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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan sebuah bangsa dilihat dari taraf pendidikan penduduknya. 

Pendidikan sebagai sebuah pilihan untuk dalam meningkatkan taraf hidup 

manusia. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang 

menjelaskan bahwa. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Pendidikan juga harus membekali siswa dengan berbagai macam ilmu 

pengetahuan, nilai-nilai moral, sosial, budaya, dan dikembangkan 

keterampilanya. Melihat dari sisi psikologis seorang siswa atau siswi sekolah 

dasar, di usia mereka sudah menjadi suatu kewajiban belajar di sekolah, 

namun tidak bisa kita lepaskan faktor di usia mereka masih terkait dengan 

masalah-masalah yang sifatnya bermain, karena mereka masih anak-anak. 

Kondisi seperti inilah yang harus diperhatikan pendidik bahwa suatu kondisi 

belajar yang terkesan dipaksakan dan membuat anak malas belajar. 

Anak usia SD biasanya masih dalam usia yang sangat suka bermain, 

atau bisa dikatakan bahwa bermain merupakan suatu kebutuhan bagi mereka. 

Padahal waktu bermain yang tidak tepat itu bisa mengakibatkan kurangnya 

konsentrasi dan kualitas belajar siswa. Sebagai contoh anak yang belajar 

sewaktu teman yang lain sedang bermain, maka konsentrasinya akan mudah 

terpecah dan biasanya anak cenderung lebih tertarik untuk ikut bermain 

daripada meneruskan belajar, sehingga belajar yang dilakukannya terasa berat 

karena dia ingin bergabung dengan temannya untuk bermain. Fakta yang 

sekarang ini ada di masyarakat adalah anak yang sering menonton acara 

televisi selama berjam-jam. Hal ini membuat anak menjadi kurang 
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konsentrasi dalam belajar. Menurut gie (1995: 172) “televisi adalah 

penghambur waktu yang terbesar”. Artinya TV dianggap sebagai faktor 

penghambat terbesar yang dapat menyebabkan waktu belajar anak menjadi 

berkurang dan konsentrasinya menjadi hilang. Seringkali Orang tua hanya 

sekedar menyuruh anak untuk belajar namun pada kenyataannya orang tua 

tidak mendukung anak untuk belajar dan tetap menonton TV. Kurang 

mendukungnya orang tua dalam proses pendampingan belajar pada anak akan 

sangat mengganggu baik dalam hal konsentrasi maupun kualitas belajarnya. 

Malas belajar ini disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya 

keadaan lingkungan yang kurang nyaman untuk belajar. Lingkungan keluarga 

yang kurang mendukung seperti selalu memberatkan anak dengan tugas-tugas 

rumah menjadi faktor penghambat untuk anak bisa mendapatkan kualitas 

belajarnya. Apabila keadaan seperti ini terus belanjut maka kenyamanan tidak 

bisa didapatkan dan berakibat pada prestasi belajar anak akan tidak optimal. 

Untuk mengatasi hal tersebut keluarga dan lingkungan masyarakat harus 

saling mendukung untuk meningkatkan prestasi siswa. Hal ini bisa 

diwujudkan dengan membuat jam belajar di masyarakat, namun masyarakat 

harus secara konsisten menaati dan melaksanakan hal tersebut agar tujuannya 

bisa tercapai, yaitu program jam belajar masyarakat untuk mendorong 

meningkatkan semangat belajar masyarakat. 

Selain program jam belajar masyarakat faktor lain yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa ialah fasilitas belajar. Fasilitas belajar 

siswa yang kurang terpenuhi pastilah menghambat proses belajar siswa yang 

berdampak pada kualitas belajar siswa. Menurut Djamarah, (2008: 241) 

menyatakan bahwa “Orang yang belajar tanpa dibantu dengan fasilitas tidak 

jarang menemui hambatan dalam menyelesaikan kegiatan belajar. Karenanya 

fasilitas tidak bias di abaikan dalam masalah belajar”. Maka dari itu fasilitas 

belajar yang lengkap akan berdampak pada hasil prestasi belajar yang optimal  

Seperti penelitan yang dilakukan oleh Salamah yang berjudul “ Jam 

Belajar Masyarakat dan prestasi belajar anak (Studi Korelasional di Desa 

Panjangrejo, Bantul, Yogyakarta)”. Berdasarkan penelitian tersebut dapat 
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disimpulkan bahwa (1) Ada peranan yang positif antara perhatian orang tua 

dengan prestasi belajar (rxiy = 0,616 < 0,05), berarti semakin baik perhatian 

orang tua semakin tinggi pretasi belajar anak, (2) Ada peranan positif antara 

jam belajar masyarakat dengan prestasi belajar anak (rxy = 0,349 <0,05), 

berarti semakin baik pelaksanaan program jam belajar masyarakat semakin 

tinggi prestasi belajar anak, (3) Ada peranan positif antara perhatian orang tua 

dan jam belajar masyarakat terhadap prestasi belajar siswa (R= 0,635. F=3,06 

P= < 0,05) .  

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa peranan jam belajar 

masyarakat dan fasilitas belajar sangat penting artinya untuk mengoptimalkan 

prestasi belajar. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Jam Belajar Masyarakat dan Fasilitas Belajar 

terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas Tinggi SD Negeri 02 Kalisoro Tahun 

Ajaran 2014/2015”.  

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat di identifikasi masalah 

sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya pemanfaatan jam belajar masyarakat oleh siswa. 

2. Fasilitas belajar yang kurang memadai. 

3. Lingkungan belajar yang kurang kondusif. 

4. Prestasi belajar yang masih rendah 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian terarah dan terfokus, maka perlu adanya pembatasan 

masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah. Maka masalah 

dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Jam belajar siswa di masyarakat 

Jam belajar  siswa di masyarakat dibatasi hanya pada siswa kelas tinggi 

di SDN 02 Kalisoro. 
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2. Fasilitas belajar. 

Fasilitas belajar dirumah dan di sekolah dibatasi pada alat pelajaran dan 

perpustakaan. 

3. Prestasi belajar 

Prestasi belajar siswa dibatasi pada hasil rapor semester gasal kelas tinggi 

di SD N Kalisoro. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

permasalahan diteliti dapat di rumuskan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh jam belajar masyarakat terhadap prestasi belajar siswa 

kelas tinggi SDN 02 Kalisoro 

2. Adakah pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas 

tinggi SDN 02 Kalisoro 

3. Adakah pengaruh jam belajar masyarakat dan fasilitas belajar terhadap 

prestasi belajar siswa kelas tinggi SDN 02 Kalisoro. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh jam belajar masyarakat terhadap prestasi 

belajar siswa kelas tinggi SDN 02 Kalisoro. 

2. Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 

siswa kelas tinggi SDN 02 Kalisoro. 

3. Untuk mengetahui pengaruh jam belajar masyarakat dan fasilitas belajar 

terhadap prestasi belajar siswa kelas tinggi SDN 02 Kalisoro. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

pengetahuan tentang jam belajar masyarakat dan fasilitas belajar yang 
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berkaitan dengan prestasi belajar, serta menjadi sumber bahan kajian dan 

penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Guru 

1) Menjadi acuan untuk bahan evaluasi guru dalam meningkatkan 

prestasi siswa. 

2) Memberikan masukan bagi guru untuk dapat mendayagunakan 

fasilitas belajar agar pembelajaran dapat berlasung dengan 

optimal. 

3) Meningkatkan pemanfaatan penggunaan fasilitas belajar siswa 

agar prestasi belajar siswa dapat meningkat. 

b. Kepala Sekolah 

1) Sebagai bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kualitas jam 

belajar sekolah. 

2) Mengoptimalkan upaya pengadaan fasilitas belajar yang mampu 

menunjang pembelajaran. 

c. Siswa 

1) Dengan fasilitas belajar yang memadai siswa bisa mendapatkan 

kualitas belajar yang baik. 

2) Meningkatkan prestasi belajar siswa di SD N 2 Kalisoro 

d. Orang tua 

1) Memberikan masukan bagi orang tua bahwa pemanfaatan jam 

belajar masyarakat dan fasilitas belajar yang diberikan kepada 

anak  dapat membantu meningkatkan prestasi belajar. 


