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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu upaya yang harus diselenggarakan oleh 

pemerintah dalam rangka mengupayakan perubahan terhadap masyarakat atau 

hak-hak bagi masyarakat. Pendidikan juga diselenggarakan dengan peran 

masyarakat dan berdasarkan manajemen berbasis sekolah serta memberi peluang 

seluas-luasnya pada peserta didik untuk berkembang sesuai potensi, kondisi dan 

minat (Kadir, 2012). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah 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, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No. 20 Tahun 2003). 

Pelaksanakan proses pendidikan ini, salah satu komponen yang sangat 

penting sehingga proses pendidikan itu dapat berlangsung dengan baik adalah 

dengan adanya fasilitas sekolah. Fasilitas pendidikan adalah “Segala sesuatu yang 

dimiliki oleh sekolah dalam menunjang kegiatan belajar mengajar”, misalnya 

ruang belajar, meja, kursi, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Dengan 

demikian fasilitas pendidikan merupakan segala sesuat yang dibutuhkan sebagai 

kelengkapan dalam proses kegiatan belajar mengajar sehingga bisa berjalan 

efektif (Ahmadi & Uhbiyati, 2001). 

Beragamnya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah atau lembaga pendidikan 

ini tentu saja bergantung pada kemampuan dari masing-masing sekolah atau 
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lembaga pendidikan tersebut untuk menyediakan segala fasilitas pendidikan yang 

dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Lengkap atau tidaknya fasilitas 

sekolah ini akan dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Fasilitas belajar yang 

tidak terpenuhi akan dapat berimplikasi pada keterbatasan anak dalam 

memperoleh hasil yang baik. Keterbatasan pada perlengkapan sekolah, ini dapat 

berimplikasi pendidikan anak, yakni kegagalan anak pada hasil belajar di sekolah 

(Ahmadi & Uhbiyati, 2001). 

Sanjaya (2009) “Pelaksanaan proses belajar, seharusnya bagi lembaga 

pendidikan harus mempersiapkan fasilitas belajar yang dibutuhkan oleh siswa, 

dengan lengkapnya fasilitas belajar maka seorang guru dapat dengan mudah 

menyampaikan ilmu pengetahuan kepada siswa. Fasilitas diartikan sebagai segala 

sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan suatu usaha. 

Usaha ini dapat berupa benda-benda ataupun uang. Jadi, fasilitas dapat disamakan 

dengan sarana. Fasilitas merupakan sebagai suatu proses mempermudah dalam 

mencapai tujuan tertentu, kemudian fasilitas juga sebagai melayani dan 

memperlancar aktivitas belajar untuk mencapai tujuan pengajaran serta 

kemampuan yang diharapkan dimiliki siswa setelah ia menempuh berbagai 

pengalaman-pengalaman belajarnya” 

Agar suatu pendidikan yang dikembangkan tetap baik, maka perlu diadakan 

dan diciptakan suatu fasilitas yang dapat membantu dan memdorong hasil belajar 

siswa. Seperti dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 45 ayat 1 tentang 

fasilitas pendidikan yang menyatakan “Setiap satuan pendidikan baik formal 

maupun non formal menyediakan fasilitas yang memenuhi keperluan pendidikan 

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan 
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intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik” (UU No. 20 Tahun 

2003). 

Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas belajar termasuk faktor 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Karena fasilitas belajar akan 

lebih memudahkan siswa dalam belajar dan dengan adanya fasilitas yang 

memadai akan diikuti dengan meningkatkan hasil belajar siswa. 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan pendidikan formal pada 

jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP 

memberikan penekanan peletakan pondasi dalam menyiapkan generasi agar 

menjadi manusia yang mampu menghadapi era yang semakin berat Menurut 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 pasal 17 tentang 

pendidikan dasar disebutkan bahwa pendidikan dasar terdiri dari SD (Sekolah 

Dasar)/sederajat dan SMP (Sekolah Menengah Pertama)/sederajat (UU No. 20 

Tahun 2003). 

Studi awal penulis di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Wangi-

Wangi Selatan Kabupaten wakatobi: di ruang kelas kurangnya ketersediaan dan 

penggunaan media pembelajaran yang menarik, seperti komputer, LCD sehingga 

berpengaruh terhadap aktivitas siswa dalam mempelajari suatu pelajaran, di dalam 

kelas, guru menerangkan hanya memakai papan tulis saja sehingga siswa 

difungsikan untuk melihat dan mendengarkan ceramah guru, berakibat siswa 

tersebut akan bosan serta tidak adanya aktivitas siswa yang menyenangkan di 

dalam kelas. 

Fasilitas perpustakaan di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan Guna untuk 

memenuhi kebutuhan penggunanya antara koleksi yang dimiliki dengan 
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pelayanan semuanya dapat berjalan dan berkembang secara bertahap dalam 

pemenuhan kebutuhan siswa dalam belajar, namun perpustakaan jarang di 

manfaatkan oleh siswa Kebanyakan siswa mengunjungi perpustakaan apabila 

guru memberi tugas kepada siswa dan tugas tersebut harus diselesaikan dengan 

membaca buku-buku atau literatur yang relevan. 

Materi IPA (sebagai contoh fisika) di Sekolah Menengah Pertama yaitu 

tentang sifat meteri, gerak, dan fenomena lain yang ada hubungannya dengan 

energi, Keberadaan laboraturium IPA di  SMP Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan 

memiliki Keterbatasan-keterbatasan seperti alat, ruang gerak dan bahan yang 

digunakan untuk praktikum, membuat hanya sebagian kecil praktikum yang dapat 

dilakukan di dalam ruang kelas. Untuk itu keberadaan suatu ruangan khusus untuk 

praktikum mutlak ada, guna mendukung proses belajar mengajar. Belajar 

merupakan suatu proses yang tidak hanya mengupas materi teori saja. Namun 

pembelajaran praktek lapangan dan juga kerja laboratorium  sangat diperlukan. 

Dalam praktikum sebenarnya bisa saja dilakukan di dalam ruang kelas. Namun itu 

hanya terbatas pada beberapa jenis praktikum saja. Atau bahkan guru hanya 

memberikan demonstrasi saja, sedangkan para siswa hanya melihat demonstrasi 

yang dilakukan oleh guru dan tidak melakukan kerja atau praktikum. 

Fasilitas yang termasuk dalam kegiatan belajar mengajar antara lain berupa 

ruang kelas, ruang perpustakaan, laboratorium dan media pengajaran. Fasilitas 

yang mendukung kegiatan belajar mengajar belum bisa dimanfaatkan secara 

optimal oleh para peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. 
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Berdasarkan fenomena diatas naka penulis telah melakukan penelitan 

tentang “Pengaruh  Fasilitas Belajar  Di Sekolah  terhadap Hasil Belajar IPA 

Kelas VIII di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan  Kabupaten Wakatobi” 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diidentifikasi beberapa 

permasalahan, sebagai berikut: 

1.2.1. Kurangnya ketersediaan dan penggunaan media pembelajaran yang menarik 

di ruang kelas. 

1.2.2. Rendahnya pemanfaatan fasilitas belajar di perpustakaan sekolah oleh siswa 

1.2.3. Keterbatasan fasilitas yang ada di laboraturium IPA 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat 

dilakukan pembatasan masalah penelitian, yakni: 

1.3.1. Fasilitas belajar ruang kelas, perpustakaan dan laboraturium IPA yang 

digunakan dalam proses belajar mengajar di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi 

Selatan  Kabupaten Wakatobi. 

1.3.2. Hasil Belajar IPA Kelas VIII di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan  

Kabupaten Wakatobi. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah tersebut, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan menjadi fokus pembahasan penelitian yaitu: 

Apakah terdapat pengaruh antara fasilitas belajar di Sekolah terhadap hasil belajar 

IPA Kelas VIII di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan  Kabupaten Wakatobi? 
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1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.5.1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh fasilitas belajar di Sekolah terhadap 

hasil belajar IPA Kelas VIII di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan  

Kabupaten Wakatobi. 

1.5.2. Manfaat Penelitian 

1.5.2.1. Manfaat Teoritis 

1.5.2.1.1. Memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya hasil penelitian 

yang telah ada yang berkaitan dengan gambaran fasilitas di sekolah dan 

hasil belajar siswa. 

1.5.2.1.2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan informasi 

kepada pihak-pihak yang terkait dengan dunia pendidikan dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

1.5.2.1.3. Sebagai bahan rujukan peneliti selanjutnya yang megkaji topik-topik 

yang relevan dengan fasilitas belajar di sekolah atau hasil belajar siswa. 

1.5.2.2. Manfaat Praktis 

1.5.2.2.1. Bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung 

tentang pemanfaatan fasilitas belajar disekolah. 

1.5.2.2.2. Bagi pendidik dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran 

tentang pemanfaatan fasilitas belajar disekolah yang erat hubungannya 

dengan hasil belajar siswa. 

 

 


