
 
 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

Bagian pertama ini membahas beberapa hal mengenai latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, dan pembatasan masalah. Adapun hal lain yang perlu juga 

dibahas dalam bab ini yaitu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan ruang 

lingkup penelitian. Pembahasan secara lebih rinci ditunjuk pada bagian-bagian 

berikut ini. 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk kemajuan 

bangsa. Berhasil tidaknya pendidikan yang dilaksanakan akan menentukan maju 

mundurnya suatu bangsa. Yang dirasakan sekarang adalah adanya ketertinggalan 

di dalam mutu pendidikan. Dan hasil itu diperoleh setelah membandingkannya 

dengan negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam 

meningkatkan sumber daya manusia Indonesia untuk pembangunan bangsa. Oleh 

karena itu, seharusnya dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang 

tidak kalah bersaing dengan sumber daya manusia di negara-negara lain. 

Nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik 

pendidikan formal maupun informal. Hal itulah yang menyebabkan rendahnya 

mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia yang 

mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di 
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berbagai bidang. Penyebab rendahnya mutu pendidikan di Indonesia antara lain 

adalah masalah efektifitas, efisiensi dan standarisasi pengajaran. Hal tersebut 

masih menjadi masalah pendidikan di Indonesia pada umumnya. Adapun 

permasalahan khusus dalam dunia pendidikan adalah rendahnya sarana fisik, 

rendahnya prestasi siswa, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. 

Peningkatan mutu pendidikan diupayakan oleh berbagai pihak dan dengan 

berbagai cara, seperti menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar, meningkatkan 

sarana belajar, perbaikan kurikulum, dan peningkatan mutu pendidikan. Salah satu 

indikator pendidikan yang memadai dan mencapai keberhasilan adalah 

meningkatnya hasil belajar dari siswa. Pencapaian tujuan pendidikan tergantung 

pada proses pembelajaran. Dalam pendidikan di sekolah 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. Proses belajar mengajar yang baik seharusnya 

memerlukan peran aktif siswa dalam proses belajar untuk dapat menyelesaikan 

materi yang diberikan oleh guru. Peran aktif siswa harus berasal dari kemauan 

siswa itu sendiri tanpa adanya paksaan dari guru atau dari teman. Guru harus 

membantu siswa dalam menumbuhkan motivasi belajar dalam diri siswa agar 

siswa dapat menyerap dan mengikuti pelajaran dengan baik. Dengan begitu proses 

belajar mengajar akan berjalan lancar tanpa ada siswa yang pasif. 

Faktor motivasi dapat menyebabkan tinggi rendahnya hasil belajar siswa 

khususnya pada mata pelajaran IPS Terpadu. Motivasi belajar memegang peranan 

penting dalam proses belajar mengajar. Motivasi belajar merupakan keseluruhan 
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daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada kegiatan 

belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Menumbuhkan motivasi 

belajar siswa adalah salah satu cara membangun semangat siswa dalam belajar di 

sekolah dan menjadikan siswa lebih aktif untuk berfikir sendiri dalam 

memecahkan masalah yang diberikan guru dalam pelajaran dan lebih aktif untuk 

berinteraksi dengan siswa lainnya. Namun pada kenyataannya motivasi belajar 

siswa untuk meningkatkan hasil belajar saat ini sangat minim atau kurang. 

Seperti yang kita ketahui, kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk. 

Hal ini terbukti dari sarana belajar, dan murid-muridnya. Guru tentunya punya 

harapan terpendam yang tidak dapat mereka sampaikan kepada siswanya. Sarana 

pembelajaran juga turut menjadi salah satu faktor semakin terpuruknya 

pendidikan di Indonesia. Untuk sarana fisik misalnya, banyak sekali sekolah yang 

kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, buku perpustakaan tidak 

lengkap, laboratorium tidak standar, dan pemakaian teknologi informasi tidak 

memadai. Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki gedung sendiri, 

tidak memiliki perpustakaan, tidak memiliki laboratorium dan sebagainya. 

Pemanfaatan sarana 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 belajar, kelengkapan buku, 
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LCD, dan alat-alat sekolah, memungkinkan anak dapat belajar sehingga aktivitas 

belajar di sekolah dapat berjalan dengan 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 penggunaan atau pemanfaatan 

sarana pembelajaran. Sarana belajar merupakan alat bantu pembelajaran yang 

digunakan dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

Penggunaan sarana belajar yang kurang maksimal dari siswa terkadang menjadi 

permasalahan pencapaian hasil belajar yang baik. Penggunaan sarana belajar yang 

tepat dapat memberikan hasil yang optimal bagi siswa dalam menyerap materi 

yang disampaikan dan pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar siswa. 

Rendahnya motivasi belajar dan pemanfaatan sarana fisik membuat pencapaian 

hasil belajar siswa menjadi tidak memuaskan. Hasil belajar dapat dikatakan tuntas 

apabila telah memenuhi kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan oleh 

masing-masing guru mata pelajaran. Namun masih banyak siswa di sekolah yang 

masih belum bisa memenuhi kriteria ketuntasan minimum yang ditetapkan oleh 

guru mata pelajaran, itu artinya masih banyak siswa yang memiliki hasil belajar 

yang masih rendah.  

Sarana fisik yang masih rendah mengakibatkan hasil belajar kurang maksimal. 

Seperti sarana ruang belajar yang kurang memadai sehingga proses belajar dibagi 

dua yaitu siswa yang masuk pagi dan masuk siang. Pada SMP Negeri 3 Bandar 

Lampung, siswa kelas VII masuk pada siang hari. Siswa yang masuk pada siang 

hari memiliki semangat belajar yang kurang, tidak seperti siswa yang masuk pada 
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pagi hari. Akibatnya siswa yang masuk pada siang hari biasanya mudah 

mengantuk dan malas mendengarkan penjelasan guru pada saat proses belajar, 

sehingga hasil belajar kurang optimal.   

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMP Negeri 3 Bandar Lampung dan 

keterangan guru bidang studi IPS Terpadu diketahui bahwa hasil belajar yang 

dicapai oleh para siswa belum mencapai hasil yang optimal, khususnya pada mata 

pelajaran IPS Terpadu. Hal ini dapat dilihat dari nilai ujian mid semester ganjil 

mata pelajaran IPS Terpadu kelas VII SMP Negeri 3 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2013/2014 seperti pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. Nilai Ujian Mid Semester Mata Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas 

VII Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2013/2014. 

No. Kelas      Nilai Jumlah 

Siswa 

Keterangan 

  < 70 ≥ 70   

1. VII A 29 0 29  

2. VII B 23 5 28  

3. VII C 28 1 29  

4. VII D 28 0 28 Kriteria 

Ketuntasan 5. VII E 28 0 28 

6. VII F 22 7 29 Minimum yang 

7. VII G 24 5 29 Ditetapkan oleh 

Sekolah adalah 70 8. VII H 26 3 29 

9. VII I 18 11 29 

10. VII J 27 2 29 

11. VII K 19 9 28 

12. VII L 26 2 28  

Jumlah  298 45 343  

Presentase 

(%) 
 86,88% 13,11%   

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa presentase siswa yang menguasai bahan 

pelajaran lebih rendah jika dibandingkan dengan siswa yang belum menguasai 

bahan pelajaran. Hal ini terlihat dari banyaknya siswa yang tuntas belajar 
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(memiliki nilai lebih dari atau sama dengan 70) hanya 13,11% atau 45 siswa. 

Sedangkan siswa yang tidak tuntas belajar (memiliki nilai kurang dari 70) 

sebanyak 86,88% atau 298 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 

kurang atau tergolong rendah. 

Rendahnya hasil belajar yang dicapai oleh siswa tersebut depengaruhi oleh 

bebepara faktor, baik berupa faktor yang berasal dari siswa (faktor internal) 

seperti rendahnya semangat belajar karena siswa memiliki motivasi belajar yang 

masih terbilang rendah maupun faktor dari luar siswa (faktor eksternal) seperti 

ketersediaan dan pemanfaatan sarana belajar di sekolah. Pemanfaatan sarana 

belajar di sekolah merupakan faktor yang sangat penting karena aktivitas belajar 

anak sangat memerlukan ruang atau tempat belajar yang khusus dengan 

dilengkapi penerangan yang baik, serta perlengkapan belajar seperti buku-buku 

pelajaran. Sarana penunjang lain yang dapat membantu dalam belajar adalah buku 

cetak, buku catatan, dan buku latihan. 

Proses berjalannya pembelajaran di sekolah sangat bergantung pada pemanfaatan 

sarana belajar di sekolah tersebut, pihak sekolah harus menyediakan sarana belajar 

yang sesuai dengan keperluan siswa untuk mendukung proses belajar mengajar. 

Hasil belajar merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pendidikan. Hasil belajar 

siswa dapat dikatakan berhasil apabila ada kerjasama yang baik antara guru 

dengan siswa. Sebagian siswa mempunyai hasil belajar yang rendah disebabkan 

oleh berbagai hal, baik dari dalam maupun dari luar ruang lingkup sekolah. Hasil 

belajar seseorang tidak selalu konstan, adakalanya menurun. Hal tersebut juga 
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terjadi terhadap hasil belajar siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 3 

Bandar Lampung.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka, penelitian ini mengkaji 

mengenai motivasi belajar dan pemanfaatan sarana belajar di sekolah serta 

pengaruhnya terhadap hasil belajar. 

Penelitian ini mengambil judul Pengaruh Motivasi Belajar dan Pemanfaatan 

Sarana Belajar di Sekolah Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas 

VII SMP Negeri 3 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut. 

1. Rendahnya motivasi belajar siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 3 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014 pada mata pelajaran IPS 

Terpadu, sehingga hasil belajar tidak memuaskan. 

2. Pemanfaatan sarana belajar di sekolah belum maksimal, sehingga siswa 

maupun guru kurang efektif dalam menggunakannya. 

3. Kurangnya peran guru dalam menumbuhkan motivasi belajar siswa khususnya 

dalam mata pelajaran IPS Terpadu. 

4. Masih rendahnya hasil belajar siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 3 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014. 
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1.3. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dalam penelitian ini akan dibatasi 

pada tiga variabel, yang terdiri dari dua variabel bebas yaitu motivasi belajar (X1) 

dan pemanfaatan sarana belajar di sekolah (X2) dan variabel terikat yaitu hasil 

belajar IPS Terpadu (Y), kedua aspek ini (X1,X2) dapat menumbuhkan semangat 

siswa untuk belajar dan sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar, terutama 

hasil belajar IPS Terpadu. 

1.4. Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu 

siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 3 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2013/2014?  

2. Apakah ada pengaruh pemanfaatan sarana belajar di sekolah terhadap hasil 

belajar IPS Terpadu siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 3 Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2013/2014?  

3. Apakah ada pengaruh motivasi belajar dan pemanfatan sarana belajar di 

sekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII semester ganjil 

SMP Negeri 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap hasil belajar IPS 

Terpadu siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 3 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2013/2014. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan sarana belajar di sekolah terhadap 

hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII semester ganjil SMP Negeri 3 

Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar dan pemanfaatan sarana belajar 

di sekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII semester ganjil 

SMP Negeri 3 Bandar Lampung tahun pelajaran 2013/2014. 

 

1.6. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut. 

1. Kegunaan Teoritis  

a. Sumbangan pemikiran bagi guru dan calon guru dalam menghadapi siswa 

dalam kegiatan pembelajaran khususnya mata pelajaran IPS Terpadu 

sebagai salah satu usaha meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang 

diteliti. 

c. Sumbangan khasanah keilmuan bagi pembaca berkenaan dengan 

peningkatan prestasi belajar IPS Terpadu pada khususnya. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sumbangan pemikiran kepada pihak sekolah agar memberikan sarana 

belajar yang memadai siswa dalam proses belajar. 

b. Bahan informasi bagi para guru dan calon guru agar membantu 

menumbuhkan motivasi belajar kepada para siswa dalam meningkatkan 

hasil belajar di sekolah. 
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c. Sumbangan pemikiran kepada para siswa untuk menggunakan sarana 

belajar yang ada di sekolah sebaik mungkin untuk peningkatan hasil 

belajar. 

d. Bagi para siswa agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. 

e. Memberikan informasi dan masukan bagi para peneliti berikutnya yang 

ingin melakukan penelitian di bidang ini. 

1.7. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini meliputi sebagai berikut. 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Negeri 3 Bandar Lampung 

tahun pelajaran 2013/2014. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah motivasi belajar dan pemanfaatan sarana belajar di 

sekolah, dan hasil belajar IPS Terpadu siswa. 

3. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah SMP Negeri 3 Bandar Lampung. 

4. Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian pada tahun 2013/2014. 

5. Ilmu Penelitian 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian adalah ilmu pendidikan, khususnya 

bidang studi IPS Terpadu. 


