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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa salah satu 

tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Oleh sebab itu, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan

yang merata dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa 

memandang status dan gender. Pemerataan mutu pendidikan akan membuat 

warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (life skill) sehingga 

memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan 

lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang 

dijiwai nilai-nilai Pancasila. 

Pendidikan bertugas menjawab tantangan-tantangan dan pemecahan 

masalah diri, lingkungan dan sosial yang muncul yakni dalam bentuk 

perbaikan dan pembaharuan. Berbagai upaya harus ditempuh untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan dengan tujuan mengimbangi kemajuan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat ini.

Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar siswa 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya dan memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian sosial, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Dwi 
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Siswoyo dkk, 2007: 19). Pendidikan merupakan kegiatan yang kompleks dan 

pelaksanaannya melibatkan banyak pihak, sehingga hasil dari pendidikan 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berpengaruh baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Pencapaian tujuan dan maksud tertentu dalam pendidikan diperlukan suatu 

proses, sehingga input yang ada menghasilkan output yang diinginkan. Proses 

yang dimaksud adalah proses pembelajaran. Adapun salah satu tujuan dari 

proses pembelajaran adalah perubahan tingkah laku (change behaviour) baik 

perubahan aspek pengetahuan, aspek sikap, maupun aspek psikomotorik. 

Perubahan tingkah laku tersebut dapat diamati dan akan terlihat melalui hasil 

belajar yang dicapai siswa. 

Keberhasilan dalam pembelajaran di sekolah sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor antara lain: guru atau pendidik, siswa, proses belajar, 

lingkungan sekitar, dan sarana prasarana yang mendukung proses belajar. 

Semua faktor-faktor tersebut saling berpengaruh dan tidak dapat dipisahkan, 

dan berlaku pada semua mata pelajaran yang disampaikan di sekolah.

Faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran pada siswa sebenarnya 

dapat berasal dari dalam maupun luar. Faktor yang berasal dari dalam terdiri 

dari faktor fisiologis dan psikologis. Faktor fisiologis meliputi kondisi panca 

indera siswa. Faktor psikologis meliputi minat, bakat, tingkat kecerdasan, 

motivasi, kemampuan kognitif, sikap, kebiasaan, kebutuhan emosi dan 

penguasaan diri. Faktor yang berasal dari luar terdiri dari faktor lingkungan 

yang meliputi alam dan kondisi sosial dan faktor instrumen yang meliputi 
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kurikulum, manajemen, sarana dan fasilitas. Sarana prasarana sekolah antara 

lain, perpustakaan sekolah, laboratorium, dan ruang praktek lainnya.

Perpustakaan sekolah adalah salah satu sarana yang disediakan sekolah 

untuk menunjang proses pembelajaran di sekolah. Perpustakaan sekolah 

sebagai sarana pendidikan yang bersifat teknis dan edukatif bersama-sama 

dengan unsur pendidikan yang lainnya ikut menentukan terjadinya proses 

pembelajaran. Kaitannya dengan pencapaian tujuan, perpustakaan sekolah 

benar-benar diharapkan menjadi fasilitas yang tepat guna dan tepat sasaran. 

Perpustakaan sekolah diharapkan dapat memberikan pelayanan informasi 

untuk menunjang proses pembelajaran baik dalam usaha pendalaman dan 

penghayatan pengetahuan, penguasaan keterampilan maupun penyerapan dan 

pengembangan nilai dan sikap hidup siswa. Dengan demikian, fungsi 

perpustakaan sekolah tidak lagi terpisah dari proses pendidikan itu sendiri, 

tetapi justru harus terlibat di dalam proses pembelajaran. Begitu besar 

perhatian yang diberikan untuk perpustakaan sekolah dalam rangka 

menunjang proses pembelajaran, khususnya pembelajaran IPS sehingga siswa 

diharapkan mampu mendapatkan hasil yang optimal.

IPS merupakan mata pelajaran yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu

sosial, ideologi negara dan disiplin ilmu lainnya. Tentunya banyak informasi 

yang harus dikumpulkan, diperlukan kemampuan siswa untuk berfikir secara 

kritis dan rasional dalam mengkajinya. Dalam hal ini perpustakaan sekolah 

diharapkan mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan dan 
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mengembangkan kemampuan berfikir siswa melalui keterampilan proses

dalam belajar.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara oleh peneliti diperoleh gambaran 

bahwa proses pembelajaran IPS selama ini masih berlangsung dalam bentuk 

transfer of knowledge, yaitu suatu proses yang hanya menghasilkan 

kemampuan visual dalam bentuk kemampuan hafalan, masih jauh dari konsep 

pemberdayaan berpikir kritis. Kurikulum yang ada pada saat ini pada dasarnya 

telah menerapkan profil lulusan yang memiliki kemampuan berpikir melalui 

penggunaan keterampilan proses, namun dalam praktiknya belum berjalan.

Kegiatan pembelajaran saat ini masih menempatkan siswa sebagai objek 

pembelajaran yang hanya mengikuti guru dengan pendekatan yang dapat 

dikatakan masih tradisional. Pembelajaran hanya sekedar penyampaian materi 

atau konsep sehingga siswa hanya mampu menguasai materi atau konsep itu 

saja tanpa adanya pemahaman nilai-nilai yang ada pada materi. 

Sama halnya yang terjadi di SMP Negeri 3 Pakem, proses pembelajaran 

IPS secara umum masih berlangsung secara konvensional dan masih jauh dari 

pembelajaran yang mengarahkan siswa untuk kreatif dan berfikir kritis. 

Perpustakaan sekolah sebagai sarana pembelajaran yang diharapkan bisa 

mengembangkan kemampuan siswa untuk berfikir kreatif dan kritis melalui 

penggunaan keterampilan proses, belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini 

diketahui dari keterangan guru mata pelajaran IPS yang mengemukakan 

bahwa hanya siswa kelas VIII yang secara intensif telah memanfaatkan 



5

perpustakaan sekolah dalam proses pembelajaran IPS, sementara untuk kelas 

VII dan kelas IX belum memanfaatkan.

Perpustakaan sekolah yang ada di SMP Negeri 3 Pakem, secara umum 

sudah memenuhi standar. Gambaran kondisi perpustakaan dapat 

dideskripsikan sebagai berikut: memiliki luas gedung 105 m², koleksi buku 

sebanyak 4711 eksemplar, baik berupa fiksi, non fiksi, referensi, maupun surat 

kabar. Perpustakaan sekolah juga dilengkapi dengan fasilitas yang dapat 

digunakan untuk mengakses internet dan sarana prasarana lain. Perpustakaan 

dikelola oleh 2 orang pegawai, sebagai kepala dan teknisi perpustakaan.

Pelayanan perpustakaan diperuntukkan warga sekolah selama jam masuk 

sekolah.

Berdasarkan hasil angket terbuka yang diberikan kepada 45 responden, 

diambil dari siswa kelas VII, VIII, dan IX SMP Negeri 3 Pakem, diketahui 

beberapa hal, diantaranya: seluruh responden mengetahui bahwa sekolah

memiliki perpustakaan sekolah dengan berbagai fasilitasnya, sebagian besar 

siswa kurang memanfaatkan perpustakaan sekolah dalam proses belajar. Hal 

ini terbukti dengan hasil observasi awal, bahwa dari 45 responden yang diteliti 

hanya 10 siswa yang aktif mengunjungi dan memanfaatkan fasilitas 

perpustakaan sekolah untuk belajar. Sementara siswa yang lain, mengunjungi 

perpustakaan sekolah ketika diberi tugas ataupun melaksanakan kewajiban 

dari guru dan bukan didasari kesadaran akan kebutuhan belajarnya. Beberapa 

responden sepakat bahwa perpustakaan sekolah SMP Negeri 3 Pakem 

membantu dalam proses pembelajaran, dengan adanya perpustakaan sekolah 
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siswa bebas dalam mencari informasi maupun sumber belajar dan bebas 

menentukan kebiasaan belajar yang diinginkan. Pemanfaatan fasilitas 

perpustakaan sekolah dalam pembelajaran menurut beberapa siswa mampu 

memberi suasana belajar yang berbeda dan mengatasi kejenuhan dalam belajar 

di ruang kelas, banyak informasi yang bisa didapat di perpustakaan sekolah

untuk menunjang proses belajar.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, pandangan siswa yang telah 

memanfaatkan fasilitas perpustakaan sekolah dalam pembelajaran IPS 

menarik untuk diteliti, karena dengan mengetahui pandangan siswa maka 

pihak-pihak terkait seperti sekolah, keluarga, dan siswa sendiri dapat 

menentukan upaya yang memang perlu dilakukan agar proses pembelajaran 

yang dilakukan dapat memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Persepsi Siswa 

terhadap Pemanfaatan Fasilitas Perpustakaan Sekolah dalam Pembelajaran IPS 

di SMP Negeri 3 Pakem.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang dapat 

diidentifikasikan adalah: 

1. Proses pembelajaran IPS di tingkat Sekolah Menengah Pertama masih 

berlangsung dalam bentuk transfer of knowledge, dan belum begitu 

menekankan transfer of values.



7

2. Pembelajaran IPS di SMP Negeri 3 Pakem secara umum masih 

menempatkan siswa sebagai objek yang hanya mengikuti guru dengan 

pendekatan yang dapat dikatakan pembelajaran tradisional/konvensional.

3. Kurangnya pemanfaatan fasilitas perpustakaan sekolah dalam kegiatan 

belajar maupun proses pembelajaran IPS di SMP Negeri 3 Pakem.

4. Kurangnya kesadaran sebagian besar siswa di SMP Negeri 3 Pakem untuk 

memanfaatkan fasilitas perpustakaan sekolah dalam proses belajar.

C. Pembatasan Masalah 

Sehubungan dengan kompleksnya masalah yang terjadi dalam 

pembelajaran IPS di SMP Negeri 3 Pakem, untuk mendapatkan gambaran 

yang jelas tentang ruang lingkup penelitian, diperlukan pembatasan masalah 

yang dikaji. Permasalahan yang ditindaklanjuti adalah kurangnya pemanfaatan 

fasilitas perpustakaan sekolah dalam kegiatan belajar maupun proses 

pembelajaran IPS.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang sudah ditentukan maka yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah persepsi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

Pakem terhadap pemanfaatan fasilitas perpustakaan sekolah dalam

pembelajaran IPS.

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui persepsi siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Pakem

terhadap pemanfaatan fasilitas perpustakaan sekolah dalam pembelajaran IPS.
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F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, 

adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah peneliti dapat 

memberikan sumbangan pemikiran tentang pemanfaatan fasilitas 

perpustakaan sekolah dalam upaya meningkatkan keberhasilan proses 

pembelajaran IPS dan hasil dari penelitian diharapkan dapat menambah 

referensi bagi penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru

Melalui hasil penelitian ini diharapkan akan mendorong guru untuk 

mengembangkan pembelajaran IPS melalui pengoptimalan 

pemanfaatan perpustakaan sekolah, serta menambah inovasi-inovasi 

dalam melakukan kegiatan mendidik oleh guru, sehingga 

memudahkan para guru untuk menarik minat siswa pada 

pembelajaran IPS. 

b. Bagi Siswa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran siswa untuk 

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai salah satu sarana 

menunjang keberhasilan pembelajaran IPS. 
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c. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat dalam mengaplikasikan ilmu yang telah

diperoleh dalam perkuliahan, menambah pengalaman, pengetahuan, 

dan wawasan peneliti, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan 

untuk pelaksanaan pendidikan IPS yang lebih baik, apabila nantinya 

peneliti terjun di bidang pendidikan.


