
 
 

I. PENDAHULUAN 
 
 
 
 
A . Latar Belakang Masalah 
 
 
 
Pendidikan merupakan hal terpenting dalam kehidupan. Pendidikan memiliki tanggung jawab 

yang besar dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, dan memiliki daya saing 

yang tinggi.Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia membutuhkan 

pendidikan, sampai kapanpun dan dimanapun berada. 

Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia 

Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap, mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam usaha mengembangkan 

dan membina seoptimal mungkin potensi yang dimiliki setiap anak didik. Dalam pencapaiannya 

harus dilakukan secara terencana,terarah, dan sistematis.Berdasarkan observasi yang telah 

dilakukan di SMP Negeri 8 Bandar Lampung hasil belajar yang dicapai oleh para siswa 

umumnya belum mencapai hasil yang maksimal khusunya mata pelajaran IPS Terpadu.  

 

Tabel 1. Nilai Mid Semester Ganjil  siswa kelas IX di SMP Negeri 8 
               Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012 
 
No Rentang Nilai Jumlah Siswa Persentase (%) 



1 
2 
3 
4 
5 

≥82 
77-81 
72-76 
67-71 
≤66 

- 
10 
40 
51 
61 

- 
6,2 
24,7 
31,5 
37,6 

Jumlah 162 100 
Sumber : Guru IPS Terpadu SMP Negeri 8 Bandar Lampung. 
 
  
Berdasarakan Tabel 1  dapat dilihat bahwa Hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas IX semester 

ganjil SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012 masih kurang optimal. 

Diketahui jumlah siswa yang mencapai nilai diatas 72 adalah 50 atau dengan persentase  30,9%.  

Sedangkan siswa yang mendapatkan nilai dibawah 72 adalah  112  dengan persentase 69,1%. Hal 

ini berarti sebagian besar siswa memilki hasil belajar yang masih tergolong rendah. Karena 

seorang siswa dikatakan berhasil menguasai pelajaran jika ia sudah menguasai 66% lebih dari 

materi yang ada.  

Hal ini sejalan dengan pendapat  Djamarah (2000 : 97) yaitu” apabila bahan pelajaran yang 

diajarkan kurang dari 60% dikuasai oleh siswa maka prosentase (%) keberhasilan siswa pada 

mata pelajaran tersebut tergolong rendah.Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) di SMP Negeri 8 

Bandar Lampung sebesar 72. Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal maka kelulusan siswa 

siswi SMP Negeri 8 Bandar Lampung dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

 

 

 

Tabel 2. Ketuntasan Belajar mata pelajaran IPS Terpadu siswa kelas IXSMP   
Negeri 8 Bandar Lampung 2011/2012. 

 
No Nilai (0-100) Banyaknya (fi)         Persentase (%) 

1 
2 

72-100 
<72 

50 
112 

30,9 
69,1 



 Jumlah 162 100 

Sumber : Guru IPS Terpadu SMP Negeri 8  BandarLampung. 
 

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimal maka siswa yang lulus hanya 50 orang atau 30,9% 

saja. Sedangkan siswa yang mendapat nilai dibawah 72 adalah 112 orang atau sebesar 69,1%. 

Rendahnya hasil belajar siswa tersebut diduga disebabkan oleh beberapa faktor, hal tersebut 

ssejalan dengan pendapat Slameto (2003: 54-72) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar sebagai berikut. 

1. Faktor intern  
a. Faktor jasmaniah, meliputi: faktor kesehatan, cacat tubuh 
b. Faktor psikologis, meliputi: inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, 

kesiapan. 
c. Faktor kelelahan 

2. Faktor ekstern 
a. Faktor keluarga, meliputi: cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga, suasana 

rumah, keadaaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latarbelakang kebudayaan. 
b. Faktor sekolah, meliputi: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin skolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di 
atas ukuran, keaadaan gedung, metode belajar, tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat, meliputi: kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 
bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 
 

Berdasarkan pendapat di atas, salah satu faktor intern yang mempengaruhi hasil belajar adalah 

minat belajar, sedangkan faktor ekstern yang mempengaruhi hasil belajar adalah fasilitas 

belajar.berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPS Terpadu di SMP Negeri 8 

Bandar Lampung diketahui faktor yang dominan pengaruhnya adalah fasilitas belajar 

disekolah.Kegiatan belajar mengajar disekolah akan semakin sukses bila ditunjang dengan 

sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, baik jumlah,keadaannya maupun 

kelengkapannya Suryosubroto(2002:229).  



Kegiatan pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan memudahkan siswa jika fasilitas belajar 

yang dibutuhkan tersedia. Dengan semakin lengkap sarana dan prasarana yang ada maka 

semakin memudahkan siswa untuk dapat memahami dan mengerti isi dari bahan pelajaran yang 

disampaikan . siswa juga akan merasa lebih tenang karena tidak disibukkan oleh kekurangan 

sarana dan prasarana belajar yang pasti akan mempengaruhi hasil belajar siswa.Fasilitas atau 

Sarana dan prasarana belajar yang menunjang dapat bermacam-macam bentuknya, seperti yang 

diungkapkan oleh  Dimyati (2006:249) yang menyatakan bahwa “ prasarana pembelajaran 

meliputi  gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang kesenian, ruang ibadah,  dan 

peralatan olahraga. Sedangkan sarana belajarnya meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan 

fasilitas laboratorium sekolah,dan berbagai media pengajaran yang lain. 

Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 42 tentang Standar Nasional Pendidikan 

menyatakan bahwa. 

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan 
pendidikan, media pendidikan, buku  dan sumber belajar yang lainnya, bahan habis pakai, 
serta perlengkapan lain yang diperlukan. 

2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan ruang kelas, ruang 
pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang 
laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin,instalasi daya dan jasa, 
tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang tempat 
lain  

yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaraan yang teratur dan  
berkelanjutan (Peraturan Pemerintah  No19, 2005:28). 

 

Peran aktif dalam pemanfaatan fasilitas belajar merupakan kegiatan yang harus dilakukan baik  

guru ataupun  siswa dalam proses belajar untuk mencapai tujuan belajar. Namun dalam hal 

pemanfaatan fasilitas belajar tidak terlepas daripada peran aktif   dari berbagai pihak sekolah 

antara lain kepala sekolah, guru, dan karyawan. Adanya fasilitas belajar yang lengkap dan tepat  



akan menunjang proses penerimaan bahan pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang 

nantinya akan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Faktor kedua yang mempengaruhi hasil belajar siswa adalah minat belajar. Karena minat belajar 

diduga berhubungan dengan hasil belajar. Minat belajar merupakan rasa suka atau ketertarikan 

pada suatu hal atau aktivitas dalam belajar tanpa ada yang menyuruh. Minat belajar juga 

merupakan keterlibatan sepenuhnya seseorang dengan segenap kegitan pikiran secara penuh 

perhatian untuk memperoleh pengetahuan dan mencapai pemahaman tentang ilmu pengetahuan 

dan mencapai pemahaman tentang ilmu pengetahuan yang dituntutnya karena minat belajar 

merupakan salah satu unsur  yang sangat penting dalam kaitannya dengan belajar. 

Minat merupakan alat motivasi utama yang dpat membangkitkankegairahan belajar anak didik 

dalam rentangan waktu tertentu (Djamarah 2006 : 133). Minat belajar akan mempengaruhi 

proses dan hasil belajar. Tidak banyak yang dapat diharapkan untuk mendapatkan hasil ataupun 

prestasi belajar yang baik bagi seorang siswa yang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu. 

Dengan minat yang ada pada diri siswa maka akan membantu siswa  untuk mempelajari atau 

memahami bahan pembelajaran sehingga akan tercapai hasil belajar yang baik. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 8 Bandar Lampung 

menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam bidang pelajaran  IPS Terpadu belum 

memuaskan. Rendahnya Hasil belajar IPS Terpadu ini diduga kuat disebabkan oleh fasilitas 

belajar siswa yang belum memadai dan minat belajar yang rendah. karena didalam proses 

pembelajaran sering ditemukan siswa yang menunjukkan minat yang rendah. Siswa merasa 

bahwa pelajaran IPS Terpadu merupakan pelajaran yang sulit karena banyak hafalannya, merasa 



bosan dengan cara penyampaian guru dalam hal menyampaikan materi,keaktifan siswa dikelas 

yang kurang yaitu  ketika diberi kesempatan untuk bertanya jarang ada yang bertanya.    

Selain itu minat belajar menciptakan dan menimbulkan konsentrasi dalam belajar. Siswa akan 

memiliki konsentrasi yang baik apabila didalam dirinya terdapat minat untuk mempelajari hal 

yang ingin siswa ketahui, konsentrasi yang terbentuk inilah yang mempermudah siswa 

memahami pelajaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut untuk itu penulis mengambil judul 

“Pengaruh Persepsi Siswa Tentang Pemanfaatan Fasilitas Belajar di Sekolah  dan Minat 

Belajar Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu siswa kelas IX Semester Ganjil di SMP 

Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012”. 

B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Ketersediaan fasilitas belajar di sekolah SMP N 8 Bandar Lampung yang 

masih kurang mendukung dalam proses pembelajaran. 

2. Minat belajar siswa SMP Negeri 8 Bandar Lampung kelas IX terhadap  

mata pelajaran IPS Terpadu yang terlihat masih rendah.  

3. Keaktifan siswa  pada saat pelajaran IPS Terpadu masih terlihat kurang,  

hal ini bisa dilihat pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. 

4. Hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas IX SMP Negeri 8 Bandar Lampung  

 yang  masih rendah. 

 



 
C. Pembatasan Masalah 
 
 
Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka pembatasan masalah mengkaji ruang lingkup 

tentang tentang apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang pemanfaatan fasilitas belajar di 

sekolah dan minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas IX  Semester Ganjil di 

SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012. 

 
 
D. Perumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut. 

1. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang  pemanfaatan fasilitas belajar  

         disekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas IX di SMP Negeri 8 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012. 

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

kelas IX di SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2011/2012. 

3. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang pemanfaatan fasilitas belajar 

      di sekolah dan minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas  

IX  Semester Ganjil di SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran  

2011/2012. 

 
 
E. Tujuan Penelitian 
 
Berdasarkan pembatasan masalah dan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 



1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang  

pemanfaatan fasilitas  belajar disekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu  

siswa kelas IX  di SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran  

2011/2012. 

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

siswa kelas   IX di SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran  

2011/2012. 

3. Apakah ada pengaruh persepsi siswa tentang pemanfaatan fasilitas belajar  

     disekolah dan  minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas  

IX Semester Ganjil di SMP Negeri 8 Bandar Lampung Tahun Pelajaran  

2011/2012. 

 
 
 
 
 
 
 
F. Kegunaan penelitian 
 
 
1. Bagi siswa, dapat digunakan sebagai masukan dalam usaha meningkatkan hasil belajar mata 

pelajaran IPS Terpadu dengan memberikan informasi tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar, sehingga bisa meminimalisir faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar. 

2. Bagi guru, dapat digunakan sebagai masukan untuk meminimalisir faktor-faktor yang 

mempengaruhi hasil belajar khususnya pada mata pelajaran IPS Terpadu, terutama yang 

disebabkan oleh faktor sekolah yaitu guru, sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 



3. Bagi sekolah sebagai masukan dalam usaha mengkondisikan pemanfaatan  fasilitas belajar 

disekolah yang lebih kondusif. 

4. Sebagai bahan masukkan bagi guru dan siswa dalam meningkatkan hasil belajar IPS Terpadu 

sehingga hasil belajar kearah yang lebih baik. 

5. Memberikan peluang peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal yang 

sama dengan menggunkan teori-teori lain yang belum   digunakan dalam penelitian ini. 

 
G. Ruang Lingkup Penelitian 
 
 
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
 
1. Obyek Penelitian 

Ruang lingkup obyek penelitian yang hendak diteliti adalah keadaan fasilitas belajar di 

sekolah,dan  minat belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu. 

2. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas IX SMP Negeri 8 Bandar Lampung. 

3. Tempat Penelitian  

Tempat penelitian ini adalah di SMP Negeri 8 Bandar Lampung. 

4. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada  tahun pelajaran 2011/2012. 

5. Bidang ilmu 

Bidang ilmu dalam penelitian ini menyangkut bidang pendidikan. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


