
BAB I 

PENDAHULUAN  

 
A. Latar Belakang 

Motivasi sangat diperlukan dalam proses belajar mengajar, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar. “Motivasi belajar adalah kecendrungan siswa 

dalam melakukan segala kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk 

mencapai tujuan yang dikehendaki.1Berarti motivasi belajar dapat diartikan 

sebagai dorongan  atau  kekuatan  dalam  diri  seseorang  untuk melakukan 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. 

Dalam agamapun motivasi dalam belajar tertuang dalam QS. Al Anfal 

ayat 53 yang berbunyi : 

                                   

      

Artinya : (Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya 
Allah sekali-kali tidak akan merubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-
Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri 
mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.2Berdasarkan ayat di atas motivasi belajar sangat diperlukan bagi 
seorang individu (siswa) bahwa motivasi belajar baik dari dalam (intrinsik) 
maupun dari luar (ekstrinsik) sangat berpengaruh dalam belajar. Bahwa 
seorang tidak dapat merubah dirinya jika tidak dari dirinya sendiri. Artinya 
motivasi disini yaitu motivasi dari diri dalam diri sendiri (intrinsik). 
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Siswa yang termotivasi dalam belajar memiliki ciri-ciri sebagai berikut 
:1) Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus menerus dalam waktu yang 
lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai). 2) Ulet menghadapi kesulitan 
(tidak lekas putus asa). 3) Menunjukkan minat terhadap macam-macam 
masalah. 4) Lebih senang bekerja mandiri. 5) Cepat bosan pada tugas-tugas 
yang rutin/(hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja, 
sehingga kurang kreatif). 6) Dapat mempertahankan pendapatnya (kalau sudah 
yakin akan sesuatu). 7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu. 8) 
Senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal.3 Siswa yang memiliki 
motivasi belajar yang kuat akan tekun dalam tugas,ulet menghadapi 
kesulitan,menunjukkan minat terhadap macam-macam masalah, senang 
bekerja mandiri,cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin, dapat 
mempertahankan pendapatnya, Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, 
senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Apabila seorang siswa 
memiliki ciri-ciri di atas maka motivasi belajar siswa tersebut sangat kuat. 

Motivasi belajar siswa di pengaruhi oleh  berbagai cara, salah satunya 

dengan menyediakan fasilitas belajar seperti buku pelajaran, LKS, komputer, 

kursi, meja belajar dan lain- lain. Dengan penyediaan fasilitas belajar tersebut 

akan memudahkan siswa dalam belajar. 

Fasilitas belajar identik dengan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi 
istilah sarana dan prasarana disamakan dengan fasilitas. Peraturan Pemerintah 
No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, BAB VII Standar 
Sarana dan Prasarana, pasal 42 menengaskan bahwa (1) setiap satuan 
pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan 
pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis 
pakai, serta perlengkapan yang diperlukan untuk menunjang proses 
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan, (2) setiap satuan pendidikan 
wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan 
satuan pendidikan, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboraturium, 
ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, 
tempat olahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan 
ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran 
yang teratur dan berkelanjutan.4 

 
Fasilitas belajar yang dimaksudkan dalam hal ini sama dengan sarana 

dan prasarana pendidikan. Fasilitas belajar tersebut meliputi peralatan dan 
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perlengkapan belajar yang tersedia di sekolah untuk mendukung proses belajar 

mengajar atau yang digunakan oleh siswa. seperti perabot, peralatan 

pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar yang lainnya. 

Kelengkapan  fasilitas  belajar  dari  siswa,  baik  itu  yang terdapat 
disekolah maupun dirumah sangat penting dalam upaya memotivasi siswa  
untuk  tetap  giat  belajar.  Dengan  lengkapnya  fasilitas  belajar  akan dapat  
menunjang  kegiatan  belajar  itu  sendiri  sehingga  siswa  giat  untuk belajar.5 

 
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 

penggunaan sarana atau fasilitas belajar akan memudahkan siswa dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran. Karena dengan begitu siswa akan terdorong 

atau termotivasi untuk belajar dengan kelengkapan fasilitas belajar yang siswa 

gunakan yang akan mempermudah ia di setiap menyelesaikan masalah belajar. 

Menurut B. Suryo Subroto, indikator fasilitas belajar (sarana material) 
dibedakan menjadi 3 macam, yaitu: alat pelajaran, alat peraga, media 
pengajaran.61). Alat Pelajaran adalah semua benda yang dapat digunakan 
secara langsung oleh guru maupun siswa dalam proses belajar mengajar. 
Seperti buku tulis, buku paket, buku penunjang (LKS), papan tulis, penggaris 
papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, meja dan kursi belajar, dan alat-alat 
praktek. 2). Alat Peraga adalah semua alat pembantu pendidikan dan 
pengajaran, dapat berupa benda ataupun perbuatan yang paling konkrit sampai 
ke yang paling abstrak yang dapat mempermudah pemberian pengertian 
kepada siswa. Seperti atlas, globe, patung peraga, materi RPP, silabus, peta 
topografi dunia, peta topografi pulau, kerangka model pembelajaran dan 
pengukur panjang kurva. Dengan pengertian ini, maka alat pelajaran dapat 
termasuk dalam lingkup alat peraga, tetapi belum tentu semua alat pelajaran 
itu merupakan alat peraga.3). Media Pembelajaran dapat dikelompokkan 
menjadi beberapa macam, yaitu: Media audio, seperti radio dan tape recorder. 
Media visual, seperti gambar grafik, diagram dan bagan-bagan. Serta media 
audio visual, seperti infocus, film, video dan televisi.7 
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Berdasarkan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa indikator 

fasilitas belajar meliputi alat pelajaran, alat peraga dan media pembelajaran. 

Alat pelajaran seperti buku paket, buku penunjang (LKS), papan tulis, 

penggaris papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, meja dan kursi belajar. 

Alat peraga seperti atlas, globe, patung peraga, materi RPP, silabus, peta 

topografi dunia, peta topografi pulau, kerangka model pembelajaran dan 

pengukur panjang kurva. Dan media pembelajaran misalnya radio, tape 

recorder, gambar grafik, diagram dan bagan-bagan, infocus, film, video dan 

televisi.  

Fasilitas belajar yang tersedia di SMA Negeri 2 Tambang Kabupaten 

Kampar meliputi buku paket pelajaran , LKS, yang jumlahnya cukup tersedia 

bagi setiap siswa, kursi, meja belajar yang nyaman digunakan dalam belajar 

dan jumlahnyapun mencukupi kebutuhan siswa, serta papan tulis, penghapus 

papan tulis, spidol, tape recorder, radio, infocus, komputer,  internet, globe, 

atlas, bagan, grafi-grafik, pengukur panjang kurva tersedia dan dapat 

digunakan dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan di SMA Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar, dapat diketahui bahwa fasilitas belajar 

penunjang proses pembelajaran SMA Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar 

tersedia memadai dan kapasitasnya cukup lengkap bagi siswa, salah satunya 

adalah kelengkapan dari penyediaan buku-buku pelajaran, LKS, kursi, meja 

belajar, papan tulis, penghapus papan tulis, spidol, dan lain-lain. Namun 

penulis masih menemukan gejala-gejala sebagai berikut:  
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1. Masih ada siswa yang tidak mengikuti pembelajaran hingga akhir 

pembelajaran 

2. Masih ada siswa yang tidak berusaha sendiri dalam menyelesaikan tugas 

3. Masih ada siswa yang tidakaktif bertanya mengenai materi yang belum 

dipahami 

4. Masih ada siswa yang tidak dapat mempertahankan pendapatnya saat 

berdiskusi 

Berdasarkan gejala-gejala tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian ilmiah dengan judul “Pengaruh Fasilitas Belajar 

terhadap Motivasi Belajar Siswa Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial(IPS) 

Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 

Tambang Kabupaten Kampar”. 

B. Penegasan Istilah 

1. Fasilitas belajar 

Menurut syaiful Bahri, Fasilitas belajar adalah kelengkapan belajar 

yang harus dimiliki oleh sekolah.8Sementara itu menurut muhroji dalam 

jurnal Pekik Wicaksono, Fasilitas  belajar  adalah  semua yang diperlukan 

dalam proses belajar mengajar baik bergerak maupun tidak  bergerak agar  

tercapai  tujuan  pendidikan  dapat  berjalan  lancar, teratur, efektif, dan 

efisien.9 
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Jadi fasilitas belajar disini merupakan fasilitas yang digunakan 

dalam prose belajar di sekolah. 

2. Motivasi belajar 

Menurut WS. Wingkel, Motivasi belajar adalah keseluruhan daya 

penggerak psikis di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, 

menjamin kelangsungan kegiatan belajar dan memberikan arah pada 

kegiatan belajar itu demi mencapai tujuan tertentu.10Sementara itu 

menurut Sardiman dalam jurnal Pekik Wicaksono, Motivasi belajar adalah 

keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan 

belajar, yang menjamin kelangsungan  dari  kegiatan  belajar  dan  

memberikan  arah  pada kegiatan  belajar,  sehingga  tujuan  yang  

dikehendaki  oleh  subjek belajar dapat tercapai.11 

Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah seluruh daya 

penggerak atau pendorong siswa dalam melakukan suatu kegiatan guna 

mencapai tujuan tertentu. 

C. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah  

Adapun permasalahan yang dapat di identifikasi adalah : 

a. Motivasi belajar siswa masih rendah 

b. Fasilitas belajar cukup bagus akan tetapi motivasi belajar siswa masih 

rendah 
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2. Batasan Masalah  

Peneliti membatasi permasalahan penelitian hanya pada Aspek 

Fasilitas Belajar di Kelas dan Motivasi Belajar Siswa Jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) pada Mata PelajaranEkonomiKelas XI IPS 

di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar”. 

3. Rumusan Masalah  

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

pemasalahannya yaitu “Apakah Fasilitas Belajar mempengaruhi Motivasi 

Belajar Siswa Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)Pada Mata Pelajaran 

Ekonomi di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten 

Kampar?” 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh 

Fasilitas BelajarTerhadap Motivasi Belajar Siswa Jurusan Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) Pada Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tambang Kabupaten Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi siswa  

Untuk mengetahui, memotivasi siswa untuk bersemangat dalam 

menerima pelajaran yang diberikan oleh guru. 
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b. Bagi sekolah 

Sebagai bahan informasi kepada sekolah yang bersangkutan tentang 

fasilitas belajar sebagai penunjang aktivitas belajar. 

c. Bagi peneliti  

Landasan untuk dapat menjadikan bahan kajian penelitian dan sebagai 

syarat untuk menyelesaikan progam strata satu pada Jurusan 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 




