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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan proses bimbingan peserta didik yang berlangsung 

dalam lingkungan belajar untuk mencapai tujuan yang diharapkan, serta untuk 

menumbuh kembangkan sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. 

Seiring perkembangan dunia pendidikan harus diikuti dengan peningkatan 

kualitas pendidikan. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah 

satunya dengan melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien 

sehingga hasil belajar peserta didik terhadap suatu pelajarandapat dicapai lebih 

optimal.Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

meraih sebuah prestasi. 

Tujuan pendidikan merupakan seperangkat hasil pendidikan yang dicapai 

oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan pendidikan. Hasil belajar sebagai 

bagian dari sistem pendidikan menjadi hal yang penting untuk mengetahui apakah 

tujuan pendidikan sudah tercapai secara optimal atau belum. Hasil belajar dapat 

diketahui dari prestasi belajar peserta didik terhadap suatu mata pelajaran dalam 

suatu periode tertentu. Sutratinah Tirtonegoro (Rosyid, Moh Zaiful dkk, 2019:9) 

Mengartikan prestasi belajar sebagai penilaian hasil usaha kegiatan belajar yang 

dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf, maupun kalimat yang dapat 

mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu. 

Prestasi belajar siswa dapat diketahui dengan mengadakan proses penilaian atau 

pengukuran melelui kegiatan evaluasi. Alat evaluasi dalam pengukuran tes yang 

telah disusun dengan baik sesuai dengan standar yang dikehendaki, sehingga hasil 

evaluasi menggambarkan pencapaian peserta didik dengan melihat 

kemampuannya. Prestasi belajar dikatakan cukup apabila sudah mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimum yang telah ditetapkan oleh sekolah. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis selama 

PLP (Pengenalan Lapangan Persekolahan) di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya 

bahwasanya prestasi belajar peserta didik masih kurang karena masih banyak 
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peserta didik yang belum memenuhi Ketuntasan Kriteria Minimun pada penilaian 

akhir semester genap yang telah ditentukan oleh sekolah. Hal tersebut juga 

didukung dengan adanya data nilai peserta didik kelas XI IPS dan MIPA  pada 

penilaian akhir semester genap tahun ajaran 2019/2020.  Berikut adalah daftar 

nilai mata pelajaran ekonomi untuk masing-masing kelas XI IPS SMA Negeri 7 

Kota Tasikmalaya. 

Tabel 1.1 

Data Rata-rata Nilai 

No Kelas Nilai KKM 

1 XI IPS 1 65 76 

2 XI IPS 2 62 76 

3 XI IPS 3 64 76 

4 XI IPS 4 66 76 

5 XI IPS 5 60 76 

6 XI MIPA 1 69 76 

7 XI MIPA 2 65 76 

Sumber Guru Ekonomi SMA Negeri 7 Tasikmalaya 

Berdasarkan tabel 1.1 Permasalahan yang timbul dari setiap individu ini 

bersifat kompleks dan berbeda-beda. Hal ini dikarenakan terdapat banyak faktor 

yang mempengaruhi peserta didik dalam proses pencapaian prestasi belajar. 

Sejalan dengan pendapat menurut (Rosyid Zaiful Moh dkk 2019:10) secara umum 

ada dua faktor yang dapat mempengaruhi dalam prestasi belajar peserta didik, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang 

datangnya dari diri peserta didik berupa faktor fisiologis (kesehatan dan keadaan 

tubuh), psikologis (minat, bakat, intelegensi, emosi, kelelahan, dan cara belajar). 

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri peserta 

didik yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan 

masyarakat, dan lingkungan alam. 

Berbagai faktor tersebut sangatlah penting demi meningkatkannya prestasi 

belajar peserta didik, dan dalam penelitian ini akan difokuskan terhadap faktor 

eksternal (faktor yang berasal dari luar peserta didik) yaitu berupa fasilitas belajar 
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dan kreativitas guru. Menurut Syaiful Bahri (2002:150) mengemukakan bahwa 

yang dimaksud fasilitas belajar merupakan kelengkapan belajar yang harus 

dimiliki oleh sekolah yang dapat memudahkan dan melancarkan pelaksanaan 

suatu usaha. Dengan adanya fasilitas belajar akan mempengaruhi hasil belajar 

peserta didik karena dengan adanya fasilitas belajar yang memadai maka akan 

menunjang kegiatan pembelajaran peserta didik dan akan memudahkan dalam 

memahami pembelajaran. Jadi pada prinsipnya fasilitas pembelajaran adalah 

segala sesuatu yang memudahkan bagi guru dan peserta didik dalam proses 

pembelajaran. Selain fasilitas belajar yang penting untuk meningkatkan prestasi 

belajar peserta didik adalah kreativitas guru. Kreativitas adalah salah satu kunci 

yang perlu dilakukan guru untuk memberikan layanan pendidikan yang maksimal 

sesuai kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sebagaimana 

menjadi guru yang kreatif. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru dituntut 

untuk memiliki kreativitas agar dapat menciptakan suasana belajar yang 

menyenangkan agar peserta didik tidak merasa bosan dan mengalami kesulitan 

dalam belajar. 

Prestasi belajar yang didapatkan peserta didik diduga dipengaruhi oleh 

faktor eksternal diantaranya fasilitas belajar dan kreativitas guru. Fasilitas belajar 

disekolah tersebut bahwasannya memiliki fasilitas yang saat ini masih cukup baik 

dan layak digunakan dalam proses pembelajaran tetapi perlu adanya 

perkembangan dan pengoptimalan. Selain itu, kreativitas guru dalam mengajar 

pun perlu adanya perubahan seperti penggunaan model pembelajaran yang 

bervairiasi, dan memunculkan ide kreativitas dalam mengajar apabila tidak 

didukung dengan faslilitas yang menunjang sehingga bisa membuat peserta didik 

berperan lebih aktif dalam belajar dan dapat mendorong dalam pencapaian 

prestasi belajar. Guru dalam proses pembelajaran harus memperhatikan strategi 

pembelajaran yaitu serangkaian tindakan efekif, terencana dan terarah agar dapat 

mencapai sasaran maupun tujuan dari kegiatan pembelajaran. Guru merupakan 

komponen penting yang berperan sebagai penanggung jawab dalam proses 

pembelajaran yang bertanggung jawab dalam bahan pelajaran.  
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Fasilitas pembelajaran dan kreativitas guru merupakan faktor yang 

penting. Kelengkapan fasilitas pembelajaran akan memberikan dorongan kepada 

guru untuk lebih kreatif dan menunjang peserta didik dalam proses pembelajaran, 

sehingga dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik dan proses 

pembelajaran akan berhasil jika ditunjang dengan fasilitas yang memadai dan 

kreativitas guru.  

Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis berupaya untuk mengkaji 

lebih lanjut tentang pengaruh fasilitas belajardan kreativitas guru terhadap prestasi 

belajar dengan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Fasilitas Belajar 

dan Kreativitas Guru Terhadap Prestasi Belajar” (Survey pada Peserta Didik Kelas 

XI IPS dan MIPA Pada Mata Pelajaran Ekonomi SMA Negeri 7  Kota 

Tasikmalaya). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan penulis dalam latar 

belakang yaitu mengenai pengaruh fasilitas belajar dan kreativitas guru, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya? 

2. Apakah pengaruh kreativitas guru terhadap prestasi belajar peserta didik pada 

mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya? 

3. Apakah pengaruh fasilitas belajar dan kreativitas guru terhadap prestasi 

belajar peserta didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 7 Kota 

Tasikmalaya? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Pengaruh fasilitas belajar terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran ekonomi di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. 

2. Pengaruh kreativitasguru terhadap prestasi belajar peserta didik pada mata 

pelajaran ekonomi di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. 
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3. Pengaruh fasilitas belajardan kreativitas guru terhadap prestasi belajar peserta 

didik pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 7 Kota Tasikmalaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keyakian dan bukti 

empirik tentang pengaruh fasilitas belajar dan kreativitas guru terhadap prestasi 

belajar mata pelajaran ekonomi peserta didik. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

  Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berfikir bagi 

penulis sehingga dapat menambah pegetahuan dan memperdalam pemahaman, 

khususnya tentang pengaruh fasilitas belajardan kreativitas guru terhadap 

prestasi belajar peserta didik. 

b. Bagi Universitas 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pembendaharaan di 

perpustakaan Universitas Negeri Siliwangi, dan menjadi bahan pembanding 

bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan 

permasalahan yang sama di masa mendatang. 

c. Bagi Sekolah  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

berguna bagi sekolah dan dapat dijadikan penilaian dalam mengambil 

keputusan khususnya dalam peranan peserta didik dan guru yang sangat besar 

terhadap prestasi belajar peserta didik. 

d. Bagi Pihak Lain 

 Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi bagi orang yang 

membutuhkan sehubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. 


