
1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah

Di zaman yang semakin  modern pendidikan memegang peranan penting bagi

perkembangan  suatu bangsa, perkembangan suatu bangsa dapat dilihat dari

tingkat keberhasilan dalam pembangunan. Keberhasilan pembangun suatu bangsa

ditentukan oleh kualitas pendidikan di negara tersebut. Dengan terciptanya

pendidikan yang baik, manusia dapat mencapai taraf kesejahteraan hidupnya, dan

dapat berpartisipasi secara aktif dalam membantu pembangunan.

Lembaga pendidikan merupakan salah satu tempat bagi peserta didik yang

disiapkan untuk menjadi manusia berkualitas. Sekolah merupakan salah satu

lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat membantu menyukseskan

program pemerintah dalam bidang pendidikan. Hal ini antara lain dilakukan

dengan mengadakan perubahan serta perbaikan kurikulum guna menunjang mutu

pendidikan sebagai modal utama dalam pembangunan dan kemajuan suatu

bangsa. Pendidikan diharapkan mampu mengubah seorang menjadi lebih baik.

Hal inilah yang menarik perhatian pemerintah dan masyarakat untuk lebih

mengutamakan pendidikan.

Anak sebagai peserta didik menjadi sasaran utama dalam kegiatan pendidikan,

dimana mereka akan menjalani proses pembelajaran yang nantinya  diharapkan
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dapat mencapai keberhasilan belajar. Tingkat keberhasilan belajar siswa dapat

dilihat dari kemampuannya dalam menguasai materi pelajaran, dan prestasi

belajar yang dicapai siswa, keterampilan dan kebenaran dalam menyelesaikan

tugas yang diberikan guru.

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. (Slameto , 2010:2)

Pada proses pendidikan yang berlangsung di sekolah, terdapat banyak kendala

yang menghambat kelancaran  siswa dalam melaksanakan  aktivitas belajar.

Kendala-kendala tersebut berdampak negatif pada proses pembelajaran, salah

satunya  pada penurunan hasil belajar siswa di sekolah. Kendala-kendala tersebut

berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Faktor internal

merupakan faktor biologis (kondisi umum jasmani) dan faktor psikologis

(intelegensi, sikap, minat, bakat, dan motivasi) sedangkan faktor eksternal dapat

berupa faktor internal keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Menurut Slameto (2010:54-72) faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar

adalah sebagai berikut :

1. Faktor yang berasal dari dalam diri siswa (factor intern) yaitu:
a) Faktor jasmaniah meliputi kesehatan dan cacat tubuh;
b) Faktor psikologi meliputi intelegensi, perhatian, minat, bakat,

motivasi, kematangan, dan sikap;
c) Faktor kelelahan, dibedakan menjadi kelelahan jasmani dan

kelelahan rohani. Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah
lunglainya tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringkan
tubuh. Sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya
kelesuan dan kobosanan sehinga minat dan dorongan untuk
menghasilkan sesuatu hilang.
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2. Faktor yang berasal dari luar diri siswa (faktor ekstern) yaitu:
a) Faktor keluarga berupa cara orang tua mendidik, hubungan antar

anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga,
pengertian keluarga, dan latar belakang budaya;

b) Faktor sekolah mencakup metode mengajar, kurikulum, hubungan
guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, disiplin sekolah,
pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung,
metode mengajar, dan tugas rumah;

c) faktor masyarakat mencakup kegiatan siswa dalam masyarakat,
teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilaksanakan pada siswa kelas VIII

SMP Negeri 2 Ketapang didapat hasil belajar Semester Genap Tahun Pelajaran

2013/2014 hasil belajar yang dicapai siswa pada umumnya belumlah

menunjukkan hasil yang optimal, khususnya pada mata pelajaran IPS Terpadu,

yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hasil Belajar IPS Terpadu Berdasarkan Nilai Mid Semester Pada
Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Ketapang Semester Genap Tahun
Pelajaran 2013/2014.

No Kelas Nilai Jumlah Siswa

<70 ≥70

1 VIII A 14 12 26

2 VIII B 17 13 30

Jumlah Siswa 31 25 56

% 55,36 44,64 100

Sumber : Guru Bidang Studi IPS Terpadu

Berdasarkan tabel di atas, hasil belajar siswa secara umum masih tergolong

rendah, karena dari 56 siswa terlihat hanya 25 siswa atau 44,64% siswa yang

mendapat nilai 70-100, dan berarti 55,36% atau sebanyak 31 siswa memperoleh

nilai 0-70. Seperti yang dikemukakan oleh Djamarah (2008: 18), yaitu apabila
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bahan pelajaran yang diajar kurang dari 65% dikuasai oleh siswa maka presentase

keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah.

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 2

Ketapang, rendahnya hasil belajar siswa diduga dipengaruhi oleh kurang

mendukungnya sarana belajar di sekolah, kurangnya minat belajar yang dari diri

siswa itu sendiri dan kurang disiplinnya para siswa dalam belajar di sekolah mau

pun di rumah.

Sarana belajar di sekolah merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan

pembelajaran. Salah satu faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar siswa

adalah pemamfaatan sarana belajar di sekolah. Sarana belajar sangat penting

dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana

belajar berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik

secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka

mencapai tujuan pendidikan. Sarana belajar adalah salah satu sumber daya yang

menjadi tolok ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus menerus seiring

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih.

Berdasarkan pengamatan dalam penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di

SMP Negeri 2 Ketapang terlihat bahwa sarana belajar yang ada di sekolah

penggunaannya kurang maksimal. Sarana belajar memegang peranan yang sangat

penting dalam mendukung tercapainya keberhasilan belajar dengan adanya

pemanfaatan sarana belajar yang tepat dalam pembelajaran diharapkan mampu

memberikan kemudahan dalam menyerap materi yang disampaikan.
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Sarana bejalajar mencakup seluruh perangkat alat, bahan, dan perabot yang secara

langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Meja dan  kursi, papan tulis, alat

peraga,  almari,  buku-buku,  media  pendidikan.

Berikut merupakan sarana belajar yang terdapat di sekolah SMP Negeri 2

Ketapang:

Tabel 2. Sarana Belajar SMP Negeri 2 Ketapang

Sarana Belajar Jumlah Keterangan

Perpustakaan 1Ruang Kondisi baik

Lab IPA 1Ruang Kondisi baik

Layanan  BK 1 Ruang Kondisi baik

Bola Kaki 5 buah Kondisi baik

Bola Basket 2 buah Kondisi baik

Bola Voli 5 buah Kondisi baik

Sumber : TU SMP Negeri 2 Ketapang

Faktor kedua yang diduga turut serta mempengaruhi hasil belajar mata pelajaran

IPS Terpadu siswa adalah minat belajar. Minat belajar merupakan salah satu

faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik. Minat adalah suatu rasa lebih

suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh

(Slameto, 1995 : 180). Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu

hubungan antara diri sendiri dengan suatu di luar diri.

Menurut W.S. Winkel (1987 : 105), minat adalah kecendrungan subyek yang

menetap untuk merasa tertarik pada bidang atau pokok bahasan tertentudan

merasa senang mempelajarinya. Jika siswa telah memiliki minat yang tinggi pada
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bidang tertentu, maka dalam diri siswa akan timbul perhatian khusus pada

pelajaran tersebut dan tentu akan mempelajari dengan sungguh-sungguh.

Minat dan hasil belajar mempunyai hubungan yang erat. Siswa yang memiliki

minat yang tinggi pada mata pelajaran tertentu, biasanya cenderung untuk

memperhatikan mata pelajaran tersebut. Sebaliknya, bila seseorang menaruh

perhatian secara kontinyu baik secara sadar maupun tidak pada objek tertentu,

biasanya dapat membangkitkan minat pada objek tersebut.Untuk mencapai hasil

belajar yang baik disamping membutuhkan  kecerdasan juga membutuhkan minat,

sebab tanpa adanya minat segala kegiatan akan dilakukan kurang efektif dan

efesien. Minat tidak dibawa sejak lahir melainkan diperoleh kemudian. Minat

terhadap sesuatu dipelajari sejak lahir melainkan diperoleh kemudian. Jadi minat

terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar.

Berdasarkan pengamatan dalam penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di

SMP Negeri 2 Ketapang masih kurangnya minat belajar siswa hal tersebut terlihat

dari  proses belajar mengajar dimana banyak siswa yang tidak memperhatikan

ketika guru sedang mengajar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Slameto

(2010:180) yang menyatakan bahwa Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa

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

Faktor selanjutnya yang diduga turut mempengaruhi hasil belajar mata pelajaran

IPS Terpadu siswa adalah disiplin belajar. Disiplin adalah suatu kondisi yang

tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan

nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban. (Prijodarminto,

1994: 23).
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Disiplin belajar adalah predis posisi (kecenderungan) suatu sikap mental untuk

mematuhi aturan, tata tertib, dan sekaligus mengendalikan diri, menyesuaikan diri

terhadap aturan-aturan yang berasal dari luar sekalipun yang mengekang dan

menunjukkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban

(Agus, 1987). Disiplin belajar di sekolah akan memudahkan siswa untuk

memahami dan menguasai pelajaran yang diberikan oleh guru. Kegiatan belajar

mengajar selalu ditujukan untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal. Maka

harus ada keteraturan dalam belajar yang diterapkan  sebagai upaya untuk

mencapai tujuan tersebut.

The Liang Gie (1985 : 52) mengemukakan bahwa “dalam apapun disiplin akan

tetap menjadi kunci untuk memperoleh hasil yang baik. Seorang siswa dapat

dikataka memiliki disiplin belajar yang tinggi apabila mematuhi peraturan yang

berlaku.

Berdasarkan pengamatan dalam penelitian pendahuluan yang dilaksanakan di

SMP Negeri 2 Ketapang diketahui terdapat indikasi bahwa siswa masih memiliki

disiplin belajar yang rendah. Ketidakdisiplinan siswa yang relatif rendah

tercermin dari aktivitas belajar sehari-hari siswa dalam lingkungan sekolah, yaitu

siswa sering berkeliaran pada jam belajar apabila guru mata pelajaran belum

masuk ruangan, ribut saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, sering terlambat

masuk kelas setelah jam istirahat selesai, sering membolos pada hari sekolah. Hal

tersebut dapat dilihat dari data ketidakdisiplinan siswa selama semester genap

sebagai berikut.
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Tabel 3. Data Ketidakdisiplinan Siswa Kelas VIII Semester Genap SMP
Negeri 2 Ketapang Lampung Selatan Tahun Pelajaran 2013/2014

No Pelanggaran Banyak siswa kelas VIII yang
melanggar

Jumlah Ket

VIII A VIII B

1 Terlambat
masuk kelas

25 20 45 Jumlah
siswa
kelas
VIII
56
siswa

2 Tidak masuk
sekolah

a. Sakit 6 4 10

b. Ijin 5 8 13

c. Alpha 24 20 44

Sumber : BK dan TU SMP Negeri 2 Ketapang Lampung Selatan

Siswa yang disiplin belajarnya tinggi akan memiliki rasa kesadaran dalam

mematuhi peraturan tata tertip yang berlaku di sekolah dan memanfaatkan waktu

yang ada untuk belajar semaksimal mungkin.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis

bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemamfaatan

Sarana Belajar Di Sekolah, Minat Belajar, Dan Disiplin Belajar Terhadap

Hasil Belajar Pelajaran Ips Terpadu Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2

Ketapang Tahun Pelajaran 2013/2014”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini dapat

diidentifikasikan sebagai berikut.
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1. Rendahnya disiplin belajar siswa.

2. Pembentukan disiblin belajar siswa oleh pihak sekolah masih kurang

maksimal.

3. Kurangnya usaha-usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan.

4. Rendahnya  minat belajar siswa.

5. Kurangnya pemamfaatan sarana belajar.

6. Kurangnya partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar.

7. Kegiatan belajar mengajar yang kurang optimal

8. Masih rendahnya tingkat disiplin guru.

9. Sebagian besar hasil belajar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan

minimal (KKM) hal ini terlihat dari perolehan hasil MIT semester IPS

terpadu kelas VIII yang hanya44,64% dari keseluruhan siswa kelas VIII

yang memenuhi KKM dan sisanya 55,36% siswa yang memiliki nilai di

bawah KKM yaitu <70.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi diatas, maka masalah dalam

penelitian ini dibatasi pada kajian “Pemamfaatan Sarana Belajar di sekolah (X1),

Minat Belajar (X2), Disiplin Belajar(X3), dan hasil belajar IPS Terpadu (Y) pada

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Ketapang Semester Genap tahun pelajaran

2013/2014”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perumusan masalah yang diteliti adalah

sebagai berikut:
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1. Apakah ada pengaruh Pemamfaatan sarana belajar di sekolah terhadap hasil

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Ketapang semester

Genap Tahun Pelajaran 2013/2014?

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

Terpadu pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Ketapang semester Genap

Tahun Pelajaran 2013/2014?

3. Apakah ada pengaruh disiplin belajar siswa terhadap hasil belajar IPS

Terpadu pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Ketapang semester Genap

Tahun Pelajaran 2013/2014?

4. Apakah ada pengaruh Pemamfaatan sarana belajar di sekolah, minat

belajar, dan disiplin belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas VIII di

SMP Negeri 2 Ketapang semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pemamfaatan sarana belajar di sekolah

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII di SMP Negeri 2

Ketapang semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014.

2. Untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar IPS

Terpadu pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Ketapang semester Genap

Tahun Pelajaran 2013/2014.

3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin belajar siswa terhadap hasil belajar IPS

Terpadu pada siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Ketapang semester Genap

Tahun Pelajaran 2013/2014.
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4. Untuk mengetahui pengaruh Pemamfaatan sarana belajar di sekolah, minat

belajar, dan disiplin belajar siswa terhadap hasil belajar siswa kelas VIII di

SMP Negeri 2 Ketapang semester Genap Tahun Pelajaran 2013/2014.

F. Manfaat atau Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya

tentang pemamfaatan sarana belajar di sekolah, minat belajar, dan

disiplin belajar siswa.

b. Dapat menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan

lebih mendalam tentang permasalahan yang terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Siswa: sebagai salah satu cara untuk mengetahui presentase pengaruh

Pemamfaatan sarana belajar di sekolah, minat belajar, dan disiplin

belajar siswa terhadap hasil belajar IPS Terpadu.

b. Orang tua: Sebagai bahan masukan kepada orang tua siswa bahwa

peranan dan keterlibatan dalam memberikan motivasi belajar sangat

berpengaruh terhadap prestasi belajar anaknya.

c. Sekolah: Sebagai acuan dalam mempertimbangkan bahwa

Pemamfaatan sarana belajar di sekolah dapat menunjang prestasi

belajar siswa.

d. Guru: Memberikan masukan kepada guru pembimbingan dalam

memberikan bantuan individu, bahwa terdapat perbedaan hasil belajar

antara siswa yang memiliki minat belejar, dan  disiplin belajar yang

tinggi untuk meningkatkan hasil belajar siswa.
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e. Dunia pendidikan: hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan

kebijakan di bidang pendidikan sehingga kebijakan-kebijakan yang

diambil dapat bermanfaat dalam meningkatkan mutu pendidikan.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian yang akan diteliti adalah Pemamfaatan

Sarana Belajar Di Sekolah (X1), MinatBelajar(X2), DisiplinBelajar(X3), Dan

Hasil Belajar IPS Terpadu (Y).

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII semester Genap

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah SMP Negeri 2 Ketapang.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2013/2014.

5. Ilmu Penelitian

Termasuk ke dalam ruang lingkup IPS Terpadu.


