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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia terus 

berkembang. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satunya usaha menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah melalui pendidikan. Karena pendidikan pada dasarnya 

merupakan suatu upaya untuk memberikan pengetahuan, wawasan dan 

keterampilan tertentu pada individu untuk mengembangkan potensi diri yang 

dimiliki, sehingga mampu menghadapi setiap perubahan yang terjadi. 

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

meningkatkan harkat dan martabat manusia. Melalui pendidikan, seseorang 

akan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta pengalaman. Sebagai salah  

satu lembaga yang menyelenggarakan pendidikan secara formal, sekolah 

memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional melaui proses pembelajaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang 

RI No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan 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 demokratis serta bertanggung jawab. 
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Pendidikan merupakan suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan       

sadar, teratur, dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan 

perilaku ke arah yang lebih baik. Pendidikan menurut bentuknya dibedakan 

menjadi dua, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal.  

Sekolah memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional melalui proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di sekolah 

merupakan kegiatan utama dalam pendidikan, kegiatan ini bertujuan 

membawa anak didik menuju keadaan yang lebih baik. Berhasil tidaknya 

proses pembelajaran dapat diketahui dari hasil belajar yang dicapai siswa. Hal 

tersebut biasanya dikaitkan dengan tinggi rendahnya nilai yang dicapai siswa. 

Proses dari hasil belajar siswa merupakan indikasi dari perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa tersebut. Dari hasil belajar inilah dapat dilihat  

keberhasilan siswa dalam memahami suatu materi pelajaran.  

Menurut Hamalik (2006:30), “Hasil belajar adalah apabila seseorang telah 

belajar akan terjadi perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari 

tidak paham menjadi paham”. Hasil belajar yang memuaskan merupakan 

tujuan dan harapan dari setiap siswa, orang tua murid, dan guru sebagai tenaga 

pendidik, tetapi untuk meraih hasil belajar yang bagus tidaklah mudah karena 

banyak sekali faktor yang mempengaruhi hasil belajar.  

Hasil belajar ekonomi dapat ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh 

ketika siswa mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Nilai yang 

dimaksud yaitu hasil dari ulangan harian, ulangan tengah semester, nilai 

ulangan akhir semester atau dari nilai ulangan kenaikkan kelas pada mata 
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pelajaran ekonomi. Semakin tinggi nilai yang diperoleh siswa maka semakin 

baik pula tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran ekonomi.  

Faktanya menurut UNESCO pada tahun 2012 melaporkan bahwa 

Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 120 berdasarkan penilaian Education 

Development Index (EDI) atau Indeks Pembangunan Pendidikan. Total nilai 

EDI itu diperoleh dari rangkuman perolehan empat kategori penilaian, yaitu 

angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada usia 15 tahun ke 

atas, angka partisipasi menurut kesetaraan gender, angka bertahan siswa 

hingga kelas V Sekolah Dasar. (UNESCO : 2012). Pada 14 Maret 2013 

dilaporkan naik tiga peringkat menjadi urutan ke-121 dari 185 negara. Data 

ini meliputi aspek tenaga kerja, kesehatan, dan pendidikan. 

(http://edukasi.kompasiana.com/2013/05/03/kualitas-pendidikan-indonesia-

refleksi-2-mei-552591.html, diakses 1 November 2014) 

Pelajaran ekonomi merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang harus 

diajarkan pada siswa dengan materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banyudono merupakan salah satu lembaga 

pendidikan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru mata pelajaran 

ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Banyudono kenyataan yang 

terjadi menunjukkan masih belum maksimalnya hasil belajar siswanya, 

khususnya siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial menunjukan bahwa masih 

rendahnya hasil belajar siswa yang belum mencapai Kriteria Ketuntasan 

Minimum (KKM). Ketika nilai yang diperoleh siswa telah mencapai nilai 

ketuntasan (KKM) maka dapat dikatakan bahwa siswa tersebut telah mampu 
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menguasai materi, namun sebaliknya ketika nilai yang diperoleh siswa belum 

mencapai nilai ketuntasan (KKM) maka dapat dikatakan bahwa siswa tersebut 

belum mampu menguasai materi dengan baik. 

Hasil belajar yang maksimal dicapai melalui proses belajar yang maksimal 

pula. Menurut Slameto (2010:54), “Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar yaitu faktor yang datang dari diri siswa (faktor intern) dan faktor yang 

datang dari luar diri siswa (faktor ekstern)”. Pokok permasalahan mutu 

pendidikan terletak pada masalah proses pembelajaran. Sedangkan, kelancaran 

proses pembelajaran ditunjang oleh komponen pendidikan yaitu salah satunya 

adalah fasilitas belajar. Fasilitas belajar diharapkan dapat terpenuhi agar 

tercipta lingkungan belajar yang nyaman. Kondisi lingkungan belajar yang 

nyaman akan menimbulkan motivasi, minat, dan perhatian siswa dalam 

belajar. Dalam http://un2kmu.wordpress.com/2010/03/11 /lingkungan-

sekolah-yang-nyaman-memacu-siswa-untuk-berprestasi, Prestasi belajar di 

sekolah tidak hanya dipengaruhi oleh bagaimana anak-anak giat belajar dan 

dapat memahami pelajaran di sekolah, tapi juga kondisi lingkungan 

sekolahnya yang mendukung. Kualitas pendidikan yang dikembangan agar 

tetap baik, maka perlu diadakan dan diciptakan suatu fasilitas belajar yang 

dapat membantu dan mendorong hasil belajar siswa agar mencapai hasil yang 

memuaskan. 

Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang digunakan untuk 

menunjang dan memperlancar kegiatan pembelajaran. Menurut Tim FKIP 

UMS penyusun Buku Manajemen Pendidikan (2004:49), “Fasilitas belajar 
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adalah semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang 

bergerak  maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan 

dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien”. 

Fasilitas belajar sangat penting dalam proses pembelajaran, selain 

mendukung jalannya proses pembelajaran juga dapat menimbulkan kreativitas 

dalam belajar. Tetapi faktanya, pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1  Banyudono Tahun Ajaran 2013/2014 yang 

peneliti dapatkan sering kali pemanfaatan fasilitas belajar kurang optimal, 

misalnya saja kurangnya kesadaran siswa untuk memanfaatkan fasilitas yang 

ada di sekolah. Dengan adanya fasilitas yang memadai di sekolah siswa akan 

lebih mudah dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

kegiatan belajarnya di sekolah. 

Kreativitas sebagai salah satu faktor intern yang berpengaruh pada 

pencapaian hasil belajar yang optimal. Djamarah (2008:241) menyatakan 

bahwa, “Orang yang belajar tanpa dibantu dengan fasilitas tidak jarang 

mendapatkan hambatan dalam menyelesaikan kegiatan belajar. Karenanya, 

fasilitas tidak bisa diabaikan dalam masalah belajar”. Hasrat dan motivasi 

yang kuat akan mendorong untuk berkreasi baik dalam belajar maupun 

menerima pembelajaran. Kreativitas merupakan kemampuan individu untuk 

menciptakan sesuatu yang baru, siswa dengan daya kreativitas yang tinggi 

akan mampu belajar dengan baik karena selalu mempunyai ide-ide kreatif 

yang dapat meningkatkan motivasinya untuk belajar.  
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Makna kreativitas sering dipergunakan dalam pendidikan, dan pada 

kenyataannya kreativitas memang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 

pembelajaran di sekolah. Kreativitas sebagai suatu proses memikirkan 

berbagai gagasan dalam menghadapi suatu masalah. Bagi pendidikan yang 

terpenting bukanlah apa yang dihasilkan dari proses tersebut, tetapi keasyikan 

dan kesenangan siswa terlibat dalam proses ini. Dalam situasi pendidikan 

tidak perlu selalu mengharapkan produk-produk yang berguna dari kegiatan 

kreatifnya, yang perlu dirangsang, dipupuk adalah sikap dan minat untuk 

melibatkan diri dalam kegiatan kreatif.   

Menurut Hurlock (2005:4), “Kreativitas adalah kemampuan untuk 

menghasilkan komposisi, produk atau gagasan apa saja yang pada dasarnya 

baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya”. Kreativitas akan 

menimbulkan sikap kritis yang akan mendorong untuk mencapai hasil belajar 

yang tinggi. 

Pentingnya kreativitas dalam pembelajaran di sekolah dimaknai sebagai 

wahana pembentukan kepribadian siswa yang diarahkan pada daya cipta, ide 

kreatif, imajinatif, eksplorasi, serta perubahan tingkah laku. Kreativitas akan 

mengarahkan peserta didik kepada keberhasilan dalam hidupnya. Sehubungan 

dengan hal tersebut, Munandar (2004: 37) mengemukakan bahwa: 

(a) Dengan berkreasi orang dapat mewujudkan dirinya, dan perwujudan 
diri termasuk salah satu kebutuhan pokok dalam hidup manusia, (b) 
kreativitas atau berfikir kreatif, sebagai kemampuan untuk bermacam-
macam kemungkinan penyelesaian terhadap suatu masalah, merupakan 
bentuk pemikiran yang sampai saat ini masih kurang mendapat perhatian 
dalam pendidikan formal, (c) bersibuk diri secara kreatif tidak hanya 
bermanfaat tetapi juga memberikan kepuasan kepada individu, (d) 
kreativitaslah yang memungkinkan manusia meningkatkan kualitas 
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hidupnya. Dengan membiasakan hidup kreatif sejak dini, maka disiapkan 
untuk menghadapi segala tantangan zaman yang kian bertambah. 
 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kreativitas adalah kemampuan berfikir untuk menciptakan sesuatu yang baru 

dan mencari cara yang berbeda dari suatu pengalaman untuk memberikan 

alternatif pemecahan masalah. Manusia yang kreatif memiliki kecenderungan 

bersifat mandiri, memiliki rasa percaya diri yang kuat, berwawasan luas, 

cerdas, memiliki kemampuan berfikir yang tinggi serta mampu menciptakan 

ide dan gagasan baru terutama dalam memecahkan masalah. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik 

untuk meneliti lebih lanjut tentang pengaruh fasilitas belajar dan kreativitas 

belajar terhadap hasil belajar. Peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH FASILITAS BELAJAR DAN KREATIVITAS 

BELAJAR TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI PADA SISWA 

KELAS XI ILMU PENGETAHUAN SOSIAL SEKOLAH MENENGAH 

ATAS NEGERI 1 BANYUDONO TAHUN AJARAN 2013/2014”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar dalam penelitian ini dapat mencapai sasaran dan tujuan yang 

diharapkan secara optimal, maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil belajar ekonomi dibatas  pada hasil belajar ekonomi yang diambil 

dari hasil ulangan harian pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 
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(IPS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 

2013/2014. 

2. Fasilitas belajar  dibatasi pada fasilitas yang disediakan sekolah dalam 

menunjang proses pembelajaran. 

3. Kreativitas belajar dibatasi pada kreativitas belajar mata pelajaran 

ekonomi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah, 

maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi pada 

siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2013/2014? 

2. Adakah pengaruh kreativitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi pada 

siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2013/2014? 

3. Adakah pengaruh fasilitas belajar dan kreativitas belajar terhadap hasil 

belajar ekonomi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 

2013/2014? 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian berfungsi sebagai acuan pokok terhadap masalah 

yang diteliti, sehingga peneliti akan bekerja lebih terarah dalam penelitian. 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap hasil belajar 

ekonomi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2013/2014. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kreativitas belajar terhadap hasil belajar  

ekonomi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2013/2014.   

3. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar dan kreativitas belajar 

terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banyudono Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun 

bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai pengaruh fasilitas 

belajar dan kreativitas beajar terhadap hasil belajar ekonomi pada 
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siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Banyudono Tahun Ajaran 2013/2014. 

b. Sebagai sumber informasi atau bahan pertimbangan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan serta sebagai masukan dalam 

pengembangan belajar. 

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk kegiatan 

penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Menyebar luaskan informasi mengenai pengaruh fasilitas belajar dan 

kreativitas belajar terhadap hasil belajar ekonomi pada siswa kelas XI 

Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Menengah Atas Negeri 1 

Banyudono Tahun Ajaran 2013/2014. 

b. Sebagai pendidik maka pengetahuan dan pengalaman selama 

mengadakan penelitian dapat ditransformasikan kepada masyarakat 

luas utamanya peserta didik mengenai pengaruh fasilitas belajar dan 

kreativitas belajar terhadap hasil belajar. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang membahas teori yang 

berkaitan dengan variabel penelitian, penelitian yang relevan, 

kerangka berpikir, dan hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang yang berisi 

pengertian metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, 

populasi, sampel, dan sampling, metode pengumpulan data, 

variabel penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengujian 

instrumen, uji prasyarat analisis dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai objek/tempat 

penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 


