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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Pendidikan dapat mengarahkan tingkah laku menuju tingkat perkembangan 

yang diharapkan. Oleh karena itu pemerintah senantiasa menaruh perhatian 

yang sangat besar terhadap perkembangan dunia pendidikan di Indonesia. 

Hakekat pendidikan ialah menyediakan lingkungan yang memungkinkan 

anak didik mengembangkan bakat, minat, dan kemampuannya secara optimal 

dan utuh. Pendidikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari kehidupan 

masyarakat. 

 

Melalui pendidikan yang baik dihasilkan sumber daya manusia yang terampil 

dan produktif sebagai subjek sekaligus objek dalam mengisi pembangunan 

nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas 

masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan 

kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan memperhatikan tantangan perkembangan global. 

 

Salah satu sarana dan prasarana untuk mendapatkan pendidikan yang baik 

dan berkualitas adalah di sekolah. Di mana pendidikan tersebut dapat 

membentuk manusia yang berilmu pengetahuan dan memiliki lulusan- 

lulusan yang berkualitas. Pembelajaran di sekolah bertujuan meningkatkan 



2 
 

mutu pendidikan yang dapat menghasilkan siswa- siswi yang berprestasi dan 

memiliki kemampuan terbaik dalam belajar. Proses kegiatan pembelajaran 

adalah hal utama dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prestasi 

belajar merupakan hasil yang diperoleh karena aktivitas yang dilakukan. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam usaha 

mengembangkan dan membina potensi yang dimiliki siswa. Pada saat di 

sekolah tidak hanya diberikan pelajaran ilmu pengetahuan umum saja tetapi 

juga diberikan pelajaran pengetahuan agama agar siswa menjadi individu 

yang intelektual, beriman, dan bertaqwa. 

 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar dapat dikelompokkan 

dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kecerdasan,bakat, 

minat, motivasi, kesehatan jasmani, kesiapan belajar, dan cara belajar siswa 

itu sendiri. Faktor eksternal meliputi keluarga, lingkungan, guru, masyarakat, 

sekolah, serta peralatan belajar atau sarana belajar. 

 

Belajar merupakan proses untuk mencapai tujuan tertentu guna memenuhi 

kebutuhan akan ilmu pengetahuan. Tindakan atau aktivitas belajar itu ada 

karena dorongan dari dalam diri seseorang yang disebut motivasi. Faktor 

motivasi memegang peranan penting dalam proses belajar siswa, karena 

motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak yang ada dalam diri siswa 

sehingga membutuhkan dan memberi arah pada kegiatan belajar untuk 

mencapai tujuan belajar yang dikehendaki. 
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Ketersediaan fasilitas belajar di sekolah sangat penting bagi sekolah untuk 

melakukan kegiatan belajarnya, baik untuk mengulang kembali mata 

pelajaran yang telah diberikan maupun untuk mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan serta melakukan latihan-latihan mandiri untuk memperdalam 

materi. Semakin lengkap sarana belajar yang dimiliki di sekolah seperti ruang 

tempat belajar yang khusus, kelengkapan buku, dan alat-alat sekolah, 

memungkinkan anak dapat belajar sehingga aktivitas belajar di sekolah dapat 

berjalan lancar. 

  

Kegiatan pembelajaran sebagai suatu proses merupakan sistem yang tidak 

terlepas dari komponen-komponen lain yang saling berinteraksi  di dalamnya 

salah satu komponen dalam proses pembelajaran adalah pemanfaatan sarana 

pembelajaran. Fasilitas belajar merupakan alat bantu pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Pemanfaatan fasilitas belajar yang tepat dapat membantu guru akan lebih 

mudah dalam menyampaikan materi yang akan disampaikan. Pemanfaatan 

fasilitas yang tepat dapat memberikan hasil yang optimal bagi siswa dalam 

menyerap materi yang disampaikan dan pada akhirnya akan mempengaruhi 

hasil belajar siswa. 

 

Pada kenyataannya masih banyak siswa yang tidak berhasil mencapai hasil 

yang memuaskan pada saat evaluasi pembelajaran. Dengan kata lain tidak 

setiap siwa dapat mencapai tujuan pembelajaran sebagaimana yang 

diharapkan. Hal ini pun terjadi pada siswa SMP Kartikatama Metro. 
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Bedasarkan pada penelitian pendahuluan yang telah dilakukan pada siswa 

kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 2012/2013, menunjukkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu belum sepenuhnya 

memuaskan. Dibawah ini disajikan data Hasil Ujian Semester Ganjil. 

 

Tabel 1.Hasil Ujian Semester Ganjil Mata IPS Terpadukelas VIII SMP 

Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

Sumber: Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Kartikatama Metro 

 

 

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui hasil belajar siswa bervariasi dari 

nilai yang tinggi sampai nilai yang rendah. Prestasi belajar yang diperoleh 

siswa kelas VIII siswa SMP Kartikatama Metro dari 160 siswa yang 

mendapat nilai kurang dari 78 sebanyak 113 siswa atau sebesar 70,62 %. Hal 

ini berarti sebagian besar siswa memiliki hasil belajar yang masih tergolong 

rendah. Hal ini sesuai dengan pendapat Djamarah dan Zain (2006:128), 

No Kelas Nilai Jumlah siswa Keterangan 

<78 ≥ 78  

 

Nilai kelulusan 

ditentukan bila, 

nilai yang 

diperoleh ≥ 78 

1 VIII A 27 5 32 

2 VIII B 25 7 32 

3 VIII C 25 7 32 

4 VIII D 20 12 32 

5 VIII E 26 16 32 

Jum 

Lah 

Siswa 113   47 160 

% 70,62% 29,37% 100%  
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apabila bahan pelajaran yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai siswa maka 

persentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah. 

 

SMP Kartikatama Metro terdapat Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 

tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata 

pelajaran. Hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan diperoleh bahwa Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) siswa di SMP Kartikatama Metro adalah 78. Jika 

siswa telah mencapai kriteria tersebut maka tidak perlu diadakan remedial, 

sebaliknya jika siswa belum mencapai kriteria nilai yang diharapkan maka 

siswa tersebut harus mengadakan remedial. 

 

Berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan tergantung pada proses 

pembelajaran. Dalam pendidikan disekolah proses pembelajaran merupakan 

kegiatan yang paling penting. Hasil belajar yang baik menunjukkan proses 

belajar yang baik, dan sebaliknya proses belajar yang baik akan memberikan 

hasil yang baik pula. 

 

Keberhasilan belajar seseorang sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor intenal meliputi kesehatan, 

kecerdasan, minat dan motivasi, serta cara belajar siswa itu sendiri. Faktor 

eksternal meliputi keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, dan sekolah. 

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang bersumber dari guru mata pelajaran 

IPS Terpadu bahwa dalam pembelajaran IPS Terpadu kelas VIII SMP 

Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 2012/2013 rendahnya hasil belajar sswa 
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tersebut diduga dipengaruhi oleh faktorcara belajar siswa yang kurang 

efektif,motivasi belajar, dan pemanfaatan fasilitas belajar disekolah yang 

masih belum maksimal dan variatif, hal ini terlihat dalam proses pembelajaran 

yang berlangsung. 

 

Faktor pertama yang dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar adalah cara 

belajar siswa yang kurang efektif. Hal ini ditunjukkan oleh siswa yang 

cenderung pasif dalam pembelajaran. Konsentrasi siswa dalam proses 

pembelajaran sangat kurang, hal ini terlihat pada siswa seperti 

memperhatikan namun ketika guru menanyakan tentang pelajaran maka 

hanya satu atau dua orang siswa yang mampu menjawab pertanyaan tersebut. 

Siswa pun malas membaca buku pelajaran dan mengulang pelajaran yang 

telah disampaikan, siswa hanya membaca buku saat akan melaksanakan 

evaluasi. Bahkan ketika guru memeriksa catatan, hampir setengah dari jumlah 

siswa yang ada ditiap-tiap kelas tidak memiliki catatan lengkap. Seharusnya 

dalam menjalankan aktivitas belajar, siswa memerlukan suatu cara belajar 

yang efektif, praktis, dan mudah diterapkan agar mampu meningkatkan hasil 

belajar siswa tersebut. 

 

Faktor kedua yang diduga dapat menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa 

pada mata pelajaran IPS Terpadu adalah faktor motivasi, motivasi belajar 

memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Motivasi belajar 

merupakan keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan 

kegiatan belajar yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan 
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memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki 

dapat tercapai. 

 

Faktor ketiga yang menyebabkan rendahnya hasil belajar IPS Terpadu siswa 

adalah pemanfaatan fasilitas belajar disekolah. Seperti kita ketahui sasaran 

penggunaan fasilitas belajar disekolah adalah agar anak didik mampu 

menciptakan sesuatu yang baru dan mampu memanfaatkan sesuatu yang telah 

ada untuk dipergunakan dengan bentuk dan variasi lain yang berguna dalam 

kehidupannya. Dengan demikian mereka dengan mudah mengerti dan 

memahami materi pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada mereka. 

 

Bardasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini 

diberi judul: “Pengaruh Cara Belajar, Motivasi Belajar dan Pemanfaatan 

Fasilitas Belajar Disekolah Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa 

Kelas VIII SMP KatikatamaMetro Tahun Pelajaran 2012/2013”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan dalam 

penelitian ini    dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Sebagian besar hasil belajar siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro 

belum mencapai kriteria muinimum (KKM) khususnya pada mata 

pelajaran IPS Terpadu yaitu yang memperoleh nilai kurang dari 78 

dianggap kurang berhasil. 

2. Masih belum efektifnya cara belajar yang dimiliki oleh siswa dalam 

mengikuti proses belajar di kelas sehingga berdampak negatif pada hasil 

belajar. 

3. Masih rendahnya usaha siswa kelas VIII SMP Kartikatam Metro untuk 

mengerjakan sediri tugas-tugas yang diberikan oleh guru IPS Terpadu. 

4. Rendahnya minat danmotivasi siswa untuk belajar pada mata pelajaran 

IPS Terpadu. 

5. Rendahnya tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh siswa pada mata 

pelajaran IPS Terpadu 

6. Rendahnya hubungan atau relasi antara siswa dengan siswa, siswa dengan 

guru, maupun siswa dengan masyarakat. 

7. Rendahnya dukungan dan motivasi yang diberikan oleh guru mata 

pelajaran IPS Terpadu dan orang tua terhadap siswa sehingga hasil belajar 

yang diperoleh sangat rendah. 

8. Rendahnya pemanfaatan fasilitas belajar disekolah yang digunakan oleh 

guru mata pelajaran IPS Terpadu sehingga berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. 
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9. Pemanfaatan fasilitas belajar disekolah yang tersedia masih belum 

digunakan secara maksimal oleh siswa dalam pembelajaran. 

10. Kurangnya alat belajar yang dimiliki oleh siswa dalam proses 

pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini 

dibatasi pada cara belajar (X1), motivasi belajar (X2), dan pemanfaatan 

fasilitas belajar disekolah(X3), dan hasil belajar IPS Terpadu (Y). 

 

 

D. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh cara belajar siswa terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu  siswa kelas VIII SMP Kartikatama sMetro Tahun pelajaran 

2012/2013? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu  siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun pelajaran 

2012/2013? 

3. Apakah ada pengaruh pemanfaatan fasilitas belajar disekolah terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun 

pelajaran 2012/2013? 
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4. Apakah ada pengaruh cara belajar, motivasi belajar,dan pemanfaatan 

fasilitas belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP 

Kartikatama Metro Tahun Pelajaran 2012/2013? 

 

E. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh cara belajar siswa terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun pelajaran 

2012/2013. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun pelajaran 

2012/2013. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan fasilitas belajar disekolah 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Kartikatama 

Metro Tahun pelajaran 2012/2013. 

4. Untuk mengetahui pengaruh cara belajar, motivasi belajar, dan 

pemanfaatan fasilitas belajar disekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VIII SMP Kartikatama Metro Tahun pelajaran 2012/2013. 
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F. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis: 

1. Manfaat secara teoritis:  

a. Memperkaya ilmu pendidikan bagi peneliti khususnya dan masyarakat 

pada umumnya. 

b. Memberikan sumbangan penting dan memperluas kajian ilmu 

pendidikan yang menyangkut hasil belajar. 

c. Menambah konsep baru yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan 

lebih lanjut bagi pengembangan ilmu pendidikan. 

2. Manfaat secara praktis: 

a. Sumbangan pemikiran bagi siswa agar lebih aktif dan memiliki cara 

belajar yang efektif dalam proses pembelajaran agar lebih mudah 

memahami materi pelajaran sehingga mencapai hasil belajar yang 

maksimal. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

kepada guru dalam pemanfaatan media pembelajaran yang dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

c. Informasi kepada orang tua, agar membantu menumbuhkan cara 

belajar yang baik bagi anak-anaknya dalam meningkatkan hasil 

belajar disekolah. 
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G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subyek penelitian  

Ruang lingkup subyek penelitian ini adalah siswa kelas VIII. 

2. Objek penelitan  

 Ruang Lingkup Objek penelitan ini adalah cara belajar (X1), motivasi 

belajar (X2), dan pemanfaatan fasilitas belajar disekolah (X3),danhasil 

belajar IPS Terpadu (Y). 

3. Tempat Penelitian  

Ruang lingkup tempat penelitian adalah SMP Kartikatama Metro. 

4. Waktu Penelitian  

Ruang Lingkup waktu penelitan adalah pelaksanaan penelitian pada tahun 

2012/2013. 

5. Ilmu Penelitian  

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian adalah ilmu kependidikan, 

khususnya bidang IPS Terpadu. 

 

 


