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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Deskripsi Teori 

2.1.1. Fasilitas Belajar 

2.1.1.1. Pengertian Fasilitas Belajar 

Fasilitas adalah hal-hal yang berguna atau bermanfaat, yang berfungsi untuk 

mempermudah suatu kegiatan (Barnawi & M. Arifin, 2013), dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) (2020) disebutkan bahwa “fasilitas adalah sarana untuk 

melancarkan pelaksanaan fungsi; kemudahan. Fasilitas sekolah identik dengan 

sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat, 

peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pen-

didikan di sekolah dan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan 

dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di 

sekolah (Barnawi & M. Arifin, 2013). 

Jadi, fasilitas belajar merupakan suatu alat atau pelengkap dalam 

mendukung proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh siswa maupun 

guru guna memperlancar ataupun memudahkan proses pembelajaran yang akan 

dilakukan. 

2.1.2. Jenis-Jenis Fasilitas Belajar  

Arikunto & Yuliana (2008) Fasilitas atau sarana dapat dibedakan 

menjadi 2 jenis yaitu: 

2.1.2.1. Fasilitas fisik yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau fisik yang 

dapat dibendakan, yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan 

melancarkan suatu usaha . Fasilitas fisik juga disebut fasilitas materiil. 
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Contoh: perabot ruang kelas, perabot kantor TU, perabot laboratorium, 

perpustakaan dan ruang praktek. 

2.1.2.2. Fasilitas uang yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu 

kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Fasilias ini biasanya dalam 

manajemen keuangan atau pembiayaan. 

Menurut Oemar Hamalik (2003) terkait fasilitas belajar sebagai unsur 

penunjang belajar, bahwa: “Ada tiga hal yang perlu mendapat perhatian kita, yak-

ni media atau alat bantu belajar, peralatan-perlengkapan belajar, dan ruangan bela-

jar. Ketiga komponen ini saling mengait dan mempengaruhi. Secara keseluruhan, 

ketiga komponen ini memberikan kontribusinya, baik secara sendiri-sendiri mau-

pun secara bersama-sama terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar” 

Lebih lanjut Sanjaya (2009), fasilitas belajar dibagi menjadi dua macam, 

yaitu: 

2.1.2.3. Sarana 

Sarana merupakan segala sesuatu yang berkaitan secara langsung dengan 

peserta didik dan mendukung kelancaran serta keberhasilan proses belajar peserta 

didik yang meliputi media pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah 

dan lain-lain. Disamping itu, sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang 

dipergunakan pendidik dalam pelaksanaan pendidikan. Sarana pendidikan adalah 

peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pros-

es pendidikan, khususnya proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja 

kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Hubungannya dengan proses belajar 

mengajar: Alat pelajaran, merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam 

proses pembelajaran. Contoh: buku, alat tulis, dan alat praktik Alat peraga, 

merupakan alat bantu pembelajaran yang memiliki kaitan langsung dengan materi 
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pelajaran. Di sisi lain, alat peraga adalah alat bantu bagi anak untuk mengingat 

pelajaran. Alat ini dapat menimbulkan kesan dihati sehingga anak-anak tidak mudah 

melupakannya. Contoh: alat peraga pemantulan cahaya dan alat peraga rongga mulut. 

Media pengajaran, merupakan sarana yang digunakan sebagai perantara 

dalam pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Media 

pembelajaran merupakan segala bentuk perangsang dan alat yang disediakan guru 

untuk mendorong siswa belajar secara cepat, mudah dan benar. Ada tiga jenis media, 

yaitu media audio, media visual dan media audio visual. 

2.1.2.4. Prasarana  

Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran, seperti halaman, kebun, 

taman sekolah, jalan menuju sekolah, tetapi jika dimanfaatkan secara langsung 

untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, 

halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, komponen tersebut 

merupakan sarana pendidikan. 

Minarti (2011) Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak 

langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti halaman, kebun, dan 

taman. Sarana dan prasarana pendidikan juga sering disebut dengan fasilitas atau 

perlengkapan sekolah. 

2.1.3. Fasilitas belajar di sekolah 

Fasilitas belajar di sekolah adalah semua sarana dan prasarana belajar baik 

yang secara langsungmaupun tidak langsung digunakan untuk mendukung proses 

belajar mengajar di sekolah (Amirin, 2013). 
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2.1.3.1.Sarana pendidikan 

Sarana pendidikan dilihat dari fungsinya atau peranannya dapat dibedakan 

menjadi alat pelajaran, alat peraga dan media pendidikan. 

1) Alat pelajaran 

Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalamproses 

belajarmengajar. Misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktek. 

2) Alat peraga 

Alat peraga adalah semua alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat 

berupa benda ataupun perbuatan dari yang paling konkret sampai yang paling 

abstrak yang dapat mempermudah pemberian pengertian kepada siswa. Dengan 

pengertian ini, maka alat pelajaran dapat termasuk dalam lingkup alat peraga, 

tetapi belum tentu semua alat pelajaran ini merupakan alat peraga. Oleh karena 

itu alat peraga memiliki arti yang lebih luas dari alat pelajaran. 

2.1.3.2.Media Pendidikan 

Media pendidikan mempunyai peranan yang lain dari alat peraga. Media 

pendidikan adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam 

proses belajar mengajar untuk mempertinggi efektivitas dan efisiensi pendidikan, 

tetapi dapat juga sebagai pengganti peranan guru (Amirin, 2013). 

1) Prasarana Pendidikan 

Prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang secara tidak langsung 

menunjang proses kegiatan belajar mengajar di sekolah Berikut adalah macam-

macam prasarana sekolah antara lain: 
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a. Gedung sekolah 

Gedung sekolah merupakan prasarana sekolah yang penting untuk 

melangsungkan kegiatan belajar siswa. Gedung sekolah termasuk kedalam 

prasarana pendidikan, karena terkadang proses pendidikan di sekolah justru 

tidak memerlukan gedung sekolah, misalnya saat pelajaran olahraga proses 

pembelajarannya menggunakan lapangan. Walaupun demikian, keberadaan dan 

kelayakan gedung sekolah tetap harus mendapat perhatian yang serius, karena 

kualitas pendidikan suatu sekolah salah satunya dapat dilihat melalui gedung 

sekolahnya. Selain itu, terkait lokasi pendirian gedung sebaiknya jauh dari 

pusat keramaian seperti pasar atau mall. Hal ini bertujuan supaya dalam 

kegiatan proses belajar mengajar tidak mudah terganggu oleh keributan atau 

kebisingan dari luar sekolah sehingga dalam pembelajaran tercipta kondisi 

yang nyaman. 

b. Ruang belajar 

Ruang belajar di sekolah dalam hal ini adalah ruang kelas. Ruang kelas adalah 

tempat terjadinya proses interaksi belajar mengajar. Ruang kelas yang baik 

adalah ruangan yang memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik, bersih, 

rapih, nyaman, ukurannya cukup memadai untuk kegiatan belajar, dan lain 

sebagainya. 

c. Media pengajaran 

Media pengajaran adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk 

menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan 

siswa sehingga dapat mendorong proses belajar. Berikut adalah beberapa jenis 

media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, antara lain: 
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a) Media grafis atau media visual: 

Wallchart, (Wall chart merupakan suatu media pembelajaran yang dapat beru-

pa gambar, denah, bagan, atau skema yang biasanya digantungkan pada dind-

ing kelas) Gambar, (Media gambar ialah suatu media visual yang hanya dapat 

dilihat saja, akan tetapi tidak mengandung unsur suara atau audio. seperti: 

potret, lukisan, film, dan sebagainya). 

b) Media Audio dan visual-audio 

Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif 

(hanya dapat didengar) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, 

dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar, Media Audio Visual 

yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur 

gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide 

suara. 

d. Perpustakaan sekolah 

Perpustakaan sekolah salah satu prasarana dalam pendidikan yang dapat 

menunjang perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan siswa. 

Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat yang memuat berbagai jenis 

buku bacaan bagi siswa yang disediakan untuk dimanfaatkan oleh siswa untuk 

menambah pengetahuan. Dengan demikian, perpustakaan dapat diartikan 

secara luas sebagai salah satu unit kerja yang berupa tempat untuk 

mengumpulkan, menyimpan,mengelola, danmengatur koleksi bahan pustaka 

baik yang berupa buku maupun bukan buku secara sistematis, juga sebagai 

sarana yang dipergunakan oleh pemakai sebagai sumber informasi sekaligus 

sebagai sarana belajar yang menyenangkan (Amirin, 2013). 
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2.1.4. Standar Sarana dan Prasarana tingkat SMP 

Berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 24 Tahun 2007 untuk kelengkapan sarana dan prasarana pada tingkat 

SMP: 

2.1.4.1.Ruang Kelas 

Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktek 

yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktek dengan alat khusus 

yang mudah dihadirkan. 

2.1.4.2.Ruang Perpustakaan 

Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan peserta didik dan 

guru memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan 

membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas 

mengelola perpustakaan. 

2.1.4.3.Ruang Laboratorium IPA 

Ruang laboratorium IPA berfungsi sebagai tempat berlangsungnya 

kegiatan pembelajaran IPA secara praktek yang memerlukan peralatan 

khusus. 

2.1.4.4.Ruang Pimpinan 

Ruang pimpinan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan 

pengelolaan sekolah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru, orang tua 

murid, unsur komite sekolah, petugas dinas pendidikan, atau tamu lainnya. 

2.1.4.5.Ruang Guru 

Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta 

menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya 
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2.1.4.6.Ruang Tata Usaha 

Ruang tata usaha berfungsi sebagai tempat kerja petugas untuk 

mengerjakan administrasi sekolah. 

2.1.4.7.Tempat Beribadah 

Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah melakukan 

ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu sekolah. 

2.1.4.8.Ruang Konseling 

Ruang konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik mendapatkan 

layanan konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, 

sosial, belajar, dan karir. 

2.1.4.9.Ruang UKS 

Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini peserta didik 

yang mengalami gangguan kesehatan di sekolah. 

2.1.4.10. Ruang Organisasi Kesiswaan 

Ruang organisasi kesiswaan berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan 

kesekretariatan pengelolaan organisasi kesiswaan. 

2.1.4.11. Jamban 

Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil. 

2.1.4.12. Gudang 

Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di 

luar kelas, tempat menyimpan sementara peralatan sekolah yang 

tidak/belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip 

sekolah yang telah berusia lebih dari 5 tahun. 
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2.1.4.13. Ruang Sirkulasi 

Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar 

ruang dalam bangunan sekolah dan sebagai tempat berlangsungnya 

kegiatan bermain dan interaksi sosial peserta didik di luar jam pelajaran, 

terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatan-kegiatan 

tersebut berlangsung di halaman sekolah. 

2.1.4.14. Tempat Bermain/Berolahraga 

Tempat bermain/berolahraga berfungsi sebagai area bermain, berolahraga, 

pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler  (Permendiknas 

Nomor 24 Tahun 2007). 

2.1.5. Manajemen Fasilitas Belajar 

Fasilitas belajar yang ada perlu diatur dan dikelola sebaik mungkin 

sehingga fasilitas belajar tersebut dapat menciptakan kondisi belajar yang lebih 

baik. manajemen fasilitas sekolah sebagai proses kerja sama pendayagunaan 

semua perlengkapan pendidikan secara efektif (Bafadal, 2009). 

Lebih lanjut Bafadal (2009) dalam melaksanakan proses manajemen atau 

pengelolaan fasilitas belajar di sekolah “perlu dipahami terlebih dahulu tujuan 

memanajemen fasilitas belajar sehingga proses manajamen dapat berjalan sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan”  

Bafadal (2009) Beberapa tujuan manajemen fasilitas sekolah adalah sebagai 

berikut: Sebagai upaya pengadaan sarana dan prasarana belajar  yang dibutuhkan 

di sekolah. Melalui pengadaan fasilitas ini sekolah memenuhi segala sesuatu yang 

diperlukan atau menunjang proses pendidikan di sekolah. 
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Sebagai upaya dalam pemanfaatan atau pendayagunaan sarana dan 

prasarana yang sudah ada di sekolah, sehingga fasilitas tersebut dapat digunakan 

secara efektif dan efisien. Mengupayakan pemeliharaan fasilitas sekolah, sehingga 

sarana dan prasarana tersebut selalu dalam kondisi siap pakai apabila akan 

digunakan (Bafadal, 2009). 

Dalam proses manajemen fasilitas sekolah, perlu adanya suatu proses yang 

bertahap sehingga, manajemen dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 

2.1.5.1.Pengadaan perlengkapan sekolah 

Pengadaan adalah menghadirkan alat atau media dalam menunjang 

pelaksanaan proses pembelajaran. Ibrahim Bafadal menyatakan bahwa 

“pengadaan perlengkapan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya 

merealisasikan rencana pengadaan perlengkapan yang telah disusun 

sebelumnya”. Proses perencanaan ini harus dilakukan dengan sistematis, 

rinci, dan teliti sesuai dengan kebutuhan suatu lembaga. 

2.1.5.2.Pendistribusian perlengkapan sekolah 

Pendistribusian adalah proses penyaluran fasilitas belajar kepada pihak 

sekolah. Tatang M. Amirin menyebutkan dalam pendistribusian fasilitas 

belajar di sekolah terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu a) 

ketepatan barang yang disampaikan baik jumlah maupun jenisnya; b) 

ketepatan sasaran penyampaian, dan c) ketepatan kondisi barang yang 

disalurkan. 
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2.1.5.3.Penggunaan dan Pemanfaatan 

Terdapat dua prinsip yang harus diperhatikan dalam pemakaian 

perlengkapan pendidikan yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi”. Prinsip 

efektivitas berarti pemakaian segala perlengkapan belajar harus sesuai 

dengan tujuan pendidikan di sekolah. Prinsip efisiensi berarti pemakaian 

perlengkapan pendidikan di sekolah secara hemat dan berhati-hati. 

2.1.5.4.Pemeliharaan 

Setiap perlengkapan yang ada di sekolah harus selalu siap pakai ketika 

akan diperlukan. Dengan kondisi perlengkapan yang siap pakai maka 

otomatis akan mempermudah kinerja setiap personel di sekolah, sehingga 

proses belajar di sekolah juga dapat berjalan dengan baik. Ibrahim Bafadal 

mengungkapkan ada beberapa macam pemeliharaan perlengkapan 

pendidikan di sekolah (Bafadal, 2009). 

2.1.6. Hasil Belajar 

2.1.6.1.Pengertian 

Hasil tidak lain suatu yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara 

individu maupun kelompok dalam bidang tertentu. Sedangkan kata “belajar” 

menurut James O. Whittaken seperti yang dikutip oleh Abu Ahmadi Widodo 

(2004) dalam bukunya Psikologi Belajar, belajar diartikan sebagai proses dimana 

tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. (Learning 

may be defined as the process by which behavior originates or is altered through 

training or experiences) (Widodo, 2004). 

Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar peserta didik adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar 
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itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk 

memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relative menetap (Susanto, 

2008). 

Berdasarkan uraian tentang konsep belajar di atas, dapat dipahami tentang 

makna hasil belajar, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri peserta 

didik, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif dan psikomotor sebagai hasil 

dari kegiatan belajar. 

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) atau sains adalah upaya sistematis untuk 

menciptakan, membangun, dan mengorganisasikan pengetahuan tentang gejala 

alam. 

Mularsih (2010) Tujuan pembelajaran IPA kelas 8 SMP/MTs 

sesuai Kurikulum 2013 berbentuk kompetensi, yang terdiri dari (1) Kompetensi 

Sikap Spiritual, tertuang dalam KI – 1; (2) Kompetensi Sikap Sosial, tertuang 

dalam KI – 2; (3) Kompetensi Pengetahuan, tertuang dalam KI – 3; dan (4) 

Kompetensi Keterampilan. tertuang dalam KI – 4. 

Perbuatan dan hasil belajar dapat dimanifestasikan dalam wujud: 

a. Pertambahan materi pengetahuan yang berupa fakta; informasi, prinsip, 

hukum, kaidah prosedur, pola kerja atau teori sistem nilai-nilai dan sebagainya. 

b. Penguasaan pola-pola perilaku kognitif (pengamatan) proses berpikir, 

mengingat atau mengenal kembali; perilaku afektif (sikap-sikap apresiasi, 

penghayatan dan sebagainya); perilaku psikomotorik (ketarampilan-

keterampilan psikomotorik termasuk yang bersifat ekspresif). 

c. Perubahan dalam sifat-sifat kepribadian (Mularsih, 2010). 
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2.1.6.2.Klasifikasi Hasil Belajar 

Sudjana (2009) Perumusan aspek-aspek kemampuan yang 

menggambarkan output peserta didik yang dihasilkan dari proses pembelajaran 

dapat digolongkan dalam tiga klasifikasi berdasarkan Taksonomi Bloom. Tujuan 

pembelajaran dapat diklasifikasikan ke dalam tiga ranah (domain), yaitu: 

a. Domain kognitif, berkenaan dengan kemampuan dan kecakapan intelektual 

berpikir. 

b. Domain afektif, berkenaan dengan sikap, kemampuan dan penguasaan segi-

segi emosional, yaitu perasaan, sikap, dan nilai. 

c. Domain psikomotorik, berkenaan dengan suatu keterampilan-keterampilan atau 

gerakan-gerakan fisik. 

Lebih lanjut Bloom menjelaskan bahwa “Domain Kognitif terdiri atas enam 

kategori” yaitu: 

d. Pengetahuan (knowledge), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta 

didik untk dapat mengenali atau mengetahui adanya konsep, prinsip, fakta atau 

istilah tanpa harus mengerti atau dapat menggunakannya. 

e. Pemahaman (comprehension), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut 

peserta didik untuk memahami atau mengerti tentang materi pelajaran yang 

disampaikan guru dan dapat memanfaatkannya tanpa harus 

menghubungkannya dengan hal-hal lain. 

f. Penerapan (application), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta 

didik untuk menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode, prinsip, 

dan teoriteori dalam situasi baru dan konkret. 
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g. Analisis (analysis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik 

untuk menguraikan suatu situasi atau keadaan tertentu ke dalam unsur-unsur 

atau komponen pembentukannya. 

h. Sintesis (syntesis), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik 

untuk menghasilkan sesuatu yang baru dengan cara menggabungkan berbagai 

faktor. Hasil yang diperoleh dapat berupa tulisan, rencana atau mekanisme. 

i. Evaluasi (evaluation), yaitu jenjang kemampuan yang menuntut peserta didik 

untuk dapat mengevaluasi suatu situasi, keadaan, pernyataan atau konsep 

berdasarkan kriteria tertentu (Sudjana, 2009). 

1) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Syah, (1995) Secara global, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta 

didik dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

a) Faktor Internal 

Faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik sendiri yang meliputi dua 

aspek yakni: 

(1) Aspek fisiologis 

yaitu kondisi jasmani dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis.Faktor fisiologis 

sangat menunjang atau melatar belakangi aktivitas belajar. Keadaan jasmani 

yang sehat akan lain pengaruhnya dibanding jasmani yang keadaannya 

kurang sehat. Untuk menjaga agar keadaan jasmani tetap sehat, nutrisi harus 

cukup. 

(2) Apek psikologis 

Banyak faktor yang termasuk aspek psikologis yang dapat mempengaruhi 

kuantitas dan kualitas perolehan pembelajaran peserta didik. Namun, diantara 
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faktor-faktor rohaniah peserta didik yang pada umumnya dipandang lebih 

esensial itu adalah sebagai berikut:  

(a) Inteligensi peserta didik/ tingkat kecerdasan.  

Inteligensi pada umumnya dapat diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik 

untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan 

dengan cara yang tepat. Jadi intilegensi sebenarnya bukan persoalan kualitas 

otak saja, melainkan juga kualitas organ-organ tuguh lainnya. 

(b) Sikap 

Adalah gejala internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk 

mereaksi atau merespon (response tendency) dengan cara yang relatif tetap 

terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun 

negatif. 

(c) Bakat 

Secara umum, bakat (aptitude) adalah kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. 

(d) Minat 

Secara sederhana, minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang 

tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. 

(e) Motivasi 

(f) Pengertian dasar motivasi ialah keadaan internal organisme baik manusia 

maupun hewan yang mendorongnya untuk berbuat sesuatu. Adapun motivasi 

ekstrinsik adalah hal dan keadaan yang datang dari luar individu peserta didik 

yang juga mendorongnya untuk melakukan kegiatan belajar. 
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b) Faktor Eksternal 

(1) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial sekolah seperti para guru, para staf administrasi, dan 

teman-teman kelas dapat mempengaruhi semangat belajar seorang peserta 

didik. Para guru yang selalu menunjukkan sikap dan perilaku yang simpatik 

dan memperlihatkan suri teladan yang baik dan rajin khususnya dalam hal 

belajar, dapat menjadi daya dorong yang positif bagi kegiatan belajar. 

(2) Lingkungan nonsosial 

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial ialah gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal keluarga peserta didik dan letaknya, alat-alat 

belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan peserta didik. 

Faktor-faktor ini dipandang turut menentukan tingkat keberhasilan belajar 

peserta didik. 

c) Faktor Pendekatan Belajar 

Di samping faktor-faktor internal dan eksternal peserta didik yang telah 

dipaparkan di atas, faktor pendekatan belajar juga sangat mempengaruhi hasil 

belajar. peserta didik, sehingga semakin mendalam cara belajar peserta didik 

maka semakin baik hasilnya. Banyak pendekatan belajar yang dapat ajarkan 

kepada peserta didik untuk mempelajari bidang studi atau materi pelajaran 

yang sedang mereka tekuni, dari yang paling klasik sampai yang paling 

modern (Syah,1995). 
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2.2. Kerangka Teori 

2.2.1. Pengkajian Teori 

Mutu pendidikan yang dikembangakan agar tetap baik, maka perlu 

diadakan fasilitas yang dapat membantu dan mendorong hasil belajar siswa. 

Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. 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 prestasi belajar siswa. 

Pencapaian prestasi belajar yang baik menunjukkan keberhasilan dalam proses 

pembelajaran, begitu juga sebaliknya tidak tercapainya prestasi belajar yang baik 

menunjukkan kurang berhasilnya dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, 

pemenuhan dan pengelolaan fasilitas dan lingkungan belajar yang baik untuk kelancaran 

proses belajar perlu diperhatikan oleh setiap sekolah. Sebab, terpenuhinya fasilitas dan 

lingkungan yang baik, dapat meminimalisir kesulitan belajar yang dialami oleh peserta 

didik. Tingkat kesulitan belajar yang rendah, menciptakan kelancaran proses belajar 

sehingga terjadi peningkatan prestasi belajar siswa. 

2.2.2. Penelitian Relevan 

2.2.2.1. Penelitian Irwan Hanafi (2016) 

“Pengaruh Kelengkapan Fasilitas Belajar pada Mata Pelajaran Fikih 

terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas IX MTs Al-Jam’iyatul Washliyah 

Medan”. Hasil penelitian diperoleh : Terdapat hubungan yang signifikan 

antara kelengkapan fasilitas belajar fikih dengan hasil belajar kelas IX 

MTs Al-Jam’iyatul Washliyah Jl. Ismailiyah No. 82 Medan.  
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2.2.2.2. Penelitian Ifa Izatul Munah (2019) 

“Pengaruh Sarana Prasarana Dan Lingkungan Sekolah Terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Mata Peljaran Fiqih Di Mts Al-Musthofa Grabagan 

Tuban” menyimpulkan: Ada pengaruh yang signifikan antara sarana 

prasarana dan lingkungan sekolah terhadap prestasi belajar siswa mata 

pelajaran Fiqih di MTs Al- Musthofa Grabagan Tuban. 

2.2.2.3. Penelitian Eka Yuli Indra Pratiwi (2016) 

Pengaruh Sarana Dan Prasarana Belajar Terhadap Prestasi Peserta Didik 

Di Smp 29 Al-Azhar BSB Semarang, hasil penelitian diperoleh  sarana 

dan prasarana belajar mempunyai pengaruh tetapi kurang signifikan 

terhadap prestasi peserta didik. Pengaruh sarana belajar masih tergolong 

sedikit maka sarana seperti buku penunjang pembelajaran, media 

pembelajaran, lcd, perlu ditambah. Prasarana belajar mempunyai 

pengaruh tetapi kurang signifikan prasarana belajar masih sedikit 

pengaruhnya oleh karena itu prasarana seperti lapangan olahraga, 

perpustakaan, dan ruang laboratorium perlu ditambah. Sarana dan 

prasarana yang ada juga harus dimanfaatkan secara optimal dalam proses 

belajar mengajar. 

2.3. Kerangka Pikir 

  Bagan Kerangka Pikir 

 

 

 Gambar 3.1. Skema Kerangka Konsep 

 

Hasil belajar siswa Fasilitas belajar di sekolah 
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2.4. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

dimana  rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang 

diperoleh melalui pengumpulan data. 

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan kerangka pikir dalam 

penelitian ini, maka berikut merupakan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu: 

Ha: Ada pengaruh antara fasilitas belajar di Sekolah terhadap hasil belajar IPA 

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

H0: Tidak ada pengaruh antara fasilitas belajar di Sekolah terhadap hasil belajar 

IPA Kelas VIII di SMP Negeri 1 Wangi-Wangi Selatan  Kabupaten Wakato-

bi. 

 

 


