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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Pendidikan merupakan kebutuhan sepanjang hayat. Setiap manusia 

membutuhkan pendidikan, sampai kapan dan di manapun ia berada. 

Pendidikan sangat penting dalam kehidupan manusia dan dapat memberi bekal 

hidup kepada peserta didik dan memenuhi kebutuhan masyarakat artinya, 

sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan akan 

terbelakang. Tujuan pendidikan adalah mencerdasakan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman 

dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, 

kepribadian yang mantap, mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan 

kebangsaan. 

 

Sehubungan dengan itu maka sudah menjadi kewajiban bagi lembaga 

pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan tujuan pendidikan tersebut baik 

lembaga pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan sekolah 

merupakan lembaga yang mempunyai tujuan pembelajaran yang sangat 

penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia.  
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Pendidikan juga sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, merupakan penentu kemajuan suatu bangsa. Maju mundurnya suatu 

bangsa tergantung pada pengetahuan dan keterampilan warga negaranya, oleh 

karena itu mutu pendidikan perlu ditingkatkan terus menerus. 

 

Peningkatan mutu pendidikan diupayakan oleh berbagai pihak dan dengan 

berbagai cara, seperti meningkatkan sarana belajar, perbaikan kurikulum dan 

peningkatan mutu para pendidik. Salah satu indikator mutu pendidikan yang 

memadai adalah meningkatkan prestasi belajar siswa, yang dapat dilihat dari 

nilai penguasaan materi pelajaran dan kemampuan memecahkan masalah.  

 

Kenyataannya tidak setiap siswa mencapai prestasi belajar yang memuaskan 

selama mengikuti kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran sesuai dengan 

yang diharapakan. Terkadang mereka mengalami kesulitan dalam belajar 

sehingga menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa.  

 

Terdapat faktor yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa  baik 

faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa seperti lingkungan keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Prestasi belajar seseorang pada dasarnya dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yang saling terkait baik internal maupun eksternal, 

dengan demikian tidak ada faktor tunggal yang berdiri sendiri dan secara 

otomatis menentukan prestasi belajar seseorang.  

 

Prestasi belajar juga merupakan bukti keberhasilan usaha yang dicapai, 

sedangkan belajar memiliki suatu proses mental yang mempengaruhi pada 

penguasaan pengetahuan, kecakapan, kebiasaan atau sikap yang semuanya 
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diperoleh, disimpan dan dilakukan sehingga menimbulkan tingkah laku, 

dengan demikian dapat dikatakan bahwa prestasi belajar adalah suatu nilai 

yang memajukan hasil yang dicapai siswa setelah melalui proses belajar. 

 

Prestasi yang dicapai oleh siswa berbeda-beda. Ada siswa yang berprestasi 

tinggi, sedang dan ada juga yang berprestasi rendah. Hal ini tentu saja 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari 

dalam diri siswa itu sendiri (faktor internal) dan ada  juga yang berasal dari 

luar diri siswa (faktor eksternal). Faktor yang berasal dari luar diri siswa 

(faktor eksternal) yang mempengaruhi prstasi belajar siswa adalah dengan 

pemanfaatan perpustakaan sekolah. 

 

Fenomena yang seringkali ditemukan bahwa siswa yang pandai kadang-

kadang mempunyai prestasi belajar yang rendah dan siswa yang kurang 

pandai mempunyai prestasi yang baik.  Hal ini disebabkan karena faktor dari 

dalam diri siswa (faktor internal) yaitu motivasi belajar siswa yang berbeda 

dan dilihat dari absensi ketidakhadiran siswa dalam kegiatan belajar mengajar.  

 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung dan keterangan guru bidang studi IPS Terpadu yang menunjukkan 

bahwa prestasi belajar siswa SMP Negeri 19 Bandar Lampung tergolong 

rendah. Sebagai ilustrasi dibawah ini disajikan data prestasi belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

seperti terlihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Daftar Nilai Semester Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa KelasVIII 

Semester Ganjil SMP Negeri 19 Bandar Lampung  

Tahun Pelajaran 2009/2010 

 

No. Kelas Nilai Jumlah 

Siswa 0,0 – 6,4 > 6,5 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

VIII A 

VIII B 

VIII C 

VIII D 

VIII E 

VIII F 

VIII G 

33 

36 

32 

40 

36 

40 

40 

6 

2 

7 

0 

3 

0 

0 

39 

39 

39 

40 

39 

40 

40 

Jumlah Siswa 258 18 276 

% 93,48% 6,52% 100% 

Sumber : Dokumentasi Tata Usaha SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

   Tahun Pelajaran 2009/2010. 

 

 

Bila ketuntasan hasil belajar di SMP Negeri 19 Bandar Lampung adalah 6,5, 

maka pada tabel 1 di atas dan terlihat bahwa persentase siswa yang menguasai 

bahan pelajaran yaitu terdiri dari 18 orang atau sebanyak 6,52%. Sedangkan 

siswa yang memiliki nilai kurang dari 6,5 yaitu terdiri dari 258 orang atau 

sebanyak 93,48%. Hal ini berarti pretasi belajar siswa sangat kurang 

memuaskan. 

 

Menurut Djamarah dan Zain (2006:107), apabila bahan pelajaran yang 

diajarkan kurang 65% dikusai siswa maka persentase keberhasilan siswa pada 

mata pelajaran tersebut tergolong rendah. Dari data diatas dapat diambil suatu 

kesimpulan  bahwa prestasi belajar IPS Terpadu  siswa kelas VIII tergolong 

rendah.  

 

Rendahnya prestasi belajar IPS Terpadu diduga disebabkan oleh beberapa 

faktor yaitu motivasi belajar siswa dan pemanfaatan perpustakaan sekolah. 

Pada proses belajar dan pembelajaran, motivasi merupakan pendorong yang 
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membuat siswa mau melakukan kegiatan belajar. Apabila siswa mempunyai 

motivasi yang tinggi maka siswa akan mengikuti pelajaran yang diberikan 

guru dengan baik, sebaliknya jika motivasinya rendah maka siswa akan 

bersikap acuh ketika mengikuti pelajaran sehingga tujuan pembelajaran tidak 

tercapai. 

 

Motivasi yang dimiliki siswa akan menentukan hasil yang dicapai dari 

aktivitas pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar motivasi dapat 

dikatakan sebagai keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang 

menimbulkan kegiatan belajar, menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan 

dapat memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tercapai tujuan yang 

dikehendaki.  

 

Motivasi belajar dapat dilihat dari karakteristik tingkah laku siswa yang 

menyangkut minat, ketajaman perkataan, ketajaman konsentrasi, aktivitas dan 

partisipasi dalam proses pembelajaran. Meskipun baik potensi anak yang 

meliputi kemampuan intelektual atau bakat siswa dan materi yang akan 

diajarkan, namun apabila tidak dibarengi dengan motivasi belajar siswa, maka 

proses belajar  mengajar tidak akan berlangsung optimal. Motivasi untuk 

belajar merupakan kondisi psikis yang dapat mendorong seseorang untuk 

belajar dan besarnya motivasi setiap siswa dalam belajar berbeda-beda.  

 

Tinggi rendahnya motivasi siswa tergantung pada faktor-faktor dari siswa itu 

sendiri. Selain itu tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau  memacu 

para siswa agar timbul keinginan dan kemauan untuk meningkatkan prestasi 
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belajarnya sehingga tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang diharapkan 

dan ditetapkan dalam kurikulum sekolah.  

 

Motivasi akan mendorong siswa untuk semangat dalam belajar, mempunyai 

sikap aktif dan senang, yang pada ahirnya akan membuat siswa memiliki 

perhatian untuk menguasai konsep-konsep IPS Terpadu. Saat siswa 

mendapatkan prestasi dalam kelas, pihak sekolah sering memberikan suatu 

hadiah atau penghargaan yang dapat dipergunakan saat belajar. Dengan 

adanya hadiah tersebut akan membuat siswa semakin terdorong untuk 

mendapatkan hasil yang lebih baik dalam pencapaian belajar. Bagi siswa yang 

belum mendapatkan hadiah, mereka akan berkompetisi atau bersaing dalam 

belajar untuk mendapatkan penghargaan dari pihak sekolah. Dengan demikian 

motivasi merupakan unsur penting yang menetukan prestasi belajar siswa. 

 

Faktor lain adalah yang diduga berpengaruh dengan pencapaian prestasi 

belajar adalah pemanfaatan perpustakaan sekolah. Proses belajar dan 

pembelajaran di sekolah akan berjalan dengan lancar jika ditunjang dengan 

sarana belajar yang memadai baik jumlah, keadaan juga pemanfaatannya.  

 

Perpustakaan adalah salah satu sarana yang sangat mempengaruhi kualitas 

proses dan hasil belajar siswa. Adanya perpustakaan akan dapat membantu 

siswa khususnya guna  menambah ilmu pengetahuan juga sebagai sumber 

informasi dalam rangka menunjang program belajar dan pembelajaran di 

sekolah. Dari segi fasiltitas khusunya sarana buku bacaan di perpustakaan 

SMP Negeri 19 Bandar Lampung dapat dikatakan sangat memadai. Hal ini 

dapat dilihat dari banyaknya buku yang tersedia dari berbagai macam 
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pelajaran dan buku penunjang lainnya. Namun apabila dilihat dari 

pemanfaatannya, perpustakaan itu sendiri masih dirasa kurang. Kondisi ini 

terlihat dari jumlah frekuensi siswa yang berkunjung dan frekuensi siswa 

dalam meminjam buku, khususnya siswa kelas VIII.  

 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan diperoleh rekapitulasi data 

pengunjung dan data peminjam buku perpustakaan SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung terlihat pada tabel dibawah ini:  

 

Tabel 2. Daftar Rekapitulasi Data Pengunjung Perpustakaan SMP Negeri 19 

Bandar Lampung  Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2009/2010 

 

Bulan  Banyaknya siswa kelas  Jumlah  

VII VIII IX 

Agustus 2009 133 183 152 468 

September 2009 87 57 90 234 

Oktober 2009  153 189 89 431 

November 2009 181 117 154 452 

Desember 2009 61 28 45 134 

Januari 2010 151 77 127 355 

Februari 2010 140 112 135 387 

Jumlah 906 763 792 2461 

Sumber: Data pemakaian harian perpustakaan SMP Negeri 19  

Bandar   Lampung 

 

 

Data pada tabel 3 adalah data jumlah siswa yang meminjam buku pelajaran 

IPS Terpadu, menunjukkan bahwa jumlah siswa yang meminjam buku di 

perpustakaan secara umum tergolong rendah. Dengan kata lain perpustakaan 

di SMP Negeri 19 Bandar Lampung belum digunakan secara maksimal oleh 

siswa.  
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Tabel 3. Daftar Frekuensi Siswa Meminjam Buku Pelajaran IPS Terpadu  

 

Bulan  Banyaknya siswa kelas  Jumlah  

VII VIII IX 

Agustus 2009 29 27 30 86 

September 2009 30 28 39 97 

Oktober 2009  35 30 50 115 

November 2009 28 26 28 82 

Desember 2009 20 18 28 66 

Januari 2010 20 18 39 77 

Februari 2010 25 20 32 77 

Jumlah 187 167 246 600 

Sumber: Dokmentasi pustakawan SMP Negeri 19 Bandar Lampung 

 

 

Menurut pustakawan SMP Negeri 19 Bandar Lampung mengatakan bahwa 

dikatakan ideal apabila kunjungan siswa ke perpustakaan yaitu sekitar 40 

siswa perhari. 

 

Berdasarkan latar belakang masalah  dan realita diatas perlu dilakukannnya 

penelitian skripsi dengan judul: 

“Pengaruh Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah dan Motivasi Belajar 

Siswa Terhadap Prestasi Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VIII Semester 

Ganjil SMP Negeri 19 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2009/2010”.    

 

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang ada 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Kurangnya dorongan dari guru terhadap siswa untuk memnfaatkan 

perpustakaan sekolah di SMP Negeri 19 Bandar Lampung  tahun pelajaran 

2009/2010. 
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2. Rendahnya motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran IPS Terpadu 

siswa kelas VIII semester ganjil di SMP Negeri 19 Bandar Lampung  

tahun pelajaran 2009/2010. 

3. Rendahnya prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil 

di SMP Negeri 19 Bandar Lampung  tahun pelajaran 2009/2010. 

 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini akan 

dibatasi pada aspek pemanfaatan perpustakaan sekolah (X 1 ), motivasi belajar 

(X 2 ) dan prestasi belajar (Y).  

 

 

D. Rumusan Masalah  

 

 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini dinyatakan sebagai berikut :  

1. Apakah ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap prestasi 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 19 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010 ? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi belajar belajar siswa terhadap prestasi 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 19  

Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010 ? 

3. Apakah ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP 

Negeri 19 Bandar Lampung tahun pelajaran 20092010 ? 
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E. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan :  

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap 

prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 

19  Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar belajar siswa terhadap 

prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII semester ganjil SMP Negeri 

19 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010. 

3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah dan 

motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas 

VIII SMP Negeri 19 Bandar Lampung tahun pelajaran 2009/2010. 

 

 

F. Kegunaan Penelitian  

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian tersebut diatas, 

maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan : 

1. Bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait seperti sekolah, kepala 

sekolah, guru serta siswa untuk dapat memaksimalkan penggunaan 

perpustakaan sebagai sarana belajar dan sarana penunjang proses belajar 

dan pembelajaran.  

2. Bimbingan kepada anak dididk dalam menumbuhkan motivasi belajar 

sehingga prestasi belajar dapat lebih baik. 

3. Sumbangan khasanah keilmuan bagi pembaca berkenaan dengan 

peningkatan prestasi belajar siswa pada umumnya dan prestasi belajar IPS 

Terpadu pada khususnya. 
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4. Sumbangan bagi penulis dapat menambah wawasan dan dapat mengetahui 

bagaimana sesungguhnya pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah 

dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa, serta 

dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya dan yang relevan 

dengan permasalahan penelitian ini. 

 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Ruang lingkup penelitian ini meliputi :  

1. Subjek Penelitian  

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII semester 

ganjil. 

2. Objek Penelitian  

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah pemanfaatan perpustakaan 

sekolah, motivasi belajar siswa dan prestasi belajar IPS Terpadu siswa. 

3. Tempat Penelitian 

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 19 Bandar 

Lampung  

4. Waktu Penelitian 

Ruang lingkup waktu penelitian ini adalah pelaksanaan penelitian ini 

adalah pada tahun 2010 

5. Ilmu Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu kependidikan, 

khususnya bidang studi IPS Terpadu. 
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