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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha manusia dengan penuh tanggung jawab 

membimbing anak didik menuju kearah kedewasaan, sehingga keberhasilan 

program pendidikan dapat membantu kelancaran pencapaian tujuan 

pembangunan yang komplek dan perlu ditingkatkan kualitasnya, agar 

dihasilkan manusia yang mampu menguasai ilmu dan teknologi. Sumber daya 

manusia dapat ditingkatkan melalui usaha untuk meningkatkan prestasi belajar 

terutama dibidang pendidikan formal yaitu sekolah (Umar Tirtaraharja dan La 

Sula, 2000 ; 71). 

Keberhasilan dalam proses belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal 

dari diri anak didik meliputi, kematangan atau pertumbuhan, kecerdasan, 

latiahan, motivasi dan faktor pribadi. Sedang faktor eksternal adalah faktor 

yang berasal dari luar anak didik meliputi, keluarga, guru, cara mengajar, 

kelengkapan fasilitas belajar dan lingkungan (Ngalim Purwanto, 1995 ; 102) 

Faktor kelengkapan fasilitas belajar yang tersedia di sekolah meliputi 

gedung sekolah yang cukup menampung anak didik, lengkapnya buku – buku 

yang ada di perpustakaan, buku pegangan anak didik, buku pegangan guru dan 

fasilitas laboratorium. Anak didik tentu dapat belajar lebih baik dan 

menyenangkan bila semua kebutuhan belajar anak didik terpenuhi. Dengan 
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lengkapnya fasilias belajar di sekolah dan di rumah maka masalah yang anak 

didik hadapi dalam belajar relatif kecil, serta semangat dan motivasi belajar 

anak didik akan meningkat.  

Sebagai salah satu faktor penunjang keberhasilan proses belajar 

mengajar, kelengkapan fasilitas belajar di sekolah dan di rumah dapat 

memberikan motivasi kepada anak didik untuk berprestasi dalam proses 

belajar mengajar.  Motivasi dapat dikatakan sebagai keseluruhan daya 

penggerak dalam diri anak didik yang menimbulkan kegiatan belajar, yang 

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai.   

Berdasarkan dari tinjauan latar belakang masalah maka penulis akan 

mengadakan penelitian dengan judul : “PENGARUH KELENGKAPAN 

FASILITAS BELAJAR TERHADAP MOTIVASI BELAJAR BIOLOGI 

PADA SISWA KELAS VIII SMP N I SRAGEN TAHUN PELAJARAN 

2006/2007 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu dibatasi permasalahannya 

sebagai berikut 

1. Subyek penelitian : Siswa kelas VIII D SMP N I  Sragen tahun ajaran 

2006/2007.    
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2. Obyek penelitian: 

a. Kelengkapan fasilitas belajar diasumsikan akan memberikan 

kontribusi dalam proses belajar siswa. 

b. Motivasi belajar Biologi. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas tadi maka 

penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

Adakah pengaruh kelengkapan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar 

biologi di SMP N I Sragen tahun ajaran 2006/2007 ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian adalah : 

Mengetahui pengaruh kelengkapan fasilitas belajar terhadap motivasi belajar 

biologi di SMP N I Sragen tahun ajaran 2006/2007. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, manfaat yang dapat diperoleh adalah : 

1. Guru / peneliti 

Dapat memberi informasi sejauh mana pengaruh kelengkapan fasilitas 

belajar terhadap motivasi belajar biologi di SMP N I Sragen tahun ajaran 

2006/2007. 

 



 4 

 

2. Siswa 

a) Dapat memeberi informasi kepada siswa pentingnya kelengkapan 

fasilitas belajar biologi dalam meningkatkan motivasi belajar biologi 

b) Sebagai acuan untuk penelitian sejenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


