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ABSTRAK 

Nama    : Syarifah Widia 

NIM    : 170204033 

Prodi    : Pendidikan Fisika 

Fakultas   : Tarbiyah dan Keguruan 

Judul Tugas Akhir  : Analisis Kesulitan Belajar Fisika Peserta Didik dalam  

    Pembelajaran Daring di SMAN 4 Wira Bangsa 

    Meulaboh 

Pembimbing I  : Rusydi, S.T., M.Pd 

Pembimbing II   : Zahriah M.Pd 

Kata Kunci    : Kesulitan Belajar, Daring  

 

 

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar dalam aspek pendidikan di 

Indonesia. Pembelajaran tatap muka harus dialihkan sementara menjadi pembelajaran 

dalam jaringan (daring). Dalam proses pembelajaran tidak terlepas dari masalah yang 

berkaitan dengan kesulitan belajar. Penelitian deskriptif kualitatif jenis isi atau 

dokumen ini bertujuan untuk (1) mengetahui kesulitan belajar fisika peserta didik 

dalam pembelajaran daring di SMA Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh (2) faktor-

faktor penyebab kesulitan belajar fisika peserta didik dalam pembelajaran daring di 

SMA Negeri 4 Wira Bangsa. Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik SMA 

Negeri 4 Wira Bangsa berjumlah 15 responden. Pengumpulan data diperoleh dari 

hasil lembar wawancara yang  kemudian akan di analisis untuk mengetahui kesulitan 

belajar fisika peserta didik dalam pembelajaran daring. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa peserta didik kesulitan dalam penggunaan rumus serta pemahaman soal. Selain 

itu, faktor alat pelajaran berupa kurangnya buku referensi sehingga menyebabkan 

kesulitan dalam belajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Ilmu fisika adalah salah satu bagian dalam sains yang mempelajari tentang 

fenomena alam, unsur-unsur dasar pembentuk alam semesta, serta gaya-gaya 

yang bekerja didalamnya. Fisika pada dasarnya merupakan kumpulan 

pengetahuan yang melewati proses pengamatan, pengukuran, serta analisis. Ilmu 

fisika dianggap menjadi tulang punggung bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi.1 Oleh sebab itu, ilmu fisika penting untuk dipelajari karena melatih 

kita untuk berpikir secara logis dan sistematis, dengan fisika kita juga akan 

memahami bagaimana alam semesta bekerja dan alat-alat teknologi bergerak. 

Dengan kata lain, praktik ilmu ini memudahkan manusa dalam melakukan 

aktivitas.  

Pembelajaran fisika memiliki tujuan diantaranya untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir, pemahaman terhadap konsep dan kemampuan analisis 

peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya. Pembelajaran ini tidak hanya untuk 

menguasi konsep pelajaran semata tetapi juga diharapkan bagi peserta didik agar 

dapat menerapkan konsep tersebut dalam pemecahan permasalahan fisika. Dalam 

belajar fisika, keaktifan peserta didik sangat dibutuhkan, baik dari segi keaktifan 

berpikir maupun keaktifan dalam bertindak. Kedua hal ini harus sejalan untuk 

______________ 

1 Supiyanti, Fisika untuk SMA Kelas X, (Jakarta : Phiberta, 2007) h.1 



2 
 

 
 

memudahkan peserta didik dalam mempelajari fisika namun pada praktiknya 

menghubungkan kedua hal ini tidaklah mudah. 

Baru-baru ini, dunia digemparkan dengan wabah virus baru yang dianggap 

sangat berbahaya dan mematikan, virus ini dikenal dengan nama Corona Virus 

Disease (Covid-19). Dengan ditetapkan virus ini sebagai pandemi, ada beberapa 

hal yang berubah dan disesuaikan dengan keadaan, salah satunya adalah sistem 

pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar yang awalnya menggunakan sistem 

tatap muka harus diberhentikan sementara dan diganti dengan sistem 

pembelajaran daring.  

Pembelajaran daring  merupakan pembelajaran jarak jauh (distance 

learning), dimana pengajar dan yang di ajar tidak bertatap muka secara langsung. 

Pembelajaran ini tidak terbatas ruang dan waktu, interaksi antara guru dan peserta 

didik dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Hal ini dapat dijadikan solusi ketika 

terjadi situasi yang tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka.2  

Penerapan pembelajaran daring tidak menutup kemungkinan akan 

timbulnya berbagai permasalahan, seperti kesulitan dalam menggunakan media 

pembelajaran berbasis virtual, akses internet yang kurang memadai, maupun 

kesulitan dan memahami konsep belajar.  

______________ 

2 Syarifuddin,A, Implementasi Pembelajaran Daring untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan 

Sebagai Dampak ditetapkan Sosial Distancing, Jurnal Pendidikan bahasa dan Sastra Indonesia. Vo. 

5(1), 2020, h, 31-34 
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Di dunia pendidikan kesulitan dalam belajar sudah menjadi fenomena 

umum. Kesulitan belajar adalah kondisi dimana peserta didik tidak mampu belajar 

sebagaimana semestinya. Hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun 

faktor eksternal. Setiap peserta didik memang tidak memiliki tingkat intelektual 

yang sama, perbedaan daya tangkap menjadi penyebab utama kesulitan belajar, 

kesulitan dalam memahami materi pelajaran, kurangnya media pembelajaran, 

kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik juga dapat menjadi salah satu 

faktor kesulitan belajar sehingga menjadi penghambat untuk mencapai 

keberhasilan dalam proses pembelajaran, selain itu dalam proses pembelajaran 

daring yang sedang diterapkan guru maupun peserta didik dituntut untuk 

menggunakan media virtual sebagai media pembelajaran sehingga tidak terjalin 

komunikasi secara langsung. Dengan demikian, peserta didik diharuskan untuk 

memahami materi pembelajaran secara individu tanpa adanya bimbingan 

langsung dari guru.  

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, proses pembelajaran tidak 

luput dari berbagai permasalahan diatas. Pada pelaksanaannya salah satu mata 

pelajaran yang dianggap sulit oleh peserta didik adalah fisika. Di kalangan peserta 

didik, pelajaran ini dianggap sulit dan menakutkan. Tidak hanya itu, fisika juga 

menjadi salah satu pelajaran yang dibenci oleh sebagian besar peserta didik. 

Sebagian dari mereka beranggapan bahwa belajar fisika itu sulit karena menuntut 

mereka untuk berpikir secara maksimal, penggunaan rumus turun menurun dalam 

pemecahan soal, metode belajar yang monoton serta materi pelajaran padat dan 
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matematis menyebabkan peserta didik merasa kesulitan belajar fisika. Dengan 

demikian, tentunya peran seorang guru sangat penting untuk menepis pemikiran 

tersebut. Selain itu, penggunaan strategi belajar dan mengajar yang berlangsung 

juga sangat menentukan keberhasilan belajar peserta didik. 

Penelitian mengenai kesulitan belajar sebelumnya sudah pernah dilakukan 

oleh Irma Suryani, dalam judul “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Pada Materi 

Redoks Di Kelas XII MAN Trienggadeng Dan Solusinya”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kesulitan belajar peserta didik didasari pada kurangnya 

pemahaman dan penguatan konsep terhadap materi yang dipelajari.3 Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Ani Rusilowati dengan judul “Profil Kesulitan 

Belajar Fisika Pokok Bahasan Kelistrikan Siswa SMA di Kota Semarang” hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kesulitan belajar disebabkan oleh rendahnya 

penguasaan konsep, lemahnya kamampuan matematis dan kekurangmampuan 

menkonversi satuan.4 Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Amalia 

Nuranda dengan judul “Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Siswa Melalui 

Pembelajaran Daring Pada Mata Pelajaran Fisika Di SMAN 1 Takengon” hasil 

penelitian menunjukkan bahwa, kesulitan belajar melalui pembelajaran daring 

______________ 

3 Irma Suryani, “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Pada Materi Redoks Di Kelas XII MAN 

Trienggadeng Dan Solusinya”, Skripsi (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2020). h. 53 

4 Ani Rusilowati, “Profil Kesulitan Belajar Fisika Pokok Bahasan Kelistrikan Siswa SMA di 

Kota Semarang”, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, Vol. 4 No. 2, 2020. h. 100 
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dipengaruhi oleh faktor fasilitas, seperti jaringan internet yang kurang memadai 

dan keterbatasan gadget sebagai penghambat proses pembelajaran.5 

Analisis lebih lanjut mengenai kesulitan belajar terutama pada 

pembelajaran daring pada mata pelajaran fisika penting untuk dikaji secara 

mendalam karena dapat mengungkapkan faktor-faktor penyebab peserta didik 

merasa sulit dalam belajar terlebih menggunakan sistem pembelajaran daring. 

Setelah mengetahui penyebabnya akan lebih mudah nantinya untuk menentukan 

solusi pembelajaran yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi persoalan 

tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dari segi 

materi yang digunakan, objek penelitian dan periode penelitian. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesulitan Belajar 

Fisika Peserta Didik dalam Pembelajaran Daring di SMAN 4 Wira Bangsa 

Meulaboh” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apa saja kesulitan yang dialami oleh peserta didik melalui pembelajaran 

daring pada mata pelajaran fisika di SMAN 4 Wira Bangsa Meulaboh? 

______________ 
 
5Amalia Nuranda, “Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Siswa Melalui Pembelajaran Daring Pada 

Mata Pelajaran Fisika Di SMAN 1 Takengon”, Skripsi (Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala, 2020). 

h. 30 
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2. Apa saja faktor-faktor penyebab kesulitan belajar peserta didik melalui 

pembelajaran daring pada mata pelajaran fisika di SMAN 4 Wira Bangsa 

Meulaboh ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui apa saja kesulitan yang dialami peserta didik melalui 

pembelajaran daring pada mata pelajaran fisika di SMAN 4 Wira Bangsa 

Meulaboh  

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami peserta 

didik melalui pembelajaran daring pada mata pelajaran fisika di SMAN 4 

Wira Bangsa Meulaboh  

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk semua pihak 

antara lain : 

1. Bagi Guru  

a. Sebagai masukan dan tambahan informasi dalam proses pembelajaran 

sehingga dapat mengatasi kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik 

b. Guru dapat menyesuaikan gaya belajar serta kebutuhan belajar peserta 

didik  
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2. Bagi Peserta Didik 

a.  Meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap mata pelajaran 

fisika  

b. Dapat lebih cerdas dan untuk mengatasi kesulitan belajar yang 

dialaminya 

3. Bagi Sekolah  

a. Mencetak generasi yang cerdas, khususnya pada bidang ilmu fisika. 

E. Definisi Operasional  

Agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang 

digunakan, maka penulis perlu memberikan definisi dari istilah-istilah pokok 

yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut : 

1. Analisis adalah menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui sebab-

sebabnya.6 Analisis yang akan dilakukan oleh penulis adalah menyelidi 

tentang kesulitan peserta didik dalam belajar mata pelajaran fisika.  

2. Kesulitan belajar adalah suatu keadaan yang membuat seseorang tidak 

mampu menyerap dan memahami sesuatu dengan benar. Kesulitan belajar 

yang dialami siswa dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, misalnya 

kesehatan, bakat minat, motivas, intelegensi dan sebagainya. Sedangkan 

______________ 

6 Siswo Prayitno Hadi Podo dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Media Pustaka 

Phoenix, 2012), h.44 
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faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa 

misalnya dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan 

masyarakat. 7 

3. Pembelajaran Daring  

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung didalam 

jaringan, dimana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara 

langsung. Pembelajaran daring dapat dilakukan dimana dan kapan saja 

tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang di gunakan.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

7 Fakhrul Jamal, “Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Matematika pada 

Materi Peluang Kelas XI IPA SMA Muhamadiyah Meulaboh Johan Pahlawan”, Jurnal Pendidikan 

Matematika, Vol. 1, No. 1, 2020, h. 18-3 

8 Albert Efendi Pohan, Konsep Pembelajaran Daring Berbasis Pendekatan Ilmiah, (Jawa 

Tengah, CV. Sarnu Untung, 2020), h. 2 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 
 

A. Belajar dan Pembelajaran  

1. Pengertian Belajar  

Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi 

individu dengan lingkungannya. Perubahan perilaku terhadap hasil belajar bersifat 

kontinu, fungsional, positif, aktif, dan terarah. Belajar menunjukkan aktivitas 

yang dilakukan oleh seseorang yang disadari atau disengaja. Aktivitas ini 

menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental yang 

memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya.9 

Belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku dari belum tahu 

menjadi tahu, dari belum paham menjadi paham, dari kurang terampil menjadi 

lebih terampil dan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang tentunya 

membawa manfaat bagi lingkungan maupun individu itu sendiri.10 

Proses belajar membutuhkan waktu, arah,  tujuan dan terdapat suatu 

interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Interaksi ini tentunya akan 

menghasilkan peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, 

pemahaman, keterampilan, daya pikir dan lain-lain. Seseorang dikatakan belajar 

______________ 
 
9 Fitrah, Belajar dan Pembelajaran, Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 03 No. 02, 

2017. h. 334 

10 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran Inovatif dan Progresif, (Jakarta: Kancana Prenada 

Media, 2010), h.1 
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apabila terdapat peningkatan kualitas dan kuantitas didalam diri individu itu 

sendiri.11 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

merupakan suatu proses untuk mencapai perubahan dalam diri baik dari segi 

tingkah laku, pengetahuan, pengendalian emosional dan keterampilan sebagai 

hasil interaksi dengan lingkungan sekitar.  

2. Pengertian Pembelajaran  

Pembelajaran merupakan usaha sadar dari seorang pendidik untuk 

melakukan interaksi dengan peserta didik agar tujuan belajar dapat tercapai. Pada 

hakikatnya pembelajaran adalah suatu proses yang mengatur dan mengorganisasi 

lingkungan sekitar sehingga dapat mendorong peserta didik untuk belajar, 

memberikan bimbingan dan bantuan langsung kepada peserta didik selama proses 

belajar mengajar berlangsung. 

Pada kegiatan pembelajaran terjadi interaksi dua arah dari pendidik dan 

peserta didik, diantara keduanya terjadi komunikasi yang terarah menuju kepada 

target yang telah ditetapkan.12  

Setiap peserta didik tentu tidak memiliki tingkat intelektual yang sama, 

sebagian anak memiliki daya tangkap yang cepat dan sebagian lainnya tidak 

terlalu tanggap, pentingnya seorang pendidik untuk mengatur strategi 

______________ 
 
11 Thursan Hakim. Belajar Secara Efektif. (Jakarta : Puspa Swara, 2005). h. 1 

12 Trianto, Mendesain Model Pembelajaran,…,h. 19 
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pembelajaran yang sesuai agar tercapainya tujuan pembeajaran yang telah disusun 

sebelumnya.13 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

adalah suatu proses interaksi dua arah yang terjadi antara pendidik dan peserta 

didik, dimana pendidik merancang dan menjalankan proses belajar agar mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

B. Pembelajaran Daring 

1. Pengertian Pembelajaran Daring  

Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan secara virtual 

melalui aplikasi yang tersedia, pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan 

pemanfaatan teknologi informasi menggunakan perangkat komputer, gadget atau 

laptop yang dapat terhubung dengan internet.14 

Daring pada dasarnya merupakan salah satu metode yang dapat 

memudahkan peserta didik untuk mencari berbagai informasi yang dibutuhkan 

untuk menunjang pembelajarannya, metode daring ini juga memudahkan 

pendidik untuk mencari materi-materi selengkap mungkin dan dikemas dengan 

menarik.15 

______________ 
 
13 Fitrah. Belajar dan Pembelajaran… h. 337 

14 Meda Yuliani, dkk. Pembelajaran Daring Untuk Pendidikan : Teori dan Penerapan 

(Sumatera Utara : Yayasan Kita Menulis. 2020) h.4 

15 Adhetya Cahyani,dkk. Motivasi Belajar SIswa SMA Pada Pembelajaran Daring di Tengah 

Situasi Pandemi Covid-19. Jurnal Pendidikan Islam Vol. 3, No. 01, 2020, h. 131 
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Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pembelajaran daring 

adalah sistem pembelajaran yang memanfaatkan media virtual sebagai penunjang 

proses pembelajaran. Pembelajaran daring ini tentu menjadi solusi terbaik dan 

menjadi kebutuhan bagi peserta didik dan tenaga pendidik agar proses 

pembelajaran tidak terhenti. Dalam proses pelaksanaanya, tidak terjadinya 

interaksi secara langsung antara guru dan peserta didik. Melainkan guru akan 

memberi materi pelajaran melalui aplikasi belajar dan peserta didik dapat 

mempelajarinya secara mandiri.  

2. Kelebihan dan Kekurangan Pembelajaran Daring  

Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring diantaranya sebagai 

berikut :16 

a. Kelebihan Pembelajaran Daring  

1) Guru dan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui 

internet secara kapan saja, tanpa dibatasi oleh jarak, tempat dan waktu 

2) Pengajar dan peserta didik dapat menggunakan bahan ajar yang 

teratur dan terjadwal melalui internet 

3) Peserta didik dapat mengulang materi setiap saat dan dimana saja 

apabila diperlukan.  

4) Guru maupun peserta didik dapat melakukan diskusi melalui internet  

______________ 

16 Suhery, Trimardi Jaya Putra, dkk. Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Zoom Meeting dan 

Google Classroom Pada Guru di SDN 17 Mata Air Padang Selatan. Jurnal Inovasi Pendidikan. Vol. 1, 

No. 3, 2020. h. 130 
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b. Kekurangan Pembelajaran Daring 

1) Pembelajaran yang dilakukan cenderung lebih ke tugas yang 

diberikan guru melalui buku yang diberikan 

2) Pengajar dituntut untuk lebih menguasai teknik pembelajaran dengan 

menggunakan ICT (Information Communication Technology) 

3) Peserta didik yang kurang mempunyai motivasi belajar cenderung 

gagal 

4) Belum meratanya fasilitas internet yang memadai  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring terdapat kelebihan dan kekurangan yang tidak dapat 

dihindari, baik dalam penggunaan aplikasi belajar, fasilitas internet yang belum 

merata maupun penguasaan materi secara mandiri. Tetapi disamping itu, dengan 

diterapkan pembelajaran daring waktu dan tempat belajar menjadi lebih fleksibel, 

tidak terikat ruang maupun waktu.  

C. Kesulitan Belajar  

1. Pengertian Kesulitan Belajar  

Menurut KBBI, kesulitan adalah kesukaran, kesusahan, keadaan yang sulit 

atau sesuatu yang sulit.17 Kesulitan belajar didefinisikan sebagai suatu keadaan 

dimana seseorang merasa sulit menerima dan memahami materi pembelajaran. 

______________ 
 

17 Siswo Prayitno Hadi Podo dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia…, h. 1548 
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Keadaan ini tentu akan membawa dampak besar bagi prestasi dan kelangsungan 

proses pembelajaran.  Keadaan ini dapat berupa gangguan yang menyebabkan 

peserta didik lambat dalam merespon materi pelajaran. Gangguan ini tidak selalu 

menunjukkan tanda yang signifikan namun dapat mempengaruhi ketercapaian 

hasil belajar yang optimal.  

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menimbulkan hambatan 

dalam proses belajar seseorang. Hambatan itu menyebabkan orang tersebut 

mengalami kegagalan atau setidak-tidaknya kurang berhasil dalam mencapai 

tujuan belajar.18 Selain itu hal ini juga disebabkan oleh kurangnya minat peserta 

didik saat menerima konsep baru.19 

Kesulitan belajar dapat juga diartikan sebagai suatu hambatan untuk 

mencapai hasil belajar, sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut 

tentu akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang tidak maksimal.20 

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah 

suatu gangguan yang timbul dari dalam diri peserta didik dan dibungkus berupa 

gangguan dalam bentuk mendengar, menulis, membaca, memahami serta 

menganalisis suatu konsep. Hal ini ditandai dengan munculnya hambatan-

hambatan selama proses pembelajaran berlangsung, menurunnya prestasi 

______________ 
 
18 Thursan Hakim, Belajar Secara Efektif, (Jakarta : Puspa Swara, 2005), h. 22 

19 Resti Ana Marsita, “Analisis Kesulitan Belajar Siswa SMA dalam Memahami Materi 

Larutan Penyangga dengan Menggunakan Two-Tier Multiple Choise Diagnostic Instrument”.  Jurnal 

Inovasi Pendidikan. Vol. 4, No.1, 2020, h. 1 

20 Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar. (Yogyakarta : Nuha Litera, 2008), h. 6 
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akademik dan tidak tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

D. Faktor-Faktor Penyebab Kesulitan Belajar  

Fenomena kesulitan belajar seorang anak biasanya tampak jelas dari 

menurunnya kinerja akademik atau belajarnya. Namun, kesulitan belajar juga 

dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku (misbehavior) anak seperti 

suka berteriak di dalam kelas, mengusik teman berkelahi, sering tidak masuk 

sekolah, dan gemar membolos.21 

Faktor penyebab kesulitan belajar dapat berasal dari faktor internal 

maupun faktor eksternal. Seperti yang diuraikan di bawah ini : 

1. Faktor Internal, diartikan sebagai keadaan yang muncul dari dalam diri 

peserta didik, antara lain : 

a. Bersifat fisiologi, meliputi kurang sehat, sakit maupun cacat fisik 

b. Bersifat psikologi, meliputi intelegensi, bakat, minat, motivasi 

kesehatan mental dan tipe khusus seorang pelajar 

2. Faktor Eksternal, diartikan sebagai keadaan yang muncul dari luar diri 

peserta didik, antara lain : 

a. Lingkungan keluarga, meliputi orang tua, hubungan orang tua dengan 

anak, bimbingan dari orang tua, suasana rumah dan keadaan ekonomi 

keluarga 

______________ 

21Muhibbinsyah, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 170 
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b. Lingkungan masyarakat, meliputi teman bergaul, lingkungan 

tetangga dan aktivitas dalam masyarakat 

c. Lingkungan sekolah, meliputi guru, alat pelajaran, kondisi gedung, 

kurikulum dan waktu sekolah. Sebagaimana diuraikan dibawah ini : 

1) Guru  

Guru sebagai tenaga pendidik dapat menjadi penyebab 

kesulitan belajar apabila termasuk dalam kriteria berikut ini : 

a) Guru tidak berkualitas, baik dalam pengambilan 

metode yang digunakan atau dalam mata pelajaran 

yang dipegangnya 

b) Hubungan guru dan peserta didik kurang baik, hal ini 

bermula dari guru yang kurang baik sehingga tidak 

disenangi peserta didik seperti kasar, suka marah, 

sinis, sombong sehingga menyebabkan hubungan 

yang kurang baik  

c) Guru menuntut standar pelajaran di atas kemampuan 

anak  

d) Guru tidak memiliki kecakapan dalam mendiagnosis 

kesulitan belajar, misalnya bakat minat, sifat, 

kebutuhan peserta didik dan sebagainya 

e) Metode yang digunakan menimbulkan kesulitan 

belajar, seperti tidak menggunakan alat bantu peraga, 
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metode belajar yang pasif tidak mempunyai 

kecakapan diskusi, tanya jawab dan sebagainya. 

2) Alat Pelajaran  

Alat yang kurang lengkap membuat penyajian pelajaran 

tidak baik terutama pada pelajaran yang bersifat praktikum. 

Adanya alat pelajaran akan menentukan perubahan metode 

guru, segi dalamnya ilmu pengetahuan pada pikiran peserta 

didik, memenuhi tuntutan dari berbagai macam tipe belajar 

peserta didik. Ketiadaan alat pelajaran akan menyebabkan 

guru cenderung menggunakan metode ceramah yang dapat 

menimbulkan kepasifan pada peserta didik.  

3) Kondisi Gedung  

Kondisi gedung ditunjukkan pada ruang kelas yang 

memenuhi syarat seperti memiliki jendela, ventilasi cukup, 

udara segar, sinar dapat menerangi ruangan, dinding bersih, 

lantai tidak licin dan posisi gedung yang jauh dari keramaian 

(pasar, bengkel pabrik dan lain-lain) sehingga peserta didik 

mudah konsentrasi dalam belajarnya. 

4) Kurikulum  

Kurikulum yang kurang baik, misalnya bahan pelajaran 

yang terlalu tinggi, pembagian bahan tidak seimbang dan 

adanya pendataan materi. Sebaiknya kurikulum disesuaikan 
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dengan kebutuhan peserta didik sehingga akan membawa 

kesuksesan dalam belajar. 

5) Waktu sekolah dan disiplin kurang 

Waktu belajar sore, siang atau malam adalah kondisi 

yang tidak lagi optimal untuk menerima pelajaran. Waktu 

belajar paling baik adalah pagi hari. Disamping itu 

pelaksanaan disiplin yang kurang misalnya peserta didik yang 

nakal atau kurang patuh terhadap aturan sekolah, sering 

datang terlambat, tugas yang diberikan tidak dikerjakan, 

kewajiban dilalaikan hal tersebut dapat menjadi hambatan 

dalam proses belajar.22 

Selain faktor-faktor kesulitan yang telah diuraikan diatas kesulitan belajar 

peserta didik juga dipengaruhi hal-hal berikut ini : 

a. Kurangnya minat peserta didik dalam memahami konsep 

pembelajaran 

b. Ruang dan waktu belajar yang tidak kondusif sehingga timbul 

ketidaknyamanan dalam proses pembelajaran  

c. Kemampuan daya tangkap dan keaktifan yang kurang dari peserta 

didik 

______________ 
 
22 Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. (Jakarta : Rineka Cipta, 

2003) h. 64-69 
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d. Tidak adanya teman belajar karena faktor ketidak cocokan.23 

Kesulitan belajar disebabkan karena adanya gangguan baik dari faktor 

internal peserta didik seperti keterbatasan intelegensi, ketidakstabilan emosional 

maupun semangat yang buruk. Selain itu kesulitan belajar juga disebabkan oleh 

faktor eksternal peserta didik seperti lingkungan yang kurang harmonis menjadi 

salah satu faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor-faktor kesulitan ini membuat 

peserta didik tidak dapat mengekspresikan diri dengan optimal serta tidak mampu 

berkembang sesuai dengan kapasitas dirinya.  

E. Karakteristik Kesulitan Belajar  

Terdapat tujuh karakteristik kesulitan belajar yang sering ditemui pada 

peserta didik, diantaranya sebagai berikut24 : 

1. Sejarah kegagalan akademik 

Pola kegagalan dalam mencapai prestasi belajar ini terjadi 

berulangulang. Tampaknya memantapkan harapan untuk gagal sehingga 

melemahkan usaha. 

 

 

______________ 

23 Abbas, “Faktor-Faktor Kesulitan Belajar Fisika pada Peserta Didik Kelas IPA Sekolah 

Menengah Atas”. Jurnal Pendidikan Fisika, Vol. 6, No. 1, 2018, h. 48 

24 Sukadji, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Sekolah. (Jakarta : Lembaga Pengembangan 

Sarana Pengukuran dan Pendidikan, 2000) h. 133 
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2. Hambatan fisik/tubuh atau lingkungan berinteraksi dengan kesulitan 

belajar  

Adanya kelainan fisik seperti penglihatan yang kurang jelas atau 

pendengaran yang terganggu berkembang menjadi kesulitan belajar yang jauh 

dari jangkauan kesulitan fisik awal. 

3. Kelainan motivasional  

Kegagalan berulang, penolakan guru dan teman-teman sebaya, tidak 

adanya reinforcement. Semua ini cenderung merendahkan mutu tindakan, 

mengurangi minat untuk belajar dan umumnya merendahkan motivasi belajar 

atau memindahkan motivasi ke kegiatan lain.  

4. Kecemasan yang samar-samar, mirip kecemasan yang mengambang 

Kegagalan yang berulang kali, yang mengembangkan harapan akan 

gagal dalam bidang akademik dapat menular ke bidang-bidang pengalaman 

lain. Adanya antisipasi terhadap kegagalan yang segera datang, yang tidak 

pasti dalam hal apa, menimbulkan kegelisahan, ketidaknyamanan dan 

semacam keinginan untuk mengundurkan diri. Seperti dalam bentuk melamun 

atau memperhatikan.  

5. Perilaku berubah-ubah, dalam arti tidak konsisten dan tidak terduga. 

Rapor hasil belajar anak dengan kesulitan belajar cenderung tidak 

konstan. Tidak jarang perbedaan angkanya menyolok dibandingkan dengan 

anak lain. Ini disebabkan karena naik turunnya minat dan perhatian mereka 
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terhadap pelajaran.Ketidakstabilan dan perubahan yang tidak dapat diduga ini 

lebih merupakan isyarat penting dari rendahnya prestasi itu sendiri. 

6. Penilaian yang keliru karena data tidak lengkap  

Kesulitan belajar dapat timbul karena pemberian label kepada seorang  

anak  berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Minsalnya tanpa  data yang 

lengkap seorang anak digolongkan keterbelakangan mental tetapi terlihat 

peerilaku akademik tinggi, yang tidak sesuai dengan anak yang 

keterbelakangan mental. 

7. Pendidikan dan pola asuh yang didapatkan tidak memadai 

Terdapat anak-anak yang tipe, mutu, penguasaan dan urutan 

pengalaman belajarnya tidak mendukung proses belajar. Kadang-kadang 

kesalahan tidak terdapat pada sistem pendidikan itu sendiri, tetapi pada 

ketidakcocokan antara kegiatan kelas dengan kebutuhan anak. Kadang-kadang 

pengalaman yang didapat dalam keluarga juga tidak mendukung kegiatan 

belajar. 

F. Gejala-Gejala Kesulitan Belajar  

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan menimbulkan gejala 

yang bermacam-macam. Beberapa gejala tersebut antara lain : 

1. Peserta didik menunjukkan hasil belajar yang rendah  

2. Hasil belajar yang dicapai peserta didik tidak seimbang dengan usaha 

yang telah dilakukan  
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3. Lambat dalam mengerjakan tugas sekolah 

4. Peserta didik menunjukkan sikap yang kurang wajar, seperti acuh tak 

acuh, masa bodoh dnegan proses pembelajaran dan tidak menyesal 

mendapatkan nilai yang kurang memuaskan  

5. Menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari seorang peserta didik, 

seperti membolos, terlambat, mengganggu teman, tidak mengerjakan 

tugas dan tidak mau mencatat pelajaran yang diberikan oleh guru  

6. Menunjukkan gejala emosional yang kurang baik, seperti pemarah, 

pemurung, mudah tersinggung dan sebagainya.25 

G. Diagnosis Kesulitan Belajar  

Diagnosis kesulitan belajar dapat diartikan sebagai sebuah proses yang 

dilakukan oleh guru untukmenentukan masalah atau ketidakmampuan siswa 

dalam belajar yang dilakukan dengan cara menganalisis gejala-gejala yang 

tampak dan dapat dipelajari.26 Dengan melakukan diagnosis mengenai kesulitan 

belajar diharapkan dapat menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kesulitan 

belajar yang dialami oleh peserta didik.  

 

 

______________ 
 

25 Wakitri, Penelitian Hasil Belajar, (Jakarta : Karunika, 1990), h. 85-86 

26 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan Teori dan Aplikasi 

dalam Proses Pembelajaran, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), h. 254 
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Terdapat beberapa jenis kesulitan pembelajaran yang dialami oleh peserta 

didik, sebagaimana diuraikan dibawah ini : 

1. Dilihat dari jenis kesulitannya, kesulitan belajar dikelompokkan 

menjadi kesulitan belajar ringan, kesulitan sedang dan kesulitan 

belajar berat. 

2. Dilihat dari jenis bidang studi yang dipelajarinya, kesulitan belajar 

pada siswa dapat berupa kesulitan belajar pada sebagian kecil maupun 

sebagian besar bidang studi. 

3. Dilihat dari sifat kesulitan belajarnya, kesulitan belajar pada siswa 

dapat berupa kesulitan belajar yang sifatnya menetap atau permanen 

dan kesulitan belajar yang sifatnya hanya sementara. 

4. Dilihat dari faktor penyebabnya, kesulitan belajar pada siswa dapat 

berupa kesulitan belajar karena faktor integensi dan kesulitan belajar 

karena faktor non-intelegensi.27 

Dalam melakukan diagnosis kesulitan belajar siswa, perlu mengikuti 

prosedur sebagaimana diuraikan di bawah ini : 

1. Mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan belajar, dapat 

dilakukan dengan melihat perilaku peserta didik selama mengikuti 

______________ 

27 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan,…, h. 258 
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proses pembelajaran dan prestasi belajar yang dicapai selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

2. Melakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui letak kesulitan yang 

dialami oleh peserta didik  

3. Menentukan faktor penyebab kesulitan belajar oleh peserta didik 

4. Memperkirakan alternatif bantuan yang akan diberikan yang sesuai 

dengan tingkat kesulitan yang dialami oleh peserta didik. 

5. Menentukan cara mengatasinya untuk membantu peserta didik 

mengatasi kesulitan belajarnya perlu dikomunikasikan dan 

dipertimbangkan dengan berbagai pihak terkait yang dimungkinkan 

akan terlibat. Bentuk bantuan yang mungkin diberikan dapat berupa 

program remedial, program perbaikan, layanan bimbingan dan 

konseling, serta refferal, yaitu mengirimkan peserta didik pada ahli 

yang lebih berkompeten dalam mengatasi permasalahan kesulitan 

belajar yang dihadapi oleh peserta didik. 

6. Melakukan tindak lanjut hasil pelaksanaan untuk mengetahu 

perkembangan peserta didik.28 

 

______________ 

28 Muhammad Irham dan Novan Ardy Wiyani, Psikologi Pendidikan,…, h. 278-287 
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Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis kesulitan 

belajar adalah suatu upaya yang dilakukan untuk menemukan sumber masalah 

kesulitan belajar peserta didik dan faktor penyebabnya. Diagnosis ini dilakukan 

bertujuan untuk menemukan solusi bagi peserta didik yang mengalami kesulitan 

dalam belajar. 

H. Solusi Kesulitan Belajar  

Setelah mengetahui faktor  penyebab dan gejala kesulitan belajar, penting 

untuk menerapkan solusi guna mengatasi persoalan tersebut. Cara mengatasi 

kesultan belajar antara lain : 

1. Meningkatkan minat dan perhatian peserta didik pada saat proses 

pembelajaran berlangsung 

2. Mengkondisikan peserta didik supaya mampu menyiapkan diri dalam 

menerima konsep baru 

3. Pembahasan konsep-konsep penting yang merupakan konsep prasyarat 

untuk mempelajari konsep selanjutnya secara mendalam 

4. Pentingnya penanaman konsep secara mendalam 

5. Perlunya strategi belajar yang tidak hanya hafalan saja 

6. Diperlukannya banyak latihan soal yang bervariasi dan penyelesaian 

soal secara individu oleh peserta didik. 29 

______________ 
 

29 Resti Ana Marsita, “Analisis Kesulitan Belajar Siswa…, h.8-9 
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Adapun kiat-kiat yang dapat diterapkan oleh guru untuk menghindari 

kesulitan belajar peserta didik diantaranya : 

a. Menentukan tujuan belajar 

b. Mengenali sistem ingatan peserta didik 

c. Mengenali tipe belajar peserta didik 

d. Mengenali rentang konsentrasi 

e. Mengenali sifat buku kepada peserta didik 

f. Membantu peserta didik menjauhi sifat malas 

g. Memenuhi keinginan sesaat 

h. Mencatat keinginan mendatang  

i. Mencatat keinginan yang belum selesai  

j. Menjaga kondisi tubuh 

k. Memberi waktu peserta didik untuk istirahat  

l. Mengosongkan pikiran dari kesan lainnya 

m. Menguasai bahasa.30 

 

 

 

 

______________ 

30 Syaiful Bahri Djamarah, Rahasia Sukses Belajar, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002 ), h.24 
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Menangani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar memerlukan 

kerjasama yang baik antara pihak orang tua dan guru. Pentingnya untuk 

menciptakan rasa minat, perhatian, motivasi belajar serta memberi waktu kepada 

peserta didik untuk menyiapkan diri menerima konsep baru dalam proses 

pembelajaran. Guru sebagai pengajar, penting untuk melakukan survei mengenai 

metode pembelajaran yang cocok dan menarik untuk diterapkan kepada peserta 

didik sehingga dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. 

I. Indikator Kesulitan Belajar  

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar pada umumnya 

mengalami hambatan serta gangguan ketika proses pembelajaran berlangsung 

sehingga menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan belajar. Ada beberapa 

indikator kesulitan belajar, sebagaimana diuraikan dibawah ini :31 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

31 Slameto. Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya,…,h. 64-69 
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Tabel 2.1 Indikator Kesulitan Belajar Daring 

No Faktor Aspek Indikator 

1 Faktor Internal  

1.1. Peserta Didik  

a. Minat dan 

Motivasi  

• Ketertarikan pada mata 

pelajaran fisika 

• Perhatian terhadap mata 

pelajaran fisika 

• Usaha untuk belajar fisika 

b. Intelegensi • Kecakapan dalam  

menyelesaikan soal fisika  

• Pemahaman terhadap materi 

fisika  

2 Faktor Eksternal  

2.1 Keluarga  

a.  Dukungan  • Dukungan orang tua dalam 

belajar 

2.2 Guru  a.  Kualitas • Penguasaan Materi 

• Kejelasan dalam menerangkan 

b.  Metode • Penggunaan metode mengajar 

• Penggunaan alat peraga  

• Persiapan media ajar 
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 2.3 Alat Pelajaran    

dan fasilitas 

a. Sarana/Prasarana • Ketersediaan Buku  

• Ketersediaan Gadget/laptop 

• Kemampuan menggunakan 

aplikasi belajar online  

• Akses jaringan internet yang 

memadai 

 2.4 Sekolah a.  Kurikulum • Beban Materi Pelajaran  

• Penggunaan kurikulum yang 

tepat 

b.  Waktu Belajar • Alokasi Waktu Pelajaran 

• Frekuensi Penambahan jam 

Belajar  

c. Kedisiplinan • Ketepatan waktu memulai 

pelajaran 

• Ketepatan mengumpulkan 

tugas  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini dirancang sesuai dengan tujuan yang akan dicapai yakni, 

untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi peserta didik pada mata pelajaran 

fisika. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini peneliti mengambil 

metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mempunyai tujuan 

untuk menggambarkan sesuatu fakta dengan mengandalkan analisis berdasarkan 

kronologi yang terjadi di lapangan, yang kemudian akan dijelaskan dalam bentuk 

uraian kata-kata. Teknik ini juga digunakan untuk menganalisa data sehingga 

memperoleh kesimpulan.32 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMAN 4 Wira Bangsa Meulaboh yang 

berlokasi di Jl. Sisingamangaraja-Meuriyam, Dusun Cot Nibong Lapang, Kec. 

Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat, Prov. Aceh.  

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi secara 

jelas dan lengkap. Subjek penelitian pada umumnya adalah orang yang 

______________ 

32 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002),  h. 50 

 



31 
 

 
 

memberikan fakta dan informasi dengan jelas dan benar atau biasa disebut 

dengan informan.33 Pemilihan subjek dalam penelitian ini diambil secara 

purposive sampling. Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

berdasarkan tujuan penelitian.  

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik 

SMAN 4 Wira Bangsa Meulaboh berjumlah 15 orang dan Guru mata pelajaran 

yang bersangkutan. 

D. Instrumen Penelitian   

Instrumen penelitian diartikan sebagai suatu alat yang digunakan oleh 

peneliti untuk memperoleh data dan mengolahnya menjadi data yang valid dan 

sistematis.  Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Pedoman wawancara. Pedoman wawancara merupakan salah satu alat untuk 

mendapatkan informasi yang bersifat jelas dan akurat langsung dari 

narasumbernya. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang responden dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena 

yang menjadi topik penelitian.    

______________ 

33 Ahmad Tohardi, Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus, (TanjungPura : 

TanjungPura University Press) 2019, h. 585 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Maka untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis melakukan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Wawancara Mendalam (In Dept Interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi langsung dari narasumber guna mengetahui kesulitan yang dihadapi 

peserta didik pada mata pelajaran fisika. Penulis menggunakan teknik 

wawancara semiterstruktur, dimana responden memiliki kesempatan lebih 

bebas untuk mengemukakan pendapat mengenai permasalahan penelitian.  

Dalam melakukakn wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan 

mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi tambahan 

mengenai permasalahan dalam penelitian sehingga dapat menambah 

pembuktian terhadap apa yang diteliti. Dokumentasi ini berupa teknik 

penguatan dari pengumpulan data melalui wawancara. 34 Dalam penelitian ini, 

dokumentasi yang dibutuhkan dapat berupa foto atau dokumen lainnya yang 

mendukung penelitian. 

______________ 

34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung : Alfabeta, 2013) h. 329 
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3. Triangulasi  

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan data yang telah ada. Melakukan triangulasi bukan mencari 

kebenaran terhadap sebuah fenomena, tetapi lebih pada peningkatan 

pemahaman peneliti terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana peneliti akan mendapatkan 

data dari sumber yang berbeda-beda namun dengan teknik yang sama guna 

mendapatkan data yang konsisten, tuntas dan pasti.  

F. Teknik Analisis Data  

Data yang telah terkumpul setelah melakukan wawancara dan pengisian 

angket, selanjutnya peneliti akan mengelompokkan data yang telah diperoleh 

berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulis menggunakan 

teknik analisis data Miles and Huberman, dimana teknik analisis data yang 

dilakukan secara berkelanjutan.35 Adapun langkah analisis data yang akan 

dilakukan sebagai berikut : 

1. Reduksi Data  

Reduksi data adalah tahapan pengelompokan data yang dianggap 

penting yang telah diperoleh dari hasil wawancara sebelumnya. Reduksi data 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,  memfokuskan pada hal-hal 

______________ 
 

35 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…,h. 337 
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yang penting, dicari tema dan polanya.36 Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan 

peneliti untuk melakukan tahapan berikutnya.   

2. Penyajian Data  

Penyajian data akan dilakukan setelah peneliti mengumpulkan semua 

data dan dikelompokkan dalam bentuk teks naratif atau uraian singkat. 

Dengan melakukan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi dan melakukan perencanaan selanjutnya terhadap apa yang telah 

dipahami. Pentingnya peneliti untuk melakukan penyajian data tentunya untuk 

memahami kesulitan yang dihadapi peserta didik pada mata pelajaran fisika. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Setelah melakukan tahap penyajian data, untuk memperoleh informasi 

keseluruhan, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk teks deskriptif 

yang akan menjawab fokus penelitian yang telah dirancang sebelumnya. 

Kesimpulan yang diperoleh bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak 

ditemukan bukti-bukti yang kuat. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau 

dapat dipercaya.37   

______________ 
 
36 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…,h. 338 

37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…,h. 345 
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G. Pengecekan Keabsahan Data  

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang 

dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data 

yang diperoleh. Sebagaimana dijelaskan dibawah ini  Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan triangulasi sumber, dimana menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Data yang diperoleh akan dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan 

suatu kesimpulan yang bersifat tuntas dan pasti. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian yang telah dilakukan di SMA Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh 

pada tanggal 18 September s/d 22 September 2021 untuk mengetahui kesulitan 

belajar fisika peserta didik dalam pembelejaran daring. Subjek dalam penelitian 

ini adalah peserta didik kelas XII MIA yang berjumlah 15 orang dan 1 guru mata 

pelajaran fisika. Dalam penelian ini data yang diperoleh berupa hasil wawancara 

bersama peserta didik dan guru mata pelajaran fisika yang kemudian dianalisis 

untuk mengetahui kesulitan belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

1. Hasil Wawancara Bersama Peserta Didik  

a. Faktor Internal Peserta Didik 

Belajar memerlukan ketertarikan serta kemauan dari dalam diri 

peserta didik terhadap apa yang akan dipelajari agar tidak terdapat 

kesulitan maupun hal lainnya yang nantinya akan menghambat 

keberhasilan dalam proses pembelajaran.   

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 

pesera didik mengenai kesulitan belajar fisika dalam pembelajaran daring 

di SMA Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh peserta didik mengatakan : 

“Saya tidak begitu menyukai pelajaran ini, karena rumus yang harus 

di ingat sangat banyak” 
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“Saya tertarik terhadap pelajaran fisika, karena fenomena fisika ada 

dalam kehidupan sehari-hari”  

 

Selain itu, kemampuan untuk mengolah pengetahuan yang telah 

dimiliki juga merupakan hal yang sangat penting bagi peserta didik dalam 

mengikuti proses pembelajaran. Jika peserta didik kurang memiliki minat, 

motivasi serta kemampuan intelegensi tentuna akan mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran.  

Terkait hal tersebut berikut hasil wawancara yang telah dilakukan 

mengenai kesulitan belajar fisika peserta didik dalam pembelajaran daring 

di SMAN 4 Wira Bangsa Meulaboh, peserta didik mengatakan bahwa : 

“Saya kesulitan dalam penggunaan rumus ketika ingin menyelesaikan 

soal fisika” 

 

 

“Saya kesulitan dalam pemahaman soal fisika sehingga menimbulkan 

kesukaran dalam menyelesaikan soal tersebut” 

 

 

“Saya sering keliru dalam penggunaan rumus ketika ingin 

menyelesaikan soal fisika” 

 

 

“Saya sering keliru dalam perhitungan ketika ingin menyelesaikan 

soal fisika” 

 

 

“Saya kesulitan dalam menkonversi satuan” 

 



38 
 

 
 

b. Keluarga 

 

Keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran tidak terlepas dari 

peranan orang tua. Peranan disini dapat berupa dukungan mental maupun 

material guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga 

mencapai keberhasilan yang diharapkan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti 

bersama peserta didik mengenai kesulitan belajar fisika dalam 

pembelajaran daring di SMA Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh, peserta 

didik mengatakan bahwa : 

“Orang tua saya mendukung adanya sistem pembelajaran daring 

sebagai alternatif pembelajaran selama adanya pandemi covid-19.” 

 

“Orang tua saya menyediakan laptop/komputer sebagai alat belajar 

selain itu juga mencukupi kouta internet agar proses pembelajaran 

berjalan dengan lancar” 

 

“Orang tua saya mendukung tetapi juga berharap agar pembelajaran 

tatap muka segera diberlakukan” 

 

c. Guru  

 

Guru memiliki peran penting dalam menyukseskan keberhasilan 

belajar peserta didik. Guru dapat dikatakan sebagai fasilitator untuk 

penunjang proses pembelajaran. Dalam hal ini, strategi dan metode 
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mengajar guru sangat berpengaruh terhadap ketertarikan belajar peserta 

didik.  

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti 

bersama peserta didik mengenai kesulitan belajar fisika dalam 

pembelajaran daring di SMA Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh, peserta 

didik mengatakan : 

“Guru menjelaskan materi pelajaran langsung di zoom, jadi tidak 

membiarkan kami belajar sendiri” 

 

“Guru mengajar menggunakan papan tulis kecil jadi membuat saya 

lebih paham karena diajarkan langsung seperti dikelas” 

 

“Biasanya guru memberikan rangkuman materi atau link youtube 

tentang materi pelajaran yang dikirim di grup whatsApp sehabis jam 

pelajaran, jadi saya bisa belajar lagi di malam hari” 

 

“Guru mengajar dengan papan tulis kecil jadi terasa seperti di kelas, 

guru juga menjelaskan materi dengan kata sederhana dan dikaitkan 

dengan kehidupan sehari-hari sehingga saya mudah memahaminya.” 

 

d. Alat Pelajaran dan Fasilitas 

Hasil penelitian mengenai kesulitan belajar fisika peserta didik 

dalam pembelajaran daring di SMA Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh 

yang disebabkan oleh faktor fasilitas adalah kurangnya kelengkapan alat 
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belajar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti bersama peserta 

didik yang mengatakan : 

“Ketika daring saya menggunakan hp, jadi saya mencari bahan 

belajar di google karena saya tidak memiliki buku referensi, karena 

daring jadi buku dari perpustakaan sekolah tidak boleh dibawa 

pulang” 

 

 

“Saya menggunakan laptop ketika zoom, saya juga mencari bahan 

belajar di internet, karena saya tidak memiliki buku referensi.” 

 

 

“Ketika belajar, saya hanya mengandalkan materi yang dikirim oleh 

guru saya, saya tidak memiliki buku referensi lainnya.” 

 

 

“Ketika daring, saya menggunakan hp untuk zoom, saya hanya 

membaca materi yang dikirim oleh guru saya, tetapi tidak mencari 

dari sumber lain” 

 

Dalam pembelajaran jarah jauh, jaringan internet sangat 

menentukan kelancaran dalam proses pembelajaran. Sebagaimana hasil 

wawancara bersama peserta didik yang mengatakan : 

“Saya memiliki akses internet yang lancar sehingga tidak 

menghambat proses pembelajaran” 

 

 

“Daerah tempat tinggal saya memiliki jaringan internet yang cukup 

stabil sehingga pembelajaran daring berlangsung dengan lancar: 

 

 

“Jaringan internet daerah tempat tinggal saya cukup lancar jadi tidak 

ada kendala kecuali ketika sedang mati lampu” 
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e. Sekolah  

 

Alokasi waktu dalam pelaksanaan pembelajaran daring berbeda 

dengan pembelajaran tatap muka, hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

peneliti bersama peserta didik yang mengatakan :  

“Waktu ketika pelajaran fisika secara daring lebih singkat 

dibandingkan dengan sistem tatap muka, biasanya belajar fisika 

memakan waktu kurang lebih 1 (satu) jam dan tidak ada penambahan 

waktu belajar” 

 

Kesuksesan dalam belajar juga tidak terlepas dari aspek 

kedisiplinan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama peserta didik 

mengenai kesulitan belajar fisika dalam pembelajaran daring di SMAN 4 

Wira Bangsa Meulaboh, peserta didik mengatakan : 

“Saya masuk zoom selalu tepat waktu karena guru saya hanya 

mentoleransi keterlambatan masuk sekitar 15 menit” 

 

 

“Saya selalu masuk zoom tepat waktu” 

 

 

“Saya terkadang telat untuk join zoom ketika pembelajaran dimulai” 

 

2. Hasil Wawancara Bersama Guru  

a. Strategi dan Metode Mengajar 

Pelaksanaan pembelajaran daring tentunya menuntut guru untuk 

menciptakan suasana belajar yang nyaman dan inovatif, sehingga dapat 

mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran. Berkaitan dengan 
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strategi yang digunakan dalam mengajar, guru mata pelajaran fisika 

mengatakan : 

“Mengajar fisika ini harus dijadikan semenarik mungkin agar peserta 

didik tidak jenuh dan mau belajar. Jadi biasanya, bapak tidak hanya 

menekankan rumus kepada peserta didik melainkan konsep, sehingga 

peserta didik tidak akan berpikir bahwa fisika hanya tentang rumus 

saja. Selain itu, juga dihubungkan dengan peristiwa dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga ketika dijelaskan materinya peserta didik dapat 

dengan mudah untuk membayangkan jadi akan lebih mudah dalam 

pemahaman konsepnya.” 

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran fisika secara daring di SMA 

Negeri 4 Wira Bangsa Meulaboh, guru mata pelajaran yang bersangkutan 

mengatakan bahwa : 

“Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis daring, bapak 

menyiapkan materi yang dikemas dalam bentuk power point sebagai 

bahan belajar peserta didik, mengirim catatan pribadi tentang materi 

pelajaran fisika yang telah dirangkum sebelumnya sebagai bahan 

belajar tambahan. Sebagai penunjang lainnya, bapak juga turut 

mengirim buku dalam bentuk pdf dan link video yang terkait dengan 

materi fisika, dimana link tersebut dapat diakses peserta didik melalui 

aplikasi Youtube, sehingga peserta didik merasa lebih tertarik 

terhadap pembelajaran fisika, hal ini tentunya juga membantu 

pemahaman peserta didik.”  

 

Tentunya dalam proses pembelajaran, ada proses penilaian untuk 

mengukur sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang 

diajarkan. Guru mata pelajaran pada sekolah tersebut mengatakan : 
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“Sebelum memulai pelajaran, biasanya bapak akan bertanya 

mengenai materi yang diajarkan minggu lalu untuk mengukur sejauh 

mana peserta didik memahami tentang materi sebelumnya dan untuk 

sistem penilaian diambil berdasarkan hasil tugas dan ujian.” 

 

Hasil belajar yang dicapai peserta didik selama pembelajaran 

berbasis dalam jaringan (daring) tidak jauh berbeda dengan pembelajaran 

tatap muka. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan guru fisika saat 

wawancara : 

“Untuk hasil dan ketuntasan belajar peserta didik selama 

pembelajaran daring tidak jauh berbeda dengan pembelajaran tatap 

muka. Saat pembelajaran daring ini, ketuntasan belajar mencapai 

95%, peserta didik mampu untuk menjawab soal tes yang diberikan.”  

 

Selama diterapkan pembelajaran berbasis daring tentunya juga 

menjadi kesulitan dan tantangan tersendiri bagi peserta didik maupun 

tenaga pengajar. Hal ini juga dirasakan oleh guru mata pelajaran fisika 

pada saat wawancara berlangsung yang menyatakan : 

“Pembelajaran dalam jaringan ini kurang efektif untuk diterapkan, 

karena ketika proses pembelajaran berlangsung, peserta didik 

cenderung monoton dan hanya mendengarkan saja apa yang 

dijelaskan tetapi tidak ada respon balik seperti yang terjadi dalam 

kelas saat pembelajaran tatap muka sehingga hal ini tentunya akan 

berdampak pada kurangnya penguasaan materi bagi peserta didik. 

Selain itu, peserta didik juga tidak aktif dalam bertanya mengenai 

materi pelajaran sehingga pembelajaran berlangsung dengan kurang 

efektif.  
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b. Alat Pelajaran dan Fasilitas  

 

Pembelajaran dalam jaringan (daring) tentunya memerlukan media 

sebagai alat untuk belajar maupun mengajar. Sebagaimana yang 

disampaikan langsung oleh guru mata pelajaran fisika, dimana : 

“Selama pembelajaran daring berlangsung, kami menggunakan 

aplikasi zoom, google meet serta classroom sebagai media untuk 

belajar serta mengajar. Selain itu kami juga menggunakan grup 

WhatsApp sebagai alat komunikasi dan mengirim informasi 

tambahan. Bapak juga menyiapkan papan tulis kecil sebagai media 

saat mengajar sehingga peserta didik tidak merasa kesulitan dalam 

memahami materi, rumus maupun soal yang berkaitan dengan fisika. 

Untuk materi fisika yang berhubungan dengan praktikum, dilakukan 

menggunakan aplikasi dan melalui video berbasis online”.   

 

Pada pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan, pentingnya 

memiliki akses internet yang memadai guna menunjang kelancaran proses 

pembelajaran. Sesuai dengan hasil wawancara, guru bersangkutan 

mengatakan : 

“Selama proses pembelajaran tidak terkendala karena jaringan, 

jaringan cukup memadai sehingga pembelajaran berlangsung dengan 

lancar” 

 

c. Kurikulum  

Kurikulum yang digunakan dalam sistem pembelajaran daring 

adalah kurikulum darurat yang dirancang khusus oleh Kementrian 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sebagai penunjang 
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kegiatan pembelajaran jarak jauh berbasis daring. Hal ini diperkuat 

dengan pernyataan guru mata pelajaran fisika melalui wawancara yang 

menyatakan : 

“Pembelajaran dalam jaringan (Daring) adalah hal yang baru untuk 

diterapkan, dalam pelaksanaannya tentu mengikuti panduan RPP, 

tetapi menggunakan kurikulum yang berbeda dengan sistem 

pembelajaran tatap muka. Dalam pelaksanaan pembelajaran daring, 

menggunakan kurikulum darurat, sehingga dalam pembelajarannya 

hanya diajarkan materi inti saja.” 

 

d. Sekolah 

Saat pembelajaran daring berlangsung waktu yang digunakan 

cenderung lebih singkat dibandingkan dengan sistem tatap muka. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti bersama guru 

mata pelajaran bersangkutan yang mengatakan : 

“Saat pembelajaran daring berlangsung alokasi waktu yang 

digunakan berbeda dengan saat tatap muka, waktu yang digunakan 

cenderung lebih singkat, dan tidak ada penambahan waktu belajar 

diluar jam yang telah ditentukan oleh sekolah”  

 

Hasil penelitian yang telah dilakukan guna mengetahui kesulitan 

belajar fisika peserta didik dalam pembelajaran daring di SMAN 4 Wira 

Bangsa Meulaboh dari segi kedisplinan menunjukkan bahwa, peserta 

didik disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran daring. Sebagaimana 

diungkapkan oleh guru mata pelajaran fisika saat wawancara, 
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“Peserta didik mengikuti proses pembelajaran daring dengan baik 

dan tepat waktu, jika terlambat hanya beberapa menit saja dan 

masih termasuk dalam waktu toleransi keterlambatan”  

 

Selain hal kedisiplinan dalam belajar, kedisipinan dalam 

mengumpulkan tugas yang telah diberikan guru juga termasuk salah satu 

aspek pendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran. Perihal 

kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas sebagaimana wawancara yang 

telah dilakukan bersama guru bersangkutan mengatakan : 

“Dalam pengumpulan tugas, peserta didik selalu mengumpulkan 

tugas tepat waktu, karena biasanya saya menetapkan batas waktu 

untuk pengumpulan tugas pada aplikasi belajar. Sehingga peserta 

didik sudah mengumpulkan tugas yang saya berikan sesuai dengan 

tenggat yang telah ditentukan”  

 

 

3. Hasil Dokumentasi  

 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan guna 

mengetahui kesulitan belajar peserta didik dalam pembelajaran daring di 

SMAN 4 Wira Bangsa Meulaboh diperoleh bahwa, peserta didik 

mengalami kesulitan dalam penggunaan rumus pada saat menyelesaikan 

soal fisika, selain itu peserta didik juga mengalami kesulitan dalam 

perhitungan sehingga tidak memperoleh hasil yang benar. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya dokumentasi berupa hasil ulangan mingguan 

peserta didik.  
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Gambar. 4.1 

Pada gambar 4.1 dapat dilihat bahwa peserta didik salah dalam 

menggunakan rumus pada saat penyelesaian soal sehingga tidak 

mendapatkan hasil yang benar.  
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Gambar.4.2 

Selanjutnya, pada gambar 4.2 terlihat bahwa, peserta didik mengalami 

kesulitan dalam melakukan perhitungan sehingga tidak memperoleh hasil 

yang benar. Kemampuan dalam perhitungan pada saat penyelesaian soal 

fisika sangat dibutuhkan agar memproleh hasil yang sesuai.  

 

 

 Gambar 4.3 

 

 

Pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa pada saat melakukan penyelesaian 

soal pada materi Elastisitas, peserta didik tidak mengkonversikan satuan, 

sehingga memperoleh hasil yang keliru.  
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Gambar 4.4 

 

Gambar 4.5 

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa, peserta didik memiliki 

kesulitan dalam melakukan perhitungan sehingga memperoleh hasil yang 

keliru. Kesulitan seperti ini, tentu sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan proses pembelajaran.  



50 
 

 
 

B. Pembahasan  

1. Faktor Internal Peserta Didik 

Memiliki minat dan motivasi tentunya membawa pengaruh baik dalam 

belajar, karena dengan adanya ketertarikan  terhadap materi pelajaran akan 

membawa keaktifan dan keantusiasan dalam belajar.  

Selain ketertarikan terhadap mata pelajaran, tingkat intelegensi juga 

sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Intelegensi dapat berupa 

kemampuan untuk mengarahkan pikiran terhadap sesuatu sehingga 

memudahkan dalam melakukan suatu kegiatan.  

Pada saat wawancara peserta didik mengatakan bahwa, pelajaran fisika 

memiliki daya tarik karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari tetapi 

dalam pelaksanaan pembelajaran, peserta didik merasa kesulitan dalam 

melakukan perhitungan, mengkonversikan satuan, penggunaan rumus serta 

pemahaman soal. Sebagaimana dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Dinda Yulia Darsa. Dalam skripsinya beliau mengatakan bahwa peserta didik 

sering melakukan kekeliruan dalam penggunaan rumus dan kurang teliti 

dalam memahami soal.38. Hal ini diperkuat dengan adanya dokumentasi 

berupa hasil ujian mingguan peserta didik yang menunjukkan bahwa adanya 

______________ 

38 Dinda Yulia Darsa, “Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Fisika Dengan 

Teori Polya Pada Materi Kalor Kelas XI SMAN 3 Banda Aceh”, Skripsi. (Banda Aceh:Repository of 

UIN Ar-Raniry) h. 74 
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kesulitan pada saat menyelesaikan soal fisika sehingga hasil yang diperoleh 

tergolong rendah.  

 Peserta didik juga mengaku pembelajaran daring lebih menyulitkan 

mereka dibandingkan dengan sistem pembelajaran tatap muka. Belajar fisika 

secara daring menyebabkan peserta didik sulit dalam pemahaman materi, 

dikarenakan kurang efektifnya sistem pembelajaran daring. Hal ini senada 

dengan hasil penelitian Aan Widiyono yang menyatakan bahwa pembelajaran 

daring menyebabkan kurang optimalnya pemahaman terhadap materi 

pelajaran.39 

Selain itu, peserta didik tidak cukup terbiasa dengan suasana belajar 

tanpa berinteraksi langsung bersama teman dan guru, sehingga selama 

pembelajaran fisika secara daring berlangsung, mereka merasa tidak leluasa 

dalam bertanya serta mengenai materi fisika yang belum dipahami sehingga 

hal ini tentunya menyebabkan kurangnya penguasaan konsep terhadap 

pelajaran fisika.  

2. Keluarga  

Selama adanya pandemi covid-19, sistem pembelajaran dialihkan 

menjadi pembelajaran dalam jaringan atau lebih dikenal dengan sebutan 

______________ 

39 Aan Widiyono,” Efektifitas Perkuliahan Daring (Online) pada Mahasiswa PGSD di Saat 

Pandemi Covid-19”. Jurnal Pendidikan, Vol. 8, No.2, 2020. h.176 
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daring. Dengan diterapkan pembelajaran daring maka tidak terjadinya 

interaksi langsung antara guru dan peserta didik. Dalam hal ini, dukungan 

orang tua sangat berperan penting untuk kesuksesan proses pembelajaran.  

Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam keberhasilan belajar 

peserta didik. Peranan orang tua dalam mendukung peserta didik tidak hanya 

dari segi finansial tetapi juga dari segi kesehatan psikologi peserta didik. 

Orang tua dapat dikatakan sebagai motivator dan fasilitator utama dalam 

kelancararan proses pembelajaran.  

Keberhasilan peserta didik tidak terlepas dari dorongan dan motivasi 

orang tua yang senantiasa membimbing dan mengarahkan peserta didik 

sehingga memperoleh prestasi belajar yang diharapkan. 40 

3. Guru  

Pelaksanaan pembelajaran daring tentunya menuntut guru untuk 

menyiapkan strategi mengajar yang menarik dan inovatif agar dapat menarik 

perhatian peserta didik ketika pembelajaran daring berlangsung. Dalam hal 

ini, guru di SMAN 4 Wira Bangsa Meulaboh membimbing dan mengajar 

langsung peserta didik melalui aplikasi zoom, selain itu juga menyediakan 

______________ 

40 M.Umar, “Peranan Orang Tua dalam Peningkatan Prestasi Belajar Anak”. Jurnal Ilmiah 

Edukasi, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 26 
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papan tulis pribadi sebagai media dalam penyampaian materi guna 

mendukung pemahaman peserta didik.  

Selama proses pembelajaran berlangsung, guru juga menyiapkan 

materi yang telah dirangkum untuk dijadikan bahan belajar peserta didik, 

sebagai penunjang pemahaman peserta didik guru turut mengirim video atau 

link youtube yang berisi pemaparan mengenai materi pembelajaran. Hal ini 

diharapkan dapat mendukung pemahaman peserta didik terhadap pelajaran 

fisika.  

Sistem penilaian yang diterapkan oleh guru selama proses 

pembelajaran daring berlangsung didasarkan pada kehadiran peserta didik 

dalam mengikuti proses pembelajaran, pengumpulan tugas, nilai tes, serta 

hasil ujian semester.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama guru bersangkutan,  

hasil belajar yang dicapai peserta didik tidak jauh berbeda dengan hasil 

pembelajaran tatap muka. Menurut penuturan guru, hasil belajar peserta didik 

mencapai 95%. Dalam hal ini, hasil belajar dapat dikatakan tuntas. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Bistari yang menyatakan bahwa proses belajar 

mengajar dikatakan tuntas apabila paling sedikit 85% peserta didik dikelas 
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tersebut memiliki hasil belajar yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal 

(KKM).41 

Pembelajaran dalam jaringan adalah hal yang baru untuk diterapkan, 

sehingga dalam pelaksanaanya tentu terdapat kendala serta kesulitan. Hal ini 

turut dirasakan oleh guru bersangkutan terutama dalam menjelaskan rumus-

rumus fisika. Selain itu, guru juga kesulitan dalam memantau peserta didik 

salama proses pembelajaran berlangsung karena peserta didik cenderung 

monoton dan kurang aktif dalam bertanya, sehingga pembelajaran 

berlangsung kurang efektif.  

4. Alat Belajar dan Fasilitas 

Pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (daring) menuntun guru dan 

peserta didik untuk mahir dalam menggunakan aplikasi belajar online. Dalam 

pelaksanaan daring, guru dan peserta didik menggunakan aplikasi belajar 

berupa zoom, youtube dan whatsApp dan google classroom.  Aplikasi zoom 

digunakan sebagai media pembelajaran selama diterapkan pembelajaran 

daring, dalam aplikasi ini guru dan peserta didik dapat melakukan pertemuan 

secara online dan memulai pembelajaran sebagaimana mestinya. Aplikasi 

youtube digunakan untuk membuka link video pelajaran yang diberikan oleh 

guru sebagai penunjang pemahaman peserta didik. Google Classroom 

digunakan guru untuk mengirim materi pelajaran, link absensi dan wadah 

______________ 

41 Bistari Basuni Yusuf, “Konsep dan Indikator Pembelajaran Efektif”. Jurnal Kajian 

Pembelajaran dan Keilmuan, Vol.1 No.2, 2018, h. 19. 
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untuk peserta didik mengumpulkan tugas yang telah diberikan sebelumnya, 

sedangkan whatsApp merupakan aplikasi paling praktis dalam proses 

pembelajaran yang digunakan untuk saling berkomunikasi dan bertukar kabar 

antara guru dan peserta didik, mengirim materi pelajaran, link video dan 

sebagainya. Sebagaimana hasil penelitian oleh Marilin Kristina yang 

menyatakan bahwa pembelajaran online menggunakan aplikasi whasApp 

sangat mudah dan praktis untuk digunakan selama proses pembelajaran. 42 

Buku referensi merupakan alat pelajaran utama dalam kegiatan belajar. 

Pada saat pembelajaran daring berlangsung, peserta didik tidak memiliki buku 

referensi yang lengkap, hal ini disebabkan selama pembelajaran dilakukan 

dari rumah, peserta didik tidak dapat meminjam atau menggunakan buku 

referensi dari perpustakan sekolah sehingga hanya mengandalkan bahan 

belajar yang diberikan oleh guru. Hal ini tentu menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam proses pemahaman peserta didik.  

Pembelajaran dalam jaringan sangat mengandalkan jaringan internet, 

laptop, komputer, maupun handphone untuk kelancaran proses pembelajaran. 

Dalam pelaksanaanya, mayoritas peserta didik menggunakan handphone 

sebagai alat untuk mengikuti proses pembelajaran hanya beberapa dari mereka 

yang menggunakan laptop atau komputer. Sedangkan mengenai akses 

internet, peserta didik maupun guru bersangkutan memiliki  jaringan internet 

______________ 

42 Marilin Kristina,”Model Pelaksanaan Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi Covid-19 

di Provinsi Lampung”. Jurnal Idaarah, Vol. IV,  No. 2,  2020,  h. 206. 
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yang cukup stabil sehingga dapat dikatakan bahwa pada saat pelaksanaan 

pembelajaran daring berlangsung, jaringan internet tidak menjadi penghambat 

dalam proses belajar sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi peserta didik 

maupun guru dalam menjalani proses pembelajaran.  

5. Sekolah   

Pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan (daring) dilaksanakan sesuai 

panduan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan mengacu pada 

kurikulum darurat yang telah disusun oleh Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan. Kurikulum darurat ini ditetapkan sebagai solusi acuan 

pembelajaran selama adanya pandemi covid-19. Kurikulum darurat ini adalah 

bentuk penyederhanaan kompetensi dasar, sehingga guru dan peserta didik 

dapat berfokus pada kompetensi prasyarat sebagai bahan belajar untuk tingkat 

berikutnya. Kurikulum darurat ini memberikan fleksibelitas kepada satuan 

pendidikan dalam menentukan kebutuhan belajar.  

Hal ini senada dengan penuturan guru bersangkutan, bahwa dalam 

pelaksanaan pembelajaran daring hanya diajarkan materi inti saja, namun 

dalam pelaksanaannya, guru tetap mengusahakan adanya kegiatan pembuka 

dan kegiatan penutup seperti yang terdapat pada panduan RPP. Hal ini 

dilakukan untuk menguji serta mengasah ingatan peserta didik terhadap mata 

pelajaran fisika.  
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Selain ketepatan kurikulum, keberhasilan dalam proses pembelajaran 

tidak terlepas dari aspek kedisiplinan. Menurut hasil penelitian, guru dan 

peserta didik memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam memulai dan 

mengikuti proses pembelajaran daring. Hal ini ditandai guru yang selalu 

memulai pembelajaran daring dengan tepat waktu dan hanya memberikan 

toleransi keterlambatan sekitar 15 menit. Hal ini diikuti dengan baik oleh 

peserta didik, mayoritas dari mereka mengikuti proses pembelajaran dengan 

tepat waktu, mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru sesuai dengan 

tenggat waktu yang telah disepakati sebelumnya dan guru juga mengakhiri 

kelas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Hal ini tentunya menjadi 

pengaruh positif terhadap keberhasilan dalam proses pembelajaran. 

Sebagaimana hasil penelitian oleh Umar Wirantasa yang mengatakan terdapat 

hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dan prestasi belajar dan dapat 

dikatakan bahwa kedisiplinan membawa pengaruh positif terhadap 

keberhasilan dalam belajar.43 

 

______________ 

43 Umar Wirantasa, “Pengaruh Kedisiplinan Siswa Terhadap Prestasi Belajar Matematika”. 

Jurnal Formatif, Vol. 7, No. 1, 2017, h. 83 
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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

penelitian tentang analisis kesulitan belajar fisika peserta didik dalam 

pembelajaran daring di SMAN 4 Wira Bangsa Meulaboh dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Kesulitan yang dialami peserta didik dalam mempelajari fisika secara 

daring diantaranya kesulitan dalam perhitungan, melakukan konversi 

satuan, penggunaan rumus, serta kesulitan terhadap pemahaman soal 

fisika. 

2. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar fisika peserta didik dalam 

pembelajaran daring meliputi faktor internal dalam aspek intelegensi 

selanjutnya diikuti oleh faktor eksternal dalam aspek alat pelajaran dan 

fasilitas yaitu kurangnya persiapan buku referensi. Sedangkan pelaksanaan 

pembelajaran daring berlangsung dengan baik dan tidak terdapat kendala 

lainnya. 

B. Saran 

Dalam melakukan penelitian, peneliti memiliki kendala yaitu kurang 

lengkapnya instrumen yang digunakan serta memiliki keterbatasan waktu dalam 

melakukan penelitian, diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar mampu 
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mengembangkan instrumen penelitian dan melakukan penelitian dalam periode 

waktu lebih lama sehingga dapat mengetahui kesulitan belajar fisika peserta didik 

secara akurat dan pasti. 
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LAMPIRAN 2  
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LAMPIRAN 3 
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LAMPIRAN 4  
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LAMPIRAN 5  

INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA PESERTA DIDIK 

NO Indikator Pertanyaan 

1 Faktor Internal  

Peserta Didik  

1. Apa saja yang saudara persiapkan sebelum 

memulai pembelajaran fisika secara daring? 

2. Apa perbedaan yang dirasakan ketika 

belajar secara daring dibandingkan dengan 

belajar secara tatap muka? 

3. Apakah saudara merasa tertarik terhadap 

pelajaran fisika ? 

4. Apakah saudara merasa kesulitan dalam 

mempelajari fisika? 

5. Apa kesulitan terbesar yang dihadapi ketika 

belajar fisika secara daring tanpa didukung 

dengan adanya pertemuan tatap muka? 

2 Strategi dan metode 

mengajar 

1. Bagaimana model pembelajaran yang 

diterapkan selama pembelajaran daring 

berlangsung? 

2. Apakah selama pembelajaran fisika, guru 

mempersiapkan media ajar? 

3. Apakah selama proses pembelajaran guru 

turut mengunggah konten pelajaran sebagai 

penunjang pemahaman saudara? 

4. Apakah guru mengadakan praktikum secara 

online selama proses pembelajaran daring 

berlangsung? 
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5. Apakah  guru memberikan tugas secara 

rutin setiap selesai pelajaran? 

3 Keluarga 1. Bagaimana peranan orang tua dalam 

mendukung proses pembelajaran fisika 

secara daring? 

4 Alat Pelajaran dan 

Fasilitas 

1. Apakah saudara memiliki akses internet 

yang memadai dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring? 

2. Apakah saudara bisa menggunakan aplikasi 

e-learning dengan lancar? 

5 Kurikulum  1. Apakah sekolah memberikan buku pelajaran 

sebagai pendukung bahan belajar selama 

proses pembelajaran daring berlangsung? 

5 Waktu Belajar 1. Berapa lama waktu yang digunakan saat 

pembelajaran fisika? 

2. Apakah ada penambahan waktu belajar 

diluar jam yang telah ditetapkan oleh pihak 

sekolah? 

6 Kedisiplinan  1. Apakah guru memulai pembelajaran daring 

dengan tepat waktu? 

2. Apakah saudara disiplin dalam mengikuti 

pembelajaran daring?  

3. Apakah saudara disiplin dalam 

mengumpulkan tugas yang telah diberikan? 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

PEDOMAN WAWANCARA GURU  

NO Indikator Pertanyaan 

1 Strategi dan metode 

mengajar 

1. Apa saja yang Bapak/Ibu persiapkan 

sebelum memulai pembelajaran fisika 

secara daring? 

2. Apa perbedaan yang dirasakan ketika 

mengajar secara daring dibandingkan 

dengan mengajar secara tatap muka? 

3. Bagaimana model pembelajaran yang 

Bapak/Ibu terapkan selama proses 

pembelajaran daring berlangsung? 

4. Apakah selama proses pembelajaran 

Bapak/Ibu turut mengunggah konten 

pelajaran sebagai penunjang pemahaman 

peserta didik saat belajar? 

5. Apakah Bapak/Ibu melakukan praktikum 

secara online selama proses pembelajaran 

daring berlangsung? 

6. Apakah  Bapak/Ibu memberikan tugas 

secara rutin kepada peserta didik setiap 

selesai pelajaran? 

7. Apa tolak ukur yang Bapak/Ibu jadikan 

acuan untuk mengetahui bahwa peserta 

didik sudah memahami materi fisika 

dengan baik?  
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8. Apa kesulitan terbesar yang dihadapi ketika 

mengajar fisika secara daring tanpa 

didukung dengan adanya pertemuan tatap 

muka? 

3 Alat Pelajaran dan 

Fasilitas 

1. Apakah Bapak/Ibu memiliki akses internet 

yang memadai dalam pelaksanaan 

pembelajaran daring? 

2. Apakah Bapak/Ibu bisa menggunakan 

aplikasi e-learning dengan lancar? 

4 Kurikulum  1. Apakah Bapak/Ibu memberikan materi 

pelajaran sesuai dengan RPP yang telah 

ditetapkan sebelumnya? 

2. Bagaimana ketercapaian ketuntasan belajar 

peserta didik pada setiap materi fisika?  

5 Waktu Belajar 1. Apakah ada perbedaan frekuensi waktu 

dalam mengajar secara daring dibadingkan 

dengan sistem tatap muka? 

2. Apakah ada penambahan waktu belajar 

diluar jam yang telah ditetapkan oleh 

sekolah? 

6 Kedisiplinan  1. Apakah bapak/ibu memulai pembelajaran 

daring dengan tepat waktu?  

2. Bagaimana kedisiplinan peserta didik 

dalam mengikuti pembelajaran daring? 

3. Bagaimana kedisiplinan peserta didik 

dalam mengumpulkan tugas yang telah 

diberikan? 
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LAMPIRAN 6 
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LAMPIRAN 7  

HASIL WAWANCARA BERSAMA GURU 

FISIKA DI SMAN 4 WIRA BANGSA MEULABOH 

(Bpk. Taufik Rvendi) 

Peneliti  : Sebelumnya perkenalkan pak, saya Ipah. Disini Ipah mau  

 bertanya mengenai pelaksanaan pembelajaran daring pada mata   

 pelajaran fisika di SMAN 4 Wira Bangsa, Apakah bapak 

 bersedia?  

Bpk.Taufik  :   Boleh nak.  

Peneliti  : Apa saja yang bapak persiapkan saat pembelajaran daring 

 berlangsung?  

Bpk.Taufik  :   Sebelum mulai daring biasanya bapak siapkan laptop, bahan ajar,

  dan mulai buka aplikasi belajar nya seperti meet. 

Peneliti : Apa ada perbedaan mungkin pak yang bapak rasakan dalam 

pelaksanaan daring dan tatap muka ? 

Bpk.Taufik : Ada nak, berbeda sekali. Kalau daring ini biasanya anak didik 

 hanya mendengar saja materi yang bapak terangkan, tidak aktif 

 seperti dikelas langsung  

Bpk. Taufik : Begitu ya pak. Fisika ini termasuk sulit ya pak dari segi konsep, 

 kadang juga tidak semua peserta didik tertarik untuk belajar, 

 biasanya gimana pak untuk meningkatkan minat belajar peserta 

 didik?   
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Bpk. Taufik : Biasanya bapak kaitkan dengan kehidupan sehari-hari nak, terus 

 juga menguatkan konsep tidak menekankan rumus selalu jadi 

 anak didik tidak jenuh dan merasa sulit. 

Peneliti :  Untuk model pembelajaran yang bapak terapkan selama daring 

 bagaimana pak?  

Bpk.Taufik  : Iya sama nak, bapak mengajar langsung di zoom atau meet, 

 bapak juga pakai papan tulis dirumah ketika mengajar, kadang 

 juga pakai power point.  

Peneliti  : Begitu ya pak, untuk materi yang mengharuskan praktikum 

 bagaimana pak?  

Bpk.Taufik :  Karena daring gini, praktikum langsung gak memungkinkan ya 

 nak, jadi praktikum untuk materi penting saja dan itu lewat 

 aplikasi online. 

Peneliti : Iya pak, untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik 

 dalam belajar fisika bagaimana pak? Apa bapak rutin memberi 

 tugas untuk jadi acuan pemahaman peserta didik? 

Bpk.Taufik : Kalau tugas tidak selalu bapak berikan nak, karena biar adik-adik 

 tidak terbebani sekali dengan pembelajaran daring ini, untuk 

 acuan pemahaman biasanya sebelum belajar bapak tanya lagi 

 tentang materi minggu lalu, sesekali juga bapak berikan soal 

 untuk dikerjakan.  
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Peneliti  : Begitu ya pak, kalau diingat lagi memang daring ini sedikit 

 memberatkan kita ya pak sebagai pengajar maupun anak didik. 

 Ketika daring ini, apa bapak merasa kesulitan pak mengajar 

 fisika?  

Bpk. Taufik  : Iya nak, cukup berat karena semua lewat online, cukup sulit 

 mengajar daring ini kadang jaringan kurang memadai kalau 

 cuaca sedang tidak baik, kouta internet juga harus selalu 

 dipenuhi.  

Peneliti : Mengenai materi ajar bagaimana pak? 

Bpk. Taufik : Materi ajar sesuai RPP nak, hanya berbeda kurikulum. Kita 

 selama daring pakai kurikulum darurat . 

Peneliti : Selama daring ini pak, ketuntasan belajar peserta didik 

 bagaimana pak? 

Bpk.Taufik :  Tuntas nak, 95% anak didik mampu menyelesaikan soal tes. 

Peneliti : Alokasi waktu belajar bagaimana pak? Apa sama dengan belajar 

 tatap muka? 

Bpk.Taufik  : Berbeda nak, kalau daring ini waktunya lebih singkat dari tatap 

 muka, biasanya juga tidak ada jam belajar tambahan seperti di 

 sekolah. 

Peneliti : Begitu ya pak, mengenai kedisiplinan peserta didik bagaimana 

 pak? 
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Bpak. Taufik :  Adik-adik cukup disiplin nak, masuk zoom juga selalu tepat 

 waktu, kumpul tugas juga begitu karena biasanya bapak berikan 

 batas waktu.  
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HASIL WAWANCARA BERSAMA PESERTA DIDIK 

DI SMAN 4 WIRA BANGSA MEULABOH 

 

Peserta Didik 1 (Cut Zahra) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak mau   

  bertanya sedikit mengenai pembelajaran daring pada  

  mata pelajaran fisika apa adik bersedia? 

PD 1 : Boleh kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD 1 : Materi pelajaran kak dari google, buku, hp 

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD 1  : Tertarik kak, guru nya ngajarinnya enak jadi  mudah  

  paham juga  

Peneliti : Dalam belajar fisika apa ada merasa kesulitan? 

PD 1 : Sulit kak, penurunan rumusnya susah, soal nya juga sulit  

  dipahami 

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan  

  tetap muka? 

PD 1  : Beda kak, kalau daring kurang efektif kak karena kadang  

  aplikasi belajar nya waktu diakses macet 

Peneliti : Biasanya guru mengajar bagaimana ketika daring? 
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PD 1 :  Bapak ajarin langsung kak pakai papan tulis kecil, jadi  

  mudah paham 

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada berikan bahan belajar? 

PD 1 : Ada kak, bapak kasih ppt, rangkuman materi, ada buku  

  juga dalam bentuk pdf, kadang bapak juga kirim video  

  belajar di grup  

Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa   

  diadakan praktikum? 

PD 1 : Tidak kak, praktikumnya cuma belajar dari video aplikasi 

Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya kasih tugas? 

PD 1 : Kasih kak kadang-kadang, tapi gak terlalu sering  

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan  

  belajar daring seperti ini? 

PD 1 : Dukung kak 

Peneliti : Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya stabil? 

PD 1 : Stabil kak, lancar 

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku  

  paket untuk belajar dirumah? 

PD 1 : Tidak kak, buku belajarnya cuma pdf dari guru aja  

Peneliti : Apa adik mengikuti pembelajaran tepat waktu? 

PD 1 : Iya kak, selalu 
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Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat  

  waktu? 

PD 1  :  Iya kak, karena ada batas waktu 
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Peserta Didik II (Dira Mizi) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak mau bertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD II : Bersedia kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD II : Buku tulis, hp 

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD II : Kurang tertarik kak, karena rumusnya susah  

Peneliti : Dalam belajar fisika apa ada merasa kesulitan? 

PD II : Sulit kak, rumusnya sulit, banyak hitung-hitungnya kadang 

susah 

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan 

  tetap muka? 

PD II : Beda kak, kalau belajar daring saya kurang paham 

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD II :  Bapak ajarin langsung kak di aplikasi zoom  

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada berikan bahan belajar? 

PD II : Ada kak, ada buku  dalam bentuk pdf, kadang bapak juga kirim 

video belajar  

Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 
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PD II : Tidak kak 

Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya kasih tugas? 

PD II : Kasih kak tapi jarang 

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD II : Mendukung kak 

Peneliti : Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD II : Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD II : Tidak kak  

Peneliti : Apa adik selalu mengikuti pembelajaran tepat waktu? 

PD II : Iya kak 

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar dik?  

PD II : Enggak kak, belajarnya cuma di jam yang udah ditentuin  

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD II  :  Iya kak  
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Peserta Didik III (T.Hafiz) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak maubertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD III : Bersedia kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD III : Kouta internet, hp, dan buku kak  

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD III :  Tertarik kak, cuma merasa agak sulit  

Peneliti : Sulitnya di bagian apa dik? 

PD III : Sulit hafal rumus kak, pemahaman materi dan soal juga sulit, 

terus kalau ada ubah-ubah satuan kami suka bingung kak 

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan  

  tetap muka? 

PD III : Kalau daring saya kurang belajar kak, karena kurang fokus 

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD III :  Bapak ngajar langsung kak di aplikasi zoom  

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada menyiapkan media ajar? 

PD III : Ada kak, bapak ajarinnya pakai papan tulis, bapak juga kirim 

video atau buku tentang materi pelajaran di grup wa  
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Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 

PD III : Tidak kak  

Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya berikan tugas? 

PD III : Iya kak, tapi gak selalu  

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD III : Mendukung kak karena keadaan covid seperti ini 

Peneliti :  Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD III :  Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD III : Tidak kak, buku belajar nya cuma dari bapak saja  

Peneliti : Apa adik mengikuti pembelajaran tepat waktu? 

PD III : Iya kak, tapi kadang juga terlambat beberapa menit 

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar?  

PD III : Tidak kak 

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD III : Kadang telat kak sesekali.  
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Peserta Didik IV (Fairuz Humaira) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak mau bertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD IV : Bersedia kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD IV : Buku tulis, laptop, kalkulator dan hp kak 

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD IV :  Tertarik kak, karena materinya berkaitan dengan kehidupan 

sehari-hari 

Peneliti : Dalam belajar fisika apa ada merasa kesulitan? 

PD IV : Sulit kak, hafal rumsnya, kalau soal nya cerita susah 

pahaminya, terus hitung-hitungnya kadang susah kak kalau gak 

pakai kalkulator 

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan tetap 

muka? 

PD IV : Beda kak, kalau daring kita kayak terburu-buru waktu, terus 

kadang juga kalau mati lampu jaringan nya jadi gak lancar 

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD IV :  Bapak membimbing langsung kak di zoom, pakai papan tulis 

juga kayak dikelas. 

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada berikan bahan belajar? 
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PD IV : Ada kak, ada buku pdf, link video youtube juga ada kak  

Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 

PD IV : Tidak kak 

Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya kasih tugas? 

PD IV : Kasih kak tapi gak selalu 

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD IV : Mendukung kak, kadang kalau ada waktu luang didampingi 

juga, dicukupi kouta untuk belajar.  

Peneliti : Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD IV : Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD IV : Tidak kak, bukunya hanya pdf dari bapak saja  

Peneliti : Apa guru memulai pembelajaran tepat waktu? 

PD IV : Iya tepat waktu kak 

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar dik?  

PD IV : Enggak kak 

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD IV : Iya kak selalu kumpul tepat waktu 
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Peserta Didik V (Ufaira Nisa) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak mau bertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD V : Bersedia kak. 

Peneliti :  Sebelum belajar daring dimulai, apa saja yang adik 

persiapkan? 

PD V : Buku, alat tulis sama hp kak 

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD V : Tertarik kak, karena gurunya jelasinnya mudah dipahami 

Peneliti : Dalam belajar fisika apa ada merasa kesulitan? 

PD V : Sulit kak, itung-itungannya susah apalagi kalau bagi-bagi 

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan tetap 

muka? 

PD V : Belajar daring kurang efektif kak, saya juga kurang ngerti 

materinya 

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD V :  Bapak ajarin langsung kak di aplikasi zoom  

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada berikan bahan belajar? 

PD V : Ada kak, buku  dalam bentuk pdf, bapak juga ngajarnya pakai 

papan tulis 
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Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 

PD V : Tidak kak 

Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya kasih tugas? 

PD V :  Kasih kak tapi tidak setiap minggu 

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD V : Mendukung kak karena kondisi juga tidak memungkinkan 

untuk belajar di sekolah  

Peneliti :  Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD V :  Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD V : Tidak kak  

Peneliti : Apa guru memulai pembelajaran tepat waktu? 

PD V : Iya kak, bapak masuk selalu tepat waktu 

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar dik?  

PD V : Tidak kak. 

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD V :  Iya kak, karena biasanya bapak gak terima lagi kalau telat. 
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Peserta Didik VI (Zulkifli) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak mau bertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD VI : Bersedia kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD VI : Buku, hp sama laptop  

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD VI :  Tertarik kak, karena berhubungan dengan kehidupan sehari-

hari 

Peneliti : Dalam belajar fisika apa ada merasa kesulitan? 

PD VI : Soalnya susah dipahami kak kadang-kadang, terus kalau ubah 

satuan gitu kami kurang ngerti  

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan tetap 

muka? 

PD VI : Belajar daring saya kurang paham penjelasan materi nya, kalau 

dikelas kan bisa langsung komunikasi dengan bapak  

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD VI :  Bapak ngajar langsung kak di aplikasi zoom  

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada berikan bahan belajar? 

PD VI : Ada kak, buku pdf, kadang bapak juga kasih link youtube 
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Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 

PD VI : Tidak kak, kalau materi yang ada praktikum bapak cuma kasih 

video aja  

Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya berikan tugas? 

PD VI : Iya kak  

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD VI : Mendukung kak karena keadaan juga tidak mungkin belajar 

tatap muka 

Peneliti :  Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD VI :  Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD VI : Tidak kak  

Peneliti : Apa adik mengikuti pembelajaran tepat waktu? 

PD VI : Iya kak 

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar?  

PD VI : Tidak kak 

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD VI :  Iya kak 
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Peserta Didik VII (Fidya Hidayani) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak mau bertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD VII : Bersedia kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD VII : Hp dan buku kak  

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD VII :  Tertarik kak, bapak ngajarnya mudah dipahami 

Peneliti : Dalam belajar fisika apa ada merasa kesulitan? 

PD VII : Ada kak, susah perhitungannya, kadang juga bingung harus 

pakai rumus yang mana  

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan tetap 

muka? 

PD VII : Belajar daring saya kurang paham penjelasan materi nya, 

komunikasinya sulit kak     

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD VII :  Bapak ngajar langsung kak di aplikasi zoom  

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada berikan bahan belajar? 

PD VII : Ada kak, buku pdf 
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Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 

PD VII : Tidak kak, kalau materi yang ada praktikum bapak cuma kasih 

video aja  

Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya berikan tugas? 

PD VII : Iya kak 

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD VII : Mendukung kak 

Peneliti :  Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD VII :  Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD VII : Tidak kak  

Peneliti : Apa adik mengikuti pembelajaran tepat waktu? 

PD VII : Iya kak 

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar?  

PD VII : Tidak kak 

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD VII :  Iya kak  
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Peserta Didik VIII (Aliya Natasya) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak mau bertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD VIII : Bersedia kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD VIII : Buku, hp sama laptop  

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD VIII :  Tertarik kak, bapak ajarinnya mudah dipahami 

Peneliti : Dalam belajar fisika apa ada merasa kesulitan? 

PD VIII : Sulit kak bagian rumus sama hitung-hitungnya 

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan tetap 

muka? 

PD VIII : Belajar daring kurang efektif kak karena tidak ada komunikasi 

dengan guru dan teman-teman  

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD VIII :  Bapak ngajar langsung kak di aplikasi zoom  

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada berikan bahan belajar? 

PD VIII : Ada kak, buku pdf, kadang bapak juga kasih link youtube 

Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 

PD VIII : Tidak kak, tidak ada praktikum  
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Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya berikan tugas? 

PD VIII : Iya kak  

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD VIII : Mendukung kak, tapi berharap juga segera belajar tatap muka 

Peneliti :  Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD VIII :  Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD VIII : Tidak kak, bukunya hanya pdf dari bapak  

Peneliti : Apa adik mengikuti pembelajaran tepat waktu? 

PD VIII : Iya kak 

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar?  

PD VIII : Tidak kak 

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD VIII :  Iya kak  
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Peserta Didik IX (Zakia Mahira) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak maubertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD IX : Bersedia kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD IX : Alat-alat tulis, buku, hp sama laptop kak 

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD IX :  Tertarik kak 

Peneliti : Dalam belajar fisika apa ada merasa kesulitan? 

PD IX : Rumusnya sulit,pemahaman gambar dan soal   

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan  

  tetap muka? 

PD IX : Belajar daring menurut saya kurang efektif kak, kurang paham 

juga dengan materinya 

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD IX :  Bapak ngajar langsung kak di aplikasi zoom  

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada menyiapkan media ajar? 

PD IX : Ada kak, bapak ajarinnya pakai papan tulis, bapak juga kirim 

video atau buku tentang materi pelajaran di grup wa  

Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 
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PD IX : Tidak kak  

Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya berikan tugas? 

PD IX : Iya kak, tapi tidak rutin 

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD IX : Mendukung kak karena keadaan juga tidak mungkin belajar 

tatap muka 

Peneliti :  Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD IX :  Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD IX : Tidak kak, buku belajar nya cuma dari bapak saja  

Peneliti : Apa adik mengikuti pembelajaran tepat waktu? 

PD IX : Iya kak, tapi kadang juga terlambat beberapa menit 

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar?  

PD IX : Tidak kak 

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD IX : Kadang telat kak sesekali.  
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Peserta Didik X (Vioka Riski) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak maubertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD X : Bersedia kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD X :  Laptop dan hp kak 

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD X :  Tertarik kak karena peristiwanya ada dalam kehidupan   sehari-

hari 

Peneliti : Dalam belajar fisika apa ada merasa kesulitan? 

PD X : Sulitnya waktu di perhitungan aja kak, apalagi kalau harus   

ubah-ubah satuan 

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan  

  tetap muka? 

PD X  : Belajar daring saya kurang paham kak materinya  

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD X :  Bapak ngajar langsung kak di aplikasi zoom  

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada menyiapkan media ajar? 

PD X : Ada kak, bapak ajarinnya pakai papan tulis 

Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 
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PD X : Tidak kak  

Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya berikan tugas? 

PD X : Iya kak, tapi tidak rutin 

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD X : Mendukung kak karena keadaan juga tidak mungkin belajar 

tatap muka 

Peneliti :  Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD X :  Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD X : Tidak ada kak kalau dari sekolah 

Peneliti : Apa adik mengikuti pembelajaran tepat waktu? 

PD X : Iya kak, tapi kadang juga terlambat  

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar?  

PD X : Tidak kak 

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD X : Kadang telat kak. 
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Peserta Didik XI (Eti Sartika) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak maubertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD XI : Bersedia kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD XI : Buku tulis sama hp kak  

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD XI :  Tertarik kak, karena guru yang mengajarnya mudah dipahami 

Peneliti : Selama belajar fisika, apa ada merasa sulit dik? 

PD XI : Kurang paham kak sama rumus dan penurunannya  

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan  

  tetap muka? 

PD XI  : Kalau daring saya kurang memahami pelajaran kak  

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD XI :  Bapak ngajar langsung kak di aplikasi zoom  

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada menyiapkan media ajar? 

PD XI : Ada kak, bapak kirim buku pdf sama video atau link youtube 

juga di grup 

Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 

PD XI : Tidak kak  
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Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya berikan tugas? 

PD XI : Iya kak, tapi tidak setiap minggu  

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD XI : Mendukung kak karena keadaan kurang kondusif untuk tatap 

muka 

Peneliti :  Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD XI :  Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD XI : Tidak kak, buku belajar nya cuma dari bapak saja  

Peneliti : Apa adik mengikuti pembelajaran tepat waktu? 

PD XI : Iya kak, tepat waktu 

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar?  

PD XI : Tidak kak 

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD XI : Iya kak  
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Peserta Didik XII (M. Abir Fariz) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak maubertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD XII : Bersedia kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD XII : Hp, kouta internet sama buku   

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD XII :  Kurang tertarik kak, karena susah pelajarannya  

Peneliti : Selama belajar fisika, apa ada merasa sulit dik? 

PD XII : Rumus nya banyak kak jadi sulit dipahami   

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan  

  tetap muka? 

PD XII : Belajar daring lebih susah untuk menyerap materi kak jadi 

kurang paham karena kan belajarnya gak langsung dikelas  

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD XII :  Bapak ngajar langsung kak di aplikasi zoom  

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada menyiapkan media ajar? 

PD XII : Bapak biasanya kirim buku pdf sama video gitu kak  

Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 

PD XII : Tidak ada kak  
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Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya berikan tugas? 

PD XII : Iya kak, tapi tidak rutin  

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD XII : Mendukung kak karena keadaan kurang kondusif untuk tatap 

muka 

Peneliti :  Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD XII :  Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD XII : Tidak kak, buku belajar cuma buku pdf aja. 

Peneliti : Apa adik mengikuti pembelajaran tepat waktu? 

PD XII : Iya kak.  

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar?  

PD XII : Tidak kak, waktu belajarnya sesuai dengan yang di jadwalkan  

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD XII : Iya kak, selalu  
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Peserta Didik XIII (Anis Dea) 

Peneliti : Sebelumnya perkenalkan, kakak ipah. Kakak maubertanya 

sedikit mengenai pembelajaran daring pada mata pelajaran 

fisika apa adik bersedia? 

PD XIII : Bersedia kak. 

Peneliti :  Ketika belajar daring, apa saja yang adik persiapkan? 

PD XIII : Laptop dan hp kak  

Peneliti : Apa adik tertarik sama pelajaran fisika? 

PD XIII :  Kurang tertarik, karena susah kak  

Peneliti : Susah di bagian mana dik?  

PD XIII : Rumusnya kak, pemahaman soalnya juga susah  

Peneliti : Ada merasa perbedaan mungkin belajar daring dengan  

  tetap muka? 

PD XIII  : Belajar daring kurang efektif kak, kurang paham juga 

materinya, komunikasinya juga sulit ketika belajar   

Peneliti : Biasanya cara guru mengajar bagaimana ketika daring? 

PD XIII :  Bapak ngajar langsung kak di zoom  

Peneliti : Selama daring, apa bapak ada menyiapkan media ajar? 

PD XIII : Bapak biasanya kirim buku pdf sama video tentang materi 

Peneliti : Untuk materi yang ada praktikum bagaimana, apa diadakan 

praktikum? 

PD XIII : Tidak ada kak  



103 
 

 
 

Peneliti : Kalau habis belajar, apa bapak biasanya berikan tugas? 

PD XIII : Iya kak, tapi jarang   

Peneliti : Kalau orang tua bagaimana, apa mendukung dengan belajar 

daring seperti ini? 

PD XIII : Mendukung kak karena keadaan covid begini tidak bisa tatap 

muka 

Peneliti :  Di daerah rumah adik apa jaringan internetnya lancar? 

PD XIII :  Lancar kak  

Peneliti : Selama daring, apa pihak sekolah menyediakan buku paket 

untuk belajar dirumah? 

PD XIII : Tidak kak, buku belajar cuma buku pdf aja, atau buku dari 

google  

Peneliti : Apa adik mengikuti pembelajaran tepat waktu? 

PD XIII : Iya kak.  

Peneliti : Biasanya apa ada penambaham jam berlajar?  

PD XIII : Tidak kak, waktu belajarnya sesuai dengan yang di jadwalkan  

Peneliti : Untuk tugas bagaimana, apa adik selalu ngumpulin tepat 

waktu? 

PD XIII : Iya kak, karena ada deadline-nya 
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LAMPIRAN 8  
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LAMPIRAN 9  
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