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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini 

semakin pesat.Hal ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas, dengan begitu perkembangan yang ada dapat dikuasai, 

dimanfaatkan semaksimal mungkin dan dikembangkan lebih baik 

lagi.Pendidikan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas, karena 

melalui usaha pendidikan diharapkan tujuan pendidikan dapat 

tercapai.Salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai dalam pembangunan 

sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat 

adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.Untuk mencapai tujuan tersebut 

diperlukan adanya peningkatan dan penyempurnaan sistem 

penyelenggaraan pendidikan nasional yang berorientasi kepada kualitas 

hasil pendidikan. Di dalam tujuan pendidikan nasional menurut UU (no 

20, 2003) tentang sistem pendidikan nasional bahwa:  

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 
negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  
 
Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003 (UU Sisdiknas) pendidikan adalah: 
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Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
 

Keberhasilan pendidikan akan dicapai oleh suatu bangsa apabila ada 

usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan bangsa itu sendiri. Untuk itu 

pemerintah mengusahakan mutu pendidikan di tanah air, terutama 

pendidikan formal. Untuk menghasilkan output yang berkualitas dalam 

proses pendidikan sangat dipengaruhi oleh berhasil tidaknya kegiatan 

belajar. Keberhasilan dalam proses belajar mengajar dapat diketahui dari 

prestasi yang dicapai oleh siswa, karena prestasi belajar merupakan hasil 

yang telah dikerjakan. 

Siswa yang berprestasi tinggi perlu untuk mempertahankan, bahkan 

meningkatkan prestasinya dalam belajar.Untuk mempertahankan prestasi 

yang tinggi atau meningkatkan prestasi dalam belajar dibutuhkan adanya 

fasilitas yang memadai dalam belajar. 

Fasilitas dalam belajar sangat penting dan berguna bagi siswa, karena 

dengan adanya fasilitas yang ada siswa dapat belajar dengan baik dan 

siswa menjadi lebih efektif dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh 

sekolah maupun fasilitas yang diberikan oleh orangtuanya. Tidak hanya 

fasilitas yang ada disekolahan saja tetapi juga berupa fasilitas dirumah 

untuk belajar dirumah dengan apa yang sudah didapatkan disekolah. 

Dengan adanya fasilitas yang ada siswa akan lebih meningkatkan 

belajar siswa baik disekolahan maupun dirumah, dengan ini siswa akan 
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mendapatkan fasilitas yang cukup dan mempunyai semangat belajar yang 

tinggi akan menghasilkan prestasi yang tinggi. Dalam hal ini adalah 

fasilitas belajar yang ada hubungannya dengan prestasi belajar. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:314), “Fasilitas adalah 

segala hal yang dapat memudahkan perkara (kelancaran tugas dan 

sebagainya) atau kemudahan”. Demikian dengan adanya fasilitas yang ada 

dapat mempermudah siswa untuk menyelesaikan perkara atau 

memudahkan siswa untuk menyelesaikan tugas-tugasnya juga 

memperlancar kegiatan belajar mengajar siswa. 

Sedangkan menurut Arikunto (2000 : 37 ), “Fasilitas belajar adalah 

segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan 

suatu usaha”. Dengan adanya fasilitas yang ada dan digunakan siswa 

diharapkan memberikan pembelajaran yang efektif dan efesien yang bisa 

dimanfaatkan oleh siswa untuk belajar dan menghasilkan prestasi yang 

tinggi.Diharapkan siswa mampu menggunakan fasilitas yang ada dengan 

sebaik-baiknya dan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam belajar disamping perlu adanya 

fasilitas belajar juga dibutuhkan suatu motivasi tersendiri agar keinginan 

belajar dapat tercapai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Depdikbud 

(1990:539), “Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang 

secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan 

tujuan tertentu”. Tujuan motivasi adalah untuk menggerakkan atau 
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menggugah seseorang agar timbul keinginan dan kemauannya untuk 

melakukan sesuatu sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. 

Hasil atau prestasi belajar akan optimal bila ada motivasi yang tepat. 

Disini peran guru sangat penting, bagaimana guru melakukan usaha-usaha 

untuk dapat menumbuhkan dan memberi motivasi agar anak didiknya 

belajar dengan baik. 

Menurut dimyati dan Mudjiono motivasi adalah “pada diri siswa 

terdapat kekuatan mental yang menjadi penggerak belajar, kekuatan 

penggerak tersebut berasal dari berbagai sumber”. 

Sedangkan menurut Slameto (2002:78), “motivasi adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman individu itu 

sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. 

Perubahan tingkah laku terjadi karena adanya kecakapan baru dan 

kemampuan yang diperoleh seseorang bukan karena adanya proses 

pertumbuhan melainkan karena adanya kegiatan belajar. Kemampuan dan 

kecakapan tersebut meliputi perbuatan verbal, lisan maupun tulisan, 

keterampilan mekanikal, klerikal atau problem solving yang bertahan 

beberapa waktu dan yang secara langsung dapat diukur/dinilai dengan 

menggunakan kajian tes yang telah ditentukan. 

Prestasi belajar ekonomi menggambarkan hasil yang dicapai akibat 

adanya kewajiban bagi siswa yang belajar untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran ekonomi. Kegiatan pembelajaran ekonomi terjadi dalam 
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waktu yang telah ditentukan batas-batasnya dan dapat diketahui hasilnya 

melalui kontrol pencapaian prestasi baik minimal maupun maksimal. 

Sejalan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, pendidikan 

banyak menghadapi berbagai tantangan.Salah satu tantangan yang cukup 

menarik adalah yang berkenaan dengan peningkatan mutu pendidikan 

yang disebabkan masih rendahnya mutu pendidikan di 

Indonesia.Pendidikan Indonesia selalu mengalami suatu penyempurnaan 

yang pada akhirnya menghasilkan suatu produk atau hasil pendidikan yang 

berkualitas. 

Berbagai usaha telah dilakukaan oleh pengelola pendidikan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa atau perserta didik, baik pendidikan 

formal maupun non formal.langkah ini merupakan langkah awal untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Proses belajar mengajar yang berlangsung di sekolah diharapkan dapat 

menciptakan manusia-manusia terdidik yang dapat memainkan 

perannya.Dalam menciptakan manusia-manusia terdidik tersebut, perlu 

adanya perhatian dari guru terhadap potensi yang dimiliki siswa yang 

ditunjukan dalam bentuk prestasi belajar.Oleh karena itu prestasi belajar 

mempunyai kedudukan yang penting dalam kegiatan pembelajaran. 

Belajar merupakan suatu proses yang komplek yang terjadi pada setiap 

orang sepanjang hidupnya, sedangkan prestasi belajar merupakan hasil 

yang dicapai oleh perserta didik (siswa) setelah mengikuti proses belajar 

mengajar dalam waktu tertentu. 
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Proses belajar tersebut karena adanya interaksi antara seseorang 

dengan lingkungannya dan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Agar 

proses belajar mengajar dapat membuahkan hasil sebagaimana yang 

diharapkan, maka siswa maupun tenaga mengajar perlu memiliki sikap, 

kemampuan, dan ketrampilan yang mendukung proses belajar mengajar 

itu. Salah satu pertanda bahwa seseorang telah belajar adalah perubahan 

tingkah laku pada diri orang itu yang mungkin disebabkan oleh terjadinya 

perubahan pada tingkat pengetahuan, ketrampilan dan sikapnya. 

Proses pendidikan terarah pada peningkatan penguasaan pengetahuan, 

kemampuan keterampilan, pengembangan sikap dan nilai-nilai dalam 

rangka pembentukan dan pengembangan diri dalam rangka mencapai 

proses pendidikan yang terarah adalah melalui lembaga pendidikan formal 

seperti sekolah ataupun perguruan tinggi. 

Melalui lembaga pendidikan setiap orang dapat meningkatkan potensi 

yang ada dalam dirinya, untuk meningkatkan potensi tersebut seseorang 

harus bisa mencapai sebuah prestasi yang sesuai dengan bidang 

keahliannya. 

Peningkatan prestasi yang sesuai dengan bidang keahlian dapat dicapai 

dengan meningkatkan sebuah presatasi belajar. Peningkatan sebuah 

prestasi yang memuaskan serta tercapainya tujuan pendidikan adalah 

harapan bagi setiap siswa yang mengikuti proses pendidikan. 

Selain itu juga terlihat pada siswa MAN I Surakarta bahwa sekolahan 

menyediakan fasilitas belajar untuk siswa, bukan  hanya dari fasilitas 
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sekolahan saja, melainkan juga dari fasilitas yang disediakan oleh 

orangtuanya. Sehingga bila setiap siswa itu berada dilingkungan yang 

mempunyai fasilitas belajar yang lengkap, maka akan dapat menghasilkan 

prestasi belajar pada mata pelajaran ekonomi. 

Peneliti mengambil subyek penelitian siswa kelas XI Jurusan IPS 

MAN I Surakarta khususnya pada matapelajaran ekonomi karena siswa 

matapelajaran inilah yang sesuai dengan bidang pendidikannya, dimana 

harus mampu mengoperasikan dalam bidang perekonomian.Untuk Tahun 

Pelajaran yang peneliti ambil adalah siswa kelas XI jurusan IPS tahun 

ajaran 2012/2013. 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai fasilitas belajar dan motivasi 

belajar dalam hubungannya dengan prestasi belajar siswa, diperlukan 

suatu penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dalam 

penelitian ini menentukan kajian dalam judul sebagai berikut: “PRESTASI 

BELAJAR SISWA DITINJAU DARI FASILITAS BELAJAR DAN 

MOTIVASI BELAJAR PADA MATA PELAJARAN EKONOMI SISWA 

KELAS XI JURUSAN IPS MAN I SURAKARTA TAHUN AJARAN 

2012/2013”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

1. Motivasi belajar siswa mempengaruhipola sikap / tindakan pada siswa. 
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2. Prestasi belajar dipengaruhi oleh faktor yaitu faktor dalam diri siswa 

dan faktor dari luar, salah satu faktor dari luar siswa yaitu fasilitas 

yang dimiliki didalam sekolahan.     

3. Kurangnya penggunaan fasilitas belajar oleh siswa baik didalam 

maupun diluar proses belajar mengajar disekolahan. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, agar masalah yang diteliti 

tidak meluas, maka perlu diadakan pembatasan masalah, pembatasan 

masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, terarah dan dapat 

dikaji lebih mendalam. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Fasilitas belajar dibatasi pada fasilitas yang digunakan dalam 

sekolahan yaitu berupa ruang belajar, alat pelajaran, media belajar 

dan fasilitas uang. 

2. Prestasi belajar dalam penelitian ini adalah Nilai Raport Ekonomi 

siswa kelas XI jurusan IPS MAN I Surakarta tahun ajaran 

2012/2013. 

3. Motivasi belajar siswa intern yang mendorong tinggi untuk masa 

depan dan mencapai prestasi yang diinginkan. 

 

D. Perumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian untuk menemukan sebuah kebenaran 

akandihadapkan pada suatu permasalahan yang didalamnya mengandung 
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masalah- masalah yang harus dipecahkan. Dengan adanya latar belakang 

masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan diatas maka 

adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut:  

1. Adakah pengaruh yang signifikan fasilitas belajar siswa terhadap 

prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI jurusan IPS MAN I 

Surakarta tahun ajaran 2012/2013 ? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan motivasi belajar terhadap prestasi 

belajar ekonomi pada siswa kelas XI jurusan IPS MAN I Surakarta 

tahun ajaran 2012/2013 ? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan fasilitas belajar dan motivasi belajar 

siswa secara bersama terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa 

kelas XI jurusan IPS MAN I Surakarta tahun ajaran 2012/2013 ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dapat diuraikan dalam penelitian ini untuk 

memperjelas arah penelitian. Untuk tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas XI jurusan IPS MAN I Surakarta tahun 

ajaran 2012/2013 ? 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar 

ekonomi pada siswa kelas XI jurusan IPS MAN I Surakarta tahun 

ajaran 2012/2013 ? 
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3. Untuk mengetahui pengaruh interaksi fasilitas belajar dan motivasi 

belajar terhadap prestasi belajar ekonomi pada siswa kelas XI jurusan 

IPS MAN I Surakarta tahun ajaran 2012/2013 ? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih 

jelas kepada peniliti, siswa dan guru khususnya dalam mengatasi 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran khusunya 

mata pelajaran ekonomi sehingga proses belajar mengajar dapat 

berlangsung dengan baik dan mencapai prestasi belajar sesuai dengan 

yang diharapkan. Adapun manfaat penelitian ini antara lain : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

mengembangkan wawasan ilmu pendidikan khususnya dalam 

perubahan prestasi belajar siswa ditinjau dari fasilitas belajar dan 

motivasi belajar.Sebagai bahan untuk menambah khasanah pustaka 

dan sebagai salah satu sumber bagi penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

Sebagai masukan bagi sekolah yang bersangkutan untuk 

meningkatkan peran dan fungsinya guru meningkatkan kualitas 

pendidikan. 
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b. Bagi Guru 

      Sebagai masukan bagi guru, khususnya guru pengajar mata 

pelajaran ekonomi untuk meningkatkan kualitas pengajarannya, 

sehingga dapat memperbaiki perilaku siswa ke arah positif, yang 

akhirnya akan meningkatkan prestasi belajar ekonomi. 

c. Bagi Siswa  

Memberikan masukan bagi siswa mengenai pentingnya memiliki 

fasilitas dan motivasi yang positif tentang mata pelajaran ekonomi 

karena dapat meningkatkan prestasi belajar ekonomi. 

d. Bagi Peneliti 

      Memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menerapkan 

pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dan dapat 

menemukan cara pemecahan dari permasalahan yang diteliti. 

 

G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Dalam penyusunan sistematika skripsi ini terdiri dari tiga bagian antara 

lain : 

Bagian awal meliputi : halaman judul, halaman pengesahan, halaman 

motto, prakata, daftar isi, daftar tabel, dan abstaksi. 

Bagian utama yaitu, antara lain : 

BAB I PENDAHULUAN 
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Meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Meliputi yang pertama kajian teori yang terdiri dari pengertian 

belajar, pengertian prestasi belajar, faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar, Pengertian fasilitas belajar, 

pentingnya fasilitas belajar, indikator fasilitas belajar, 

pengertian motivasi belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi 

motivasi belajar, dan indikator motivasi belajar.Yang kedua 

yaitu hubungan fasilitas belajar dan motivasi belajar terhadap 

prestasi belajar. Yang selanjutnya membahas tentang kerangka 

pemikiran dan pengajuan hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Meliputi pengertian metodologi penelitian, jenis penelitian, 

subjek dan objek penelitian, populasi, sampel dan sampling, 

metode pengumpulan data yang berisi tentang data primer dan 

data sekunder,  variabel penelitian yang terdiri dari variabel 

dependen dan independen. Instrumen penelitian yang berisi 

tentang angket fasilitas belajar dan motivasi belajar. Teknik 

pengumpulan data terdiri dari metode angket dan metode 

dokumentasi.Uji instumen meliputi uji validitas dan 

reliabilitas.Uji prasarat analisis terdiri dari uji normalitas dan 
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linieritas.Teknik analisis data yaitu analisis regresi ganda, uji 

serempak (uji F), uji parsial (uji t) dan sumbangan efektif dan 

relatif. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum dari objek penelitian, penyajian 

data, analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasannya 

BAB V PENUTUP 

Meliputi kesimpulan dan saran. 

Bagian akhir terdiri dari : 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


