjadi 

salah salah satu pengaruh terhadap upaya menghilangkan kesulitan 

belajar siswa (Abdulkarim, K. A., & Suud, F. M. ,2020) 

                         “Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi siswa dalam 

menerima pelajaran yang akan menimbulkan suatu hambatan dalam 

suatu proses belajar seseorang”.(Utami,2019:92) 

         Berdasakan pendapat diatas , maka dapat disimpulkan bahwa 

faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa yaitu faktor 

intern dan faktor ekstern. Faktor intern meliputi faktor fisiologis dan 

faktor psikologis sedangkan pada faktor eksternal meliputi faktor dari 

keluarga,sekolah,maupun masyrakat. 

6. Indikator Kesulitan Belajar Berbasis E-learning 

                  Indikator kesulitan belajar terhadap sistem indikator kesulitan 

belajar secara online pendidikan e-learning  yang terdiri dari tiga 

indikator diantaranya : 
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1)Kendala teknis yang mempengaruhi signal dan ketidak mampuan    

dalam pembelajaran online  

2) Melakukan pembelajaran, membaginya melalui interaksi, tugas 

dan bahan ajar dalam pembelajaran online  

          3) Stake holder yang membantu pemerintah, sekolah dan wali murid  

dalam pembelajaran online(Utami &Cahyono,2020) 

7. Pembelajaran IPA 

           Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat siswa 

belajar, berinteraksi dengan guru ataupun siswa lainnya, sehingga 

terjadi perubahan tingkah laku dari siswa. Perubahan tingkah laku 

siswa terjadi karena adanya interaksi antara siswa dengan 

lingkungannya. Terjadinya perubahan tingkah laku tergantung pada 

dua faktor, yakni faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari 

dalam adalah keadaan jasmani dan rohani siswa. Faktor jasmani 

siswa seperti Kebugaran tubuh, dan faktor rohani seperti motivasi, 

tingkat kecerdasan, bakat dan sikap siswa. Faktor dari luar yang 

mempengaruhi adalah faktor lingkungan sosial dan non sosial. 

Yang termasuk faktor sosial adalah guru dan teman-teman sekolah, 

dan yang termasuk non sosial adalah waktu belajar yang 

digunakan, letak geografis sekolah, sarana dan prasarana sekolah 

(Slameto,2010). 

             IPA adalah mata pelajaran yang terdiri dari fisika,kimia 

dan Biologi. Pembelajaran biologi tidak hanya menitikberatkan 
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pada ranah pengetahuan (kognitif), akan tetapi melibatkan ranah 

proses (psikomotor) dan ranah sikap (afektif). (Slameto,2010). 

           Menurut Julianto (2010) biologi sebagai bagian dari Ilmu 

Pengetahuan Alam merupakan ilmu yang lahir dan berkembang 

berdasarkan observasi dan eksperimen. Dengan demikian, belajar 

biologi tidak cukup hanya dengan menghafal fakta dan konsep, 

akan tetapi dituntut pula menemukan fakta-fakta dan konsep-

konsep tersebut melalui observasi dan eksperimen. 

             Tujuan pembelajaran IPA secara spesifik menurut Trianto 

(2010) diharapkan dapat memberikan antara lain : 

 1) Meningkatkan akan kesadaran keindahan terhadap ciptaanNya  

2) Meningkatkan kognitif tentang dasar dari prinsip dan konsep, 

fakta yang ada di alam, hubungan saling ketergantungan dan 

hubungan antara sains dan teknologi. 

3) Mengembangkan ketrampilan dan kemampuan untuk menangani 

peralatan, memecahkan masalah dan melakukan observasi. 

4) Mengembangkan sikap ilmiah, antara lain skeptis, kritis, sensitif, 

objektif, jujur terbuka, benar, dan dapat bekerja sama. 

5) Mengembangkan kemampuan berfikir analitis induktif dan 

deduktif dengan menggunakan konsep pembelajaran IPA dan 

prinsip sains untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam serta 

mampu mengungkapkan pendapatnya. 
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          Metode pembelajaran IPA ini dalam situasi pandemi 

menggunakan sistem hybrid learning yaitu dimana memang 

dilakukan pembelajaran secara daring,tidak ada tatap muka 

dikelas,namun siswa saling terhubung dengan guru melalui 

konferensi media konferensi internet.  

 

C. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

  

 

 

 

                           

 

                  

 

 

                           Bagan 2.1. Kerangka Berpikir 

       

  

Adanya pandemi covid-19 yang  mengharuskan siswa 

untuk tetap di rumah dan pembelajaran pun dilakukan 

secara online menggunakan apllikasi berbasis e-learning 

Siswa mengalami kesulitan belajar khususnya pada 

pembelajaran IPA berbasis e-learning 

Teridentifikasi  faktor penyebab kesulitan pembelajaran 

IPA berbasis e-learning   di SMP Kecamatan 

Randudongkal Kabupaten Pemalang 

 

Pentingnya identifikasi kesulitan belajar 

Analisis kesulitan belajar menggunakan instrumen berupa 

angket,wawancara,serta dokumentasi 
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