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A. Latar Belakang Masalah  

 Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai potensi sumber daya manusia yang 

sangat besar. Kualitas sumber daya manusia sangat penting ditingkatkan agar Indonesia 

memiliki daya saing yang tinggi dan dapat bertumbuh. Pendidikan adalah salah satu aspek 

penting yang harus diperhatikan agar hal itu dapat terwujud. Pendidikan menjadi penentu 

kualitas manusia di dalam suatu negara. Penyelenggaraan pendidikan yang baik diharapkan 

dapat mencerdaskan bangsa. Saat ini pendidikan Indonesia belum bisa dikatakan memiliki 

kualitas yang baik. Hasil studi PISA (Program for International Student Assessment) pada 

tahun 2019 menunjukkan Indonesia menduduki peringkat 72 dari 77 negara.1 Hal tersebut 

menunjukkan terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan pendidikan yang juga menjadi 

tugas negara untuk meningkatkan kualitas pendidikan.  

 Saat ini pemerintah sudah mengupayakan agar pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. 

Keseriusan tersebut dibuktikan dengan kebijakan fiskal diarahakan untuk mendukung 

akselersai daya saing dan melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia yaitu 

di bidang pendidikan dan kesehatan dengan anggaran pendidikan tahun 2020 sebesar 508, 1 

T.2 Tentunya kebijakan yang sudah baik harus diiringi dengan pengimplementasian yang 

baik agar anggaran tersebut dapat digunakan dengan optimal untuk memajukan pendidikan 

Indonesia. Dengan anggaran tersebut, diharapkan dapat menyelesaikan berbagai 

problematika terkait pendidikan di Indonesia.  

                                                             
1 Deutsch Welle, Survei Pendidikan Dunia, Indonesia Peringkat 72 dari 77 Negara, 
https://www.vivanews.com/berita/dunia/23062-survei-pendidikan-dunia-indonesia-peringkat-72-dari-
77-negara?medium=autonext (diakses pada 14 April 2020 pkl. 06.00 WIB) 
2    APBN 2020 https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/http://  

https://www.vivanews.com/berita/dunia/23062-survei-pendidikan-dunia-indonesia-peringkat-72-dari-77-negara?medium=autonext
https://www.vivanews.com/berita/dunia/23062-survei-pendidikan-dunia-indonesia-peringkat-72-dari-77-negara?medium=autonext
https://www.kemenkeu.go.id/single-page/apbn-2020/http:/www.pikiran-rakyat.com/pendidikan/2016/06/1/peringkat-pendidikan-indonesia-masih-rendah-372187


 Problematika tersebut adalah masih cukup banyak sekolah dengan gedung yang rusak, 

memiliki permasalahan kepemilikan lahan, dan penggunaan media belajar rendah, buku 

perpustakaan tidak lengkap, laboratorium tidak sesuai standar. Seperti yang terjadi SDN 04 

Samudrajaya yang ruang kelasnya rusak parah, kondisinya sudah rapuh, lantai rusak, serta 

plafon jebol, selain itu tercatat ada 300 gedung sekolah dengan kondisi serupa.3 Keadaan 

gedung Sekolah Dasar dengan kondisi baik sebesar 27, 40%, kondisi rusak ringan atau 

sedang sebesar 63, 91%, dan dalam kondisi rusak berat sebesar 8.69%. Gedung Sekolah 

Menengah Pertama dalam kondisi baik dengan presentase 31, 28%, kondisi rusak ringan 

atau sedang sebesar 61, 32%, dan rusak berat sebesar 7.40% , SMA 51, 36% mengalami 

rusak sedang dan rusak ringan dan rusak berat sebesar 4.12%, dan dalam kondisi baik 

sebesar 44, 53%. Gedung Sekolah Menengah Kejuruan presentase gedung dalam kondisi 

baik sebesar 47, 35%, kondisi rusak ringan atau sedang sebesar 50, 78%, dan kondisi rusak 

berat sebesar 1.87%. dapat disimpulkan bahwa dalam setiap jenjang pendidikan gedung 

dalam kondisi baik kurang dari 50%.4 Bahkan masih banyak sekolah yang tidak memiliki 

gedung sendiri, tidak memiliki perpustakaan, secara umum ketersediaan perpustakan belum 

mencapai seratus persen, artinya belum semua sekolah memiliki perpustakaan. Pada jenjang 

SMK 7 dari 10 sekolah dilengkapi perpustakaan, pada jejang SMA 8 dari 10 sekolah 

dilengkapi dengan perspustakaan, perbadningan terendah pada jenjang SD 6 dari 10 sekolah 

yang dilengkapi perpustakaan.5  

 Bicara mengenai pendidikan di Indonesia tentu saja masih banyak hal yang perlu 

dibenahi. Berbagai permasalahan di bidang pendidikan seolah tidak ada selesainya. Salah 

satu permasalahan tersebut ialah mengenai sarana prasarana pendidikan. Sarana prasarana 

pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata memadai. Tidak perlu menengok ke ujung 

Indonesia atau wilayah pedalaman untuk melihat buruknya sarana prasarana pendidikan di 

Indonesia. Di kota besarpun banyak sekolah dengan sarana prasarana yang kurang memadai. 

Seperti yang terjadi pada SMAN 18 menumpang di SDN Bekasi Jaya VII, hingga akhirnya 

                                                             
3 Luthfi Khairul Fikri, “UPDATE Terdapat 300 Bangunan Sekolah Rusak, Bupati Bekasi Akui Siap 
Perbaiki, https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/04/update-terdapat-300-bangunan-sekolah-
rusak-bupati-bekasi-akui-siap-perbaiki?page=3 (diakses pada 14 April 2020 pkl. 06.30 WIB) 
4   Sub Direktorat Statistik Pendidikan dan Kesejahteraan Sosial, 2019,  Potret Pendidikan Indonesia 
Statisik Pendidikan 2019, Jakarta: Badan Pusat Statistik, hlm 18 
5   Ibidi, hlm 22 

https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/04/update-terdapat-300-bangunan-sekolah-rusak-bupati-bekasi-akui-siap-perbaiki?page=3
https://wartakota.tribunnews.com/2020/02/04/update-terdapat-300-bangunan-sekolah-rusak-bupati-bekasi-akui-siap-perbaiki?page=3


didirikan gedung sekolah pada tahun 2014.6 Bekasi yang masih termasuk kawasan 

metropolitan, masih kekurangan sekolah menengah atas serta sarana prasarana yang kurang 

memadai. 

 Setiap tahunnya anggaran dana untuk pendidikan meningkat, namun sarana prasarana 

sekolah banyak yang tidak terpenuhi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan dalam 

konferensi pers bahwa anggaran dana Pendidikan sebesar 416 T pada tahun 2017 yang 

didalamnya termasuk dana untuk membangun dan merehabilitasi SD, SMP, dan SMA.7 

Dengan anggaran tersebut, pemerintah menunjukan keseriusannya dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan seluruh daerah di Indonesia. Jika anggaran tersebut dioptimalkan maka 

sekolah di Indonesia akan memiliki kualitas yang baik.  

 Dalam proses belajar, sarana prasarana memegang peranan penting dalam mendukung 

proses pembelajaran. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.8 Dalam pembelajaran juga 

dibutuhkan motivasi. Motivasi memiliki peran penting dalam proses pembelajaran karena 

motivasi adalah dorongan bagi seseorang untuk belajar dan berprestasi hasil yang optimal.9 

Belajar dengan sarana prasarana yang memadai diharapkan dapat membantu dalam proses 

belajar yang lebih optimal, sehingga dapat menghasilkan siswa yang lebih berprestasi. 

Sebaliknya jika sarana prasarana di sekolah  kurang memadai dapat mempengaruhi motivasi 

belajar siswa.  

 Motivasi intrinsik, seperti minat,, aspirasi dan kemampuan. Motivasi ekstrinsik, seperti 

dukungan orang tua, kompetensi guru, sarana dan prasarana, dapat mempengaruhi prestasi 

belajar.10 Apabila ada kekurangan atau keduanya (intrinsik dan ekstrinsik) tidak ada maka 

                                                             
6 Anggita Muslimah,"Kekurangan Meja dan Kursi, Siswa SMAN 18 Kota Bekasi Terpaksa 
Lesehan", https://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/26/18081141/kekurangan-meja-dan-kursi-
siswa-sman-18-kota-bekasi-terpaksa-lesehan (diakses pada 08 April pkl. 10.30 WIB) 
7Yoga Sukmana, "Anggaran Pendidikan Rp 441 Triliun, Jangan Ada Lagi Cerita Kelas 
Bocor", https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/17/075330626/anggaran-pendidikan-rp-441-
triliun-jangan-ada-lagi-cerita-kelas-bocor (diakses pada 08 April 2020 pkl. 11.10 WIB) 
8 Slameto, 2010, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhiinya, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 2 
9Janah Sojanah, Trianda Ferlinda, 2018, Student Motivation and School Facilities as Determinants 
towards Student Learning Outcome, Atlantis Press, (65), hlm 313 
10 Moses Kopong T & Mbing Maria I, 2019, The effect of motivation and learning behaviour on student 
achievement, South African Journal of Education, (39) (1), hlm 6 

https://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/26/18081141/kekurangan-meja-dan-kursi-siswa-sman-18-kota-bekasi-terpaksa-lesehan
https://megapolitan.kompas.com/read/2017/07/26/18081141/kekurangan-meja-dan-kursi-siswa-sman-18-kota-bekasi-terpaksa-lesehan
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/17/075330626/anggaran-pendidikan-rp-441-triliun-jangan-ada-lagi-cerita-kelas-bocor
https://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/17/075330626/anggaran-pendidikan-rp-441-triliun-jangan-ada-lagi-cerita-kelas-bocor


akan menyebabkan kurangnya antusiasme untuk siswa dalam proses belajar materi pelajaran 

baik di sekolah dan di rumah.11 Tidak kalah penting dengan motivasi yang berasal dari diri 

siswa, sarana prasarana juga berperan untuk menghadirkan motivasi belajar siswa agar 

proses belajar mengajar dapat terjadi dengan optimal.  

 Motivasi belajar siswa perlu dihadirkan di dalam diri siswa, salah satu penunjang 

kehadiran motivasi belajar siswa yang berasalah dari luar dirinya adalah sarana prasarana di 

sekolah. Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan menyediakann 

sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiwaan 

peserta didik.12 Undang-Undang Republik Indonesia tersebut mempertegas posisi sarana 

prasarana pendidikan sebagai bagian dari standar pendidikan nasional. Sarana pendidikan 

adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang 

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

kursi, serta alat-alat dan media pembelajaran, adapun yang dimaksud adalah fasilitas belajar 

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 yang digunakan untuk 

pendidikan lingkungan hidup.13 Keberadaan sarana prasarana dikatakan penting karena 

menunjang kegiatan pembelajaran akademik dan non akademik siswa. Dengan terpenuhinya 

sarana prasarana akan terjadi proses pembelajaran yang baik. 

 Selain sarana prasarana yang perlu dipenuhi, waktu belajar siswa juga perlu diperhatikan 

karena merupakan faktor eksternal dari meningkanya motivasi belajar siswa. Waktu belajar 

adalah waktu yang terjadinya proses belajar siswa di sekolah, baik pagi, siang, ataupun sore 

hari bergantung pada jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah.14 Sekolah biasanya 

mengadakan kegiatan pembelajaran pada pagi hari, namun ada beberapa sekolah yang 

                                                             
11 M. Syah, 2010, Psikologi Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya 
12 Pasal 45 Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional 
13 E Mulayasa, 2004, Manajemen Berbasis Sekoah, Konsep, Strategi dan Implementasi, Bandung: Rodya 
Karya, hlm 17 
14 Darius, W, 2017, Peran Jam Belajar Efektif Siswa di Sekolah dalam Memoderatori Motivasi Dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa, Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, (7)(10), hlm 12 



memulai pembelajaran di siang hari karena kurangnya ketersediaan sarana prasarana. 

Sjosten-Bell melaporkan bahwa percakapan di ruang guru sering berpusat pada bagaimana 

memotivasi  siswa kelas sore hari dan guru secara konsisten melaporkan kelas sore mereka 

lebih sulit untuk diajarkan.15 Motivasi siswa ketika belajar pada sore hari tidak sebaik 

motivasi siswa yang belajar pada pagi hari. Siswa lebih sulit menerima pelajaran yang 

diajarkan oleh guru.  

 Dari berbagai permasalahan tersebut, terdapat sekolah di tengah perkotaan yang memiliki 

permasalahan seperti yang dijelaskan di atas, yaitu SMAN 21 Bekasi. Sekolah tersebut 

memiliki keterbatasan sarana prasarana dan waktu sekolah. Walikota Bekasi Rahmat Effendi 

mengatakan dalam wawancara peresmian gedung baru  SMAN 21 Bekasi, bahwa 

pembangunannya dibantu oleh program Corporate Social Responsibility (CSR) PT 

Summarecon Agung Tbk, melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan 

Kota Bekasi. Gedung baru tersebut dibangun pada tahun 2018 dan diresmikan pada tanggal 

11 November 2019.16 Dibangun sejumlah tiga rombongan belajar oleh PT Summarecon 

Agung Tbk, tiga rombongan belajar tidaklah cukup untuk menampung seluruh siswa SMAN 

31 Bekasi yang berjumlah 432 siswa, sarana prasarana lain seperti kursi, meja, dll tidak 

diberikan. Pemerintah tidak memberikan sarana prasarana tersebut dan tidak melanjutkan 

pembangunan gedung, sehingga gedung yang telah dibangun tidak dapat digunakan. SMAN 

21 Bekasi harus menumpang atau memakai gedung yang sama dengan SD 3 dan 4 

Jatimakmur. SD 3 dan 4 Jatikamur masuk sekolah pukul 07.00 WIB dan SMAN 21 Bekasi 

masuk sekolah pukul 12.30 WIB. Dengan demikian SD 3 dan 4 Jatimakmur harus 

bergantian dalam pemakaian gedung. 

B. Permasalahan Penelitian 

 SMAN 21 Bekasi memiliki problematika gedung sekolah yang belum bisa digunakan 

karena hanya ada tiga rombongan belajar tanpa sarana prasarana pelengkap lain dan 

pembangunannya pun tidak dilanjutkan karena ada permasalahan sengketa tanah. Sehingga, 

                                                             
15 Dr. Henry M Mulenga & Angel Mukuka, 2016, Learning Time of Day and Students’ Academic Achievement at 
School Certificate Level: A Case Study of Chibote Girls’ Secondary School, Journal of Education and Practice, (7) 
(20), hlm 88  
16Admin, “Wali Kota Bekasi Resmikan Gedung Baru SMAN 21 Kota Bekasi 
“,https://www.bekasikota.go.id/detail/wali-kota-bekasi-resmikan-gedung-baru-sman-21-kota-bekasi 
(diakses pada 08 April 2020 pkl. 11.18 WIB)  

https://www.bekasikota.go.id/detail/wali-kota-bekasi-resmikan-gedung-baru-sman-21-kota-bekasi


menyebabkan SMAN 21 Bekasi memakai gedung SD 3 dan 4 Jatimakmur untuk proses 

pembelajaran yang sudah berlangsung selama 4 tahun sejak sekolah tersebut dibentuk. Hal 

itu pun berimbas pada waktu sekolah harus bergantian dengan waktu sekolah SD 3 dan 4 

Jatimakmur. Waktu masuk SMAN 21 Bekasi yaitu pukul 12.30 WIB. Sarana prasarana SD 

tidak memadai untuk proses pembelajaran SMAN 21 Bekasi. Sarana prasarana dan waktu 

belajar di sekolah sangat penting untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Karena hal 

tersebut berkaitan, peneliti ingin mengetahui apakah ketersediaan sarana prasarana dan 

waktu belajar di sekolah mempengaruhi tingkat motivasi belajar siswa. 

 Dengan paparan permasalahan diatas peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apakah ketersediaan sarana prasarana mempengaruhi tingkat motivasi belajar sosiologi 

siswa kelas X IPS di SMAN 21 Bekasi? 

2. Apakah waktu belajar di sekolah mempengaruhi tingkat motivasi belajar sosiologi siswa 

kelas X IPS di SMAN 21 Bekasi? 

3. Apakah pengaruh ketersediaan sarana prasarana dan waktu sekolah terhadap tingkat 

motivasi belajar sosiologi siswa kelas X IPS SMAN 21 Bekasi? 

C. Tujuan dan Manfaat 

1) Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh ketersediaan sarana prasarana terhadap tingkat motivasi belajar 

sosiologi siswa kelas X IPS di SMAN 21 Bekasi. 

2. Mengetahui pengaruh waktu belajar terhadap tingkat motivasi belajar sosiologi siswa 

kelas X IPS di SMAN 21 Bekasi. 

3. Mengetahui pengaruh ketersediaan sarana prasarana dan waktu sekolah terhadap 

tingkat motivasi belajar sosiologi siswa kelas X IPS di SMAN 21 Bekasi. 

2) Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah terhadap 

pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat menjadi sumber referesnsi di 

bidang pendidikan. Penelitian ini dapat menjadi literatur bagi program studi pendidikan 

sosiologi. Sebagai bahan pembanding dan pengembangan penelitian.  

3) Manfaat Praktis 

1. Bagi Peneliti 



Peneliti dapat menambah pengalaman dalam penelitian kuantitatif. Peneliti dapat 

memperkaya wawasan dalam bidang pendidikan terutama dalam hal sarana dan 

prasarana sehingga peneliti dapat memanfaatkan sarana prasana dengan baik ketika 

nanti menjadi seorang guru. 

2. Bagi Peserta Didik 

Penelitian ini dapat menjadi motivasi, dengan segala keterbatasan sarana dan 

prasarana siswa dapat belajar dengan baik dan memanfaatkan sarana prasarana yang 

ada di sekolah. 

3. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah semangat guru untuk membuat 

keterbatasan menjadi bukanlah suatu hambatan, melainkan mencari cara agar dengan 

keterbatasan siswa dapat belajar dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik.  

4. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai pentingnya sarana 

prasarana dan motivasi bagi proses pemebelajaran. Masyarakat juga dapat berperan 

memberi bantuan kepada sekolah yang sarana prasarananya belum memadai. 

5. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pemerintah bahwa masih 

ada permasalahan mengenai sengketa lahan sekolah. Masih ada Sekolah Dasar dan 

Sekolah Menengah Atas memakai gedung yang sama secara bergantian untuk proses 

pembelajaran. Memberi informasi betapa pentingnya sarana prasarana belajar kepada 

pemerintah, agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan sarana prasarana di setiap 

sekolah.  

D. Metode Penelitian 

 Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah 

pendekatan untuk menguji teori objektif dengan menguji hubungan antar variabel. Variabel 

ini nantinya dapat diukur dengan menggunakan instrumen, sehingga data dapat dianalisis 

menggunakan prosedur statistik.17 Penelitian ini menggunakan metode survei, dengan 

menyebar angket dalam pengumpulan data. Variable bebas yang diuji yaitu ketersediaan 

                                                             
17 Cresswell, J.W. 2014. Reasearch Design: Qualitative, Quantitative and Mix Methods Approaches. 4 
Edition. London: Sage. 



sarana prasarana (X1) dan waktu belajar di sekolah (X2) terhadap variabel terikat (Y) yaitu 

tingkat motivasi belajar sosiologi siswa kelas X IPS di SMAN 21 Bekasi. Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.18 Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas X IPS di SMAN 21 

Bekasi yang berjumlah 106 siswa. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi.19 Sampel bisa dikatakan sebagain dari jumlah populasi. Sampel yang 

akan digunakan untuk penelitian ini yaitu 106 siswa kelas X IPS di SMAN 21 Bekasi. 

Analisa data dialakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Sugiyono, 2013,  Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 
hlm, 61 
19 Ibid. 
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