
 

 

 

PEMANFAATAN  RUANG PERPUSTAKAAN DALAM PEMBELAJARAN 

BERBASIS MASALAH DAN PENGARUH  TERHADAP MINAT BELAJAR 

PADA PELAJARAN SEJARAH SISWA KELAS XI IPS DI SMA N 1  

SUNGKAI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

 TAHUN AJARAN 

 2015/2016 

 

 

(Skripsi) 

 

Oleh: 

Aryan Sugara 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2017 

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

ABSTRAK 

PEMANFAATAN  RUANG PERPUSTAKAAN DALAM PEMBELAJARAN 

BERBASIS MASALAH DAN PENGARUH TERHADAP MINAT BELAJAR 

PADA PELAJARAN SEJARAH SISWA KELAS XI IPS DI SMA N 1  

SUNGKAI SELATAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA  

TAHUN AJARAN 

 2015/2016 

 

Oleh 

Aryan Sugara 

Berdasarkan penelitian pendahuluan kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Sungkai 

Selatan  dalam proses belajar mengajar di dalam kelas minat siswa pada mata 

pelajaran sejarah rendah, siswa cendrung pasif saat pembelajaran berlangsung 

terlihat dari aktivitas siswa yang kurang tertarik dalam mengikuti pelajaran 

sejarah, siswa terkesan sebagai hanya penerima saja di karenakan kurang nya 

reteratur atau sumber lain pelajaran. Masalah tersebut dapat diatasi dengan 

memanfaatkan sarana sekolah yakni ruang perpustakaan untuk melakukan proses 

belajar mengajar agar siswa dapat menemukan sumber lain ataupun informasi 

yang dapat membantu saat pembelajaran berlangsung, dan dapat membantu 

menyelesaikan masalah yang di bahas dalam pembelajaran, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah pemanfaatan ruang perpustakaan dalam pembelajarn 

berbasis masalah dan pengaruh terhadap minat belajar pada pelajaran sejarah 

siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara 

tahun ajaran 2015/2016. Tujuan penelitian bagaimana pemanfaatan ruang 

perpustakaan dalam pembelajaran berbasis masalah dan pengaruh terhadap minat 

belajar pada pelajaran sejarah siswa kelas XI IPS di SMA Negeri 1 Sungkai 

Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun ajaran 2015/2016. 

 

Tehnik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kuantatif dengan 

menggunakan rumus koefesien korelasi theta. Subjek yang terpilih adalah siswa 

kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Sungkai Selatan, dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh ruang perpustakaan dalam pembelajaran 

berbasis masalah terhadap minat belajar siswa, ini dapat dilihat dari perhitungan 

koefesien korelasi theta yang memiliki nilai 0,608 yang bearti cukup bearti atau 

sedang. Berdasarkan penelitian ini dapat di simpulkan ada pengaruh ruang 

perpustakaan dalam pembelajaran berbasis masalah terhadap minat belajar siswa 

pada mata pelajaran sejarah kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sungkai Selatan tahun 

ajaran 2015/2016.   

Kata Kunci : Ruang Perpustakaan, PBM (Pembelajaran Berbasis Masalah), Minat 

Belajar 
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I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya, dalam kehidupan yang serba maju, moderrn 

dan serba canggih seperti ini, Pendidikan merupakan tempat untuk 

meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, 

pendidikan memegang peranan penting untuk menjamin keberlangsungan 

hidup. Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah 

adalah dengan cara perbaikan proses pembelajaran. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan 

adalah usaha sadar dan terecana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajan agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat bangsa dan negara (Hasbulloh, 2011: 4). 

Dalam   proses   belajar   mengajar  keberhasilan merupakan   tujuan utama 

yang ingin di capai  dalam  melaksanakan  pendidikan  di  sekolah.  Dalam  
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proses  belajar mengajar keberhasilan ditentukan oleh  tercapainya   tujuan  

pembelajaran, hal tersebut  harus  didukung sarana pra sarana yang memadai 

serta minat siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar. 

Kegagalan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan, pada umumnya 

dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor intern maupun faktor ekstern. 

Faktor intern, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, misalnya: 

bakat, motivasi belajar (minat), sikap, dan kemampuan (potensi). Faktor 

ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa, misalnya: keluarga, 

lingkungan belajar, perhatian orang tua, pola interaksi guru, metode 

pembelajaran guru dan sebagainya (Slameto, 2010 : 60-72). 

Berkaitan dengan proses belajar mengajar ada beberapa faktor yang perlu 

diperhatikan antara lain adalah minat belajar dan sarana belajar. Minat belajar 

merupakan salah satu faktor internal yang cukup penting dalam proses belajar 

mengajar. Minat dibutuhkan untuk menumbuhkan motivasi terhadap 

pelajaran yang diajarkan oleh guru, sarana belajar  juga merupakan salah satu 

faktor yang menentukan berhasil tidaknya proses belajar mengajar, karena 

Sarana belajar  merupakan tempat atau ruang belajar yang secara otomatis 

akan mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. 

Menurut Slameto minat didefinisikan sebagai suatu rasa lebih suka dan rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh (Slameto, 

2010: 180). Di dalam proses belajar, minat memiliki pengaruh yang besar 

dalam pencapaian keberhasilan belajar peserta didik. Minat belajar yang besar 

cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi, sebaliknya minat belajar 

kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah (Dalyono, 2012: 56). Dan 

menurut Syaiful  minat besar pengaruhnya terhadap aktivitas belajar siswa 

(Syaiful Bahri Djamrah 2011: 167). 
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Berdasarkan observasi lapangan (penelitian pendahuluan) di SMA Negeri 1 

Sungkai Selatan pada 4 Maret 2016, pada saat proses belajar mengajar di 

dalam kelas minat belajar siswa pada mata pelajaran sejarah rendah, ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa yaitu dari 

dalam diri siswa, terlihat pada saat mengikuti pelajaran siswa cenderung pasif 

saat pembelajaran berlangsung  hal tersebut terlihat dari aktivitas siswa yang 

kurang tertarik dalam mengikuti pelajaran, Siswa terkesan hanya sebagai 

penerima pada  saja di karnakan siswa banyak yang tidak memahami materi 

yang disampaikan guru karena kurang nya sumber informasi untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Siswa perlu melakukan proses belajar mengajar tidak hanya di dalam ruang 

kelas saja tetapi siswa perlu melakukan  hal yang baru yakni memanfaatkan 

fasilitas yang ada di sekolah dan mencari suasana belajar lain di luar kelas 

agar siswa bisa menemukan sumber belajar untuk membantu menunjang 

proses belajar agar dapat membantu sebagai referensi belajar, melakukan 

aktivitas belajar di luar kelas untuk mencari banyak informasi, dalam proses 

belajar mengajar selain ruang kelas lingkungan sekolah memiliki sarana lain 

nya  untuk melakukan suatu proses belajar mengajar. Salah satunya yakni 

perpustakaan karna ketersediaan buku-buku penunjang, buku pelajaran dan 

sumber belajar  lainnya agar siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan oleh guru dalam pembelajaran di karekankan ada nya sumber 

belajar di perpustakaan. 

Di dalam lingkungan sekolah perpustakaan adalah sarana yang bisa 

digunakan ruang belajar dan sebagai cara agar siswa lebih aktip dalam proses 
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pembelajaran di karenakan ada sumber imformasi di dalam ruang 

perpustakaan yang bisa digunakan siswa mendapatkan informasi yang di 

butuhkan dan mendapatkan suasana yang baru dalam proses belajar mengajar,  

perpustakaan adalah sumber belajar yang memiliki koleksi-koleksi buku apa 

saja baik yang berhubungan dengan pelajaran maupun di luar pelajaran. sebab 

dengan membaca murid akan mendapatkan informasi baru sumber informasi 

baru yang tidak hanya di dapat dari guru di dalam kelas. 

Hal ini senada dengan pernyataan Soeatminah bahwa perpustakaan tempat 

siswa mencari informasi dengan membaca buku yang relevan,tempat belajar 

dan membaca sehingga siswa dapat belajar dengan mandiri,dan sebagai 

tempat diskusi yang aman,jauh dari keramaian dan kebisingan (Soeatminah 

2000;23) 

Begitu juga para ahli lain mengatakan bahwa perpustakaan merupakan tempat 

meminjam buku untuk penyelesaian pelajaran,tempat mencari keterangan dan 

bahan-bahan yang diperlukan,dan siswa datang untuk memenuhi minat 

(Soejono Trimo 2001; 12) 

Dipilihnya SMA Negeri 1 Sungkai Selatan karena sekolah tersebut memiliki 

ketersediaan data yang dapat membantu dan mempermudah jalannya 

penelitian. Dengan harapan adanya peningkatan minat belajar siswa pada 

mata pelajaran sejarah setelah melakukan proses belajar mengajar di 

perpustakaan. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan minat  siswa 

dalam mengikuti proses belajar mengajar pada mata pelajaran sejarah dapat 

meningkat. 
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Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang  “pemanfaatan ruang perpustakaan dalam 

pembelajaran berbasis masalah dan pengaruh terhadap minat belajar pada 

pelajaran sejarah siswa kelas XI IPS  di SMA N 1 Sungkai Selatan Kabupaten 

Lampung Utara tahun ajaran 2015/2016. 
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1.2. Analisis Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka identifikasi pada 

penelitian ini adalah : 

1.  Rendahnya minat belajar siswa di SMA N 1 Sungkai Selatan. 

2. Kurangnya pemanfaatan sarana untuk  melakukan proses belajar 

mengajar di SMA N  1 Sungkai Selatan. 

3. Kuranganya pemanfaatan ruang perpustakaan untuk meningkatkan 

minat belajar siswa di SMA N 1 Sungkai Selatan. 

4. Bagaimana memanfaatkan sumber belajar di ruang   perpustakaan di 

SMA N 1 Sungkai Selatan. 

5.  Kuranganya pembelajaran menggunakan pembelajaran berbasis 

masalah (PBM) dalam proses belajar mengajar siswa di SMA N 1 

Sungkai Selatan. 

 

 

1.2.2. Pembatasan masalah  

Agar masalah dalam penelitian ini tidak meluas maka peneliti 

membatasi masalah pada ”Pemanfaatan ruang perpustakaan dalam 

Pembelajaran berbasis masalah dan pengaruh terhadap minat belajar 

pada pelajaran sejarah siswa kelas XI IPS  di SMA N 1 Sungkai Selatan 

Kabupaten Lampung Utara tahun ajaran 2015/2016? 
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1.2.3. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ”bagaimana pemanfaatan 

ruang Perpustakaan dalam Pembelajaran berbasis masalah dan 

pengaruh terhadap minat belajar pelajaran sejarah siswa kelas XI IPS  

di SMA N 1 Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun ajaran 

2015/2016? 

 

 

1.3. Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kegunaan Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan 

ruang Perpustakaan dalam pembelajaran berbasis masalah dan pengaruh 

terhadap minat belajar pelajaran sejarah siswa kelas XI IPS  di SMA N 

1 Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun ajaran 2015/2016? 

 

 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti; 

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam menggunakan 

Perpustakaan sebagai bekal untuk menjadi calon guru yang 

profesional. 
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2. Bagi Guru; 

   Memberikan informasi mengenai perpustakaan sebagai salah satu    

   alternatif dan bahan mengajar guru untuk memilih sumber belajar  

   dalam mengajar pelajaran sejarah. 

3. Bagi Siswa; 

Membantu siswa dalam proses belajar sejarah guna meningkatkan 

minat belajar yang optimal dan meningkatkan daya tarik dalam 

belajar sejarah. 

4. Bagi Sekolah; 

Memberikan informasi tentang pemanfaatan Perpustakaan  dalam 

upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan mutu sekolah. 

 

1.3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Ruang lingkup Subjek 

Subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas XI IPS 3 di SMA Negeri 

1 N Sungkai Selatan Tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Ruang lingkup Objek 

Objek penelitian adalah Pengaruh ruang Perpustakaan terhadap 

minat belajar pelajaran sejarah siswa kelas XI IPS di SMA N 1 

Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun ajaran 2015/2016. 

3. Ruang lingkup ilmu 



9 

 

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan. 

Khusunya mata pelajaran sejarah. 

4. Ruang lingkup wilayah 

Tempat penelitian di SMA Negeri 1 Sungkai Selatan. 

5. Ruang lingkup waktu 

Waktu penelitian pada semester genap Tahun Pelajaran 2015/2016. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, PARADIGMA, DAN 

HIPOTESIS 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Konsep Pengaruh 

Pengaruh adalah kekuatan yang muncul dari benda atau orang dan juga 

gejala yang dapat memberikan perubahan terhadap apa yang ada di 

sekelilingnya (surakhmat 1989:7). Kemudian pendapat lain menyatakan 

pengaruh dapat berarti dorongan atau bujukan dan bersifat  membentuk  

atau  merupakan suatu  efek (Hugiono dan Poerwantana, 1987: 47). 

Pendapat ahli  di atas dapat disimpulkan bahwa pengaruh adalah efek 

atau daya yang timbul sebagai akibat dari sesuatu yang dapat 

membentuk dan mengubah sesuatu sehngga terjadi perubahan. 

Pengaruh yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pengaruh 

sumber belajar perpustakaan untuk kegiatan pembelajaran sehingga 

terlihat perubahap terhadap minat belajar  siswa di mata pelajaran 

sejarah.  
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2.1.2. Konsep Ruang Perpustakaan  

Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun 

gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan 

lainnya yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk 

digunakan pembaca, bukan untuk dijual. (Sulistyo Basuki 1993 : 3) 

Perpustakaan adalah suatu ruangan, bagian dari gedung/bangunan, atau 

gedung tersendiri, yang berisi buku-buku koleksi, yang disusun dan 

diatur sedemikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan 

sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca (Sutarno NS 2006 : 11) 

Perpustakaan adalah suatu unit kerja yang berupa tempat menyimpan 

koleksi bahan pustaka yang diatur secara sistematis dengan cara tertentu 

untuk dipergunakan secara berkesinambungan oleh pemakainya sebagai 

sumber informasi. (C. Larasati Milburga, et.all. 1986). 

Perpustakaan sekolah adalah kumpulan bahan pustaka, baik berupa 

buku-buku maupun bukan buku (non book material) yang 

diorganisasikan secara sistematis dalam suatu ruang sehingga dapat 

membantu murid-murid dan guru-guru dalam proses belajar mengajar 

di sekolah (Ibrahim Bafadal 2001; 8) 

Perpustakaan sekolah berfungsi sebagai sarana yang menyediakan 

bahan-bahan pustaka yang mengandung unsur hiburan yang sehat dan 

bermanfaat. (Dian Sinaga  2009 : 26) 
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Perpustakaan tempat siswa mencari informasi dengan membaca buku 

yang relevan,tempat belajar dan membaca sehingga siswa dapat belajar 

dengan mandiri,dan sebagai tempat diskusi yang aman,jauh dari 

keramaian dan kebisingan (Soeatminah 2000;23) begitu juga para ahli 

lain mengatakan bahwa  perpustakaan merupakan tempat meminjam 

buku untuk penyelesaian pelajaran,tempat mencari keterangan dan 

bahan-bahan yang diperlukan,dan siswa datang untuk memenuhi minat 

(Soejono Trimo 2001; 12) 

Fungsi serta manfaat perpustakaan sekolah pada umumnya dan 

perpustakaan sekolah pendidikan guru pada khususnya kiranya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Perpustakaan sebagai sarana penunjang pendidikan. 

2. Perpustakaan merupakan sumber pembinaan kurikulum. 

3. Perpustakaan sebagai sarana proses mengajar atau belajar. 

4. Perpustakaan sebagai sarana penanaman dan pembinaan minat baca. 

5. Perpustakaan dan penanaman disiplin. (Noerhayati Soedibyo 1987 : 

86) 

 

Darmono mengemukakan bahwa Perpustakaan pada hakekatnya adalah 

pusat sumber belajar dan sumber informasi bagi pemakainya. 

Perpustakaan dapat pula diartikan sebagai tempat kumpulan buku-buku 

atau tempat buku-buku dihimpun dan diorganisasikan sebagai media 

belajar siswa (Darmono 2001 ;6) 
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Beberapa pengertian dan fungsi yang disebutkan oleh para ahli diatas, 

dapat disimpulkan bahwa perpustakaan adalah ruangan (ruang untuk 

belajar) atau bangunan yang berfungsi menyimpan koleksi koleksi 

untuk fasilitas belajar mengajar dan sebagai pusat kegiatan 

pembelajaran atau pun sebagai sumber belajar karena di perpustakaan 

lah sumber atau pusat imformasi bacaan yang dapat menambah 

wawasan untuk kegiatan di pembelajaran di sekolah maupun di 

kehidupan sehari-hari., untuk menunjang proses pebelajaran 

dilingkungan sekolah baik untuk guru dan siswa. Untuk itu para siswa 

atau guru diharapkan memiliki rasa ingin dalam memanfaatkan 

perpustakaannya. 

Ruang perpustakaan yang di maksud di penelitian ini ialah segala yang 

terdapat di dalam ruang perpustakaan lokasi penelitian, tepatnya di 

SMA N 1 Sungkai Selatan, dengan keadaan ruangan yang berukuran 

6x6,5 Meter,  di dalam ruangan terdapat 6 rak dan 1 lemari untuk 

meletakkan buku, selaen buku perpustakaan terdapat juga seperti globe, 

peta, dll, ruangan perpustakaan ini juga terdapat 6 meja, papan tulis 

serta meja guru untuk melakukan proses belajar mengajar, dengan 

keadaan perpustakaan yang seperti itu memungkinkan untuk melakukan 

proses belajar mengajar, dan di harapkan siswa berminat melakukan 

proses belajar mengajar di perpustakaan di karenakan jika ruang kelas 

hanya kursi, meja dan papan tulis, tetapi ruang perpustakaan 

memberikan suasana baru untuk menambahh minat belajar siswa  
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proses belajar, selain suasana perpustakaan memiliki koleksi buku, peta, 

globe, Dll. 

 

2.1.3.  Konsep PBM (Pembelajaran Berbasis Masalah) 

Pembelajaran berbasis masalah melibatkan siswa dalam proses 

pembelajaran yang aktif, kolaboratif, berpusat kepada siswa, yang 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan 

belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam 

kehidupan dan karier, dalam lingkungan yang bertambah kompleks 

sekarang ini. Pembelajaran berbasis basalah dapat pula dimulai dengan 

melakukan kerja kelompok antar siswa. Siswa menyelidiki sendiri, 

menemukan permasalahan, kemudian menyelesaikan masalahnya di 

bawah petunjuk fasilitator (guru). 

Pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) merupakan 

salah satu model pembelajaran yang berasosiasi dengan pembelajaran 

kontekstual. Pembelajaran artinya dihadapkan pada suatu masalah, yang 

kemudian dengan melalui pemecahan masalah, melalui masalah 

tersebut siswa belajar keterampil-keterampilan yang lebih mendasar 

(Jodion Siburian 2010:174) 

Pembelajaran berbasis masalah membuat siswa menjadi pembelajar 

yang mandiri, artinya ketika siswa belajar, maka siswa dapat memilih 

strategi belajar yang sesuai, terampil menggunakan strategi tersebut 

untuk belajar dan mampu mengontrol proses belajarnya, serta 
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termotivasi untuk menyelesaikan belajarnya itu (Departemen 

Pendidikan Nasional 2003) 

Pembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu 

guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa, akan 

tetapi pembelajaran berbasis masalah dikembangkan untuk membantu 

siswa mengembangkan kemampuan berfikir, pemecahan masalah, dan 

ketrampilan intelektual, belajar berbagai peran orang dewasa melalui 

pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi dan menjadi 

pembelajar yang mandiri (Muslimin Ibrahim 2000:7) 

    Tabel 1.1 Indikator PBM (Pembelajaran Berbasis Masalah) 

Langkah Indikator Kegiatan Guru 

1 Memberikan orientasi permasalahan 

kepada peserta didik 

Menyajikan 

permasalahan, 

membahas tujuan 

pembelajaran, 

memaparkan 

kebutuhan logistik 

untuk pembelajaran, 

memotivasi peserta 

didik untuk terlibat 

aktif 

2 Mengorganisasikan peserta didik 

untuk penyelidikan 

Membantu peserta 

didik dalam 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan 

tugas 

belajar/penyelidikan 

untuk 

menyelesaikan 

permasalahan 

3 Pelaksanaan investigasi Mendorong peserta 

didik untuk 
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memperoleh 

informasi yang 

tepat, melaksanakan 

penyelidikan, dan 

mecari penjelasan 

4 Mengembangkan dan menyajikan 

hasil 

Membantu peserta 

didik merencanakan 

produk yang tepat 

dan relevan, seperti 

laporan dan 

sebagainya untuk 

keperluan 

penyampaian hasil 

5 Menganalisis dan mengevaluasi 

proses penyelidikan 

Membantu peserta 

didik melakukan 

refleksi terhadap 

penyelidikan dan 

proses yang mereka 

lakukan 

Sumber : (Zainal Aqib, 2013:16) 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PBM 

(pembelajaran berbasis masalah) merupakan suatu pembelajaran yang 

melibatkan siswa dalam pembelajaranya sehingga mereka dapat 

menganalisis  permasalahan yang diberikan. Terdapat lima langkah 

yang dilakukan dalam penerapan pembelajaran ini, yaitu mengorientasi 

siswa kepada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, 

membimbing penyelidikan secara individu maupun kelompok, 

mengembangkan dan menyajikan hasil analisis permasalahan, dan 

mengevalusi hasil yang diperoleh, oleh karena itu pembelajaran 

berbasis masalah ini dapat di lakukan di ruang perpustaakaan sebab di 
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ruang perpustakaan memiliki sumber buku atau sumber belajar yang 

dapat membantu dan mendukung siswa lebih aktip untuk menyelesai 

kan masalah-masalah yang di tugaskan oleh guru di karenakan 

pembelajaran ini lebih menekan siswa untuk lebih aktip. 

 

2.1.4. Konsep Minat Belajar 

Menurut Slameto pengertian minat adalah suatu rasa lebih suka dan 

rasa ketertarikan terhadap suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang 

menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat (Slameto, 2010: 

112). 

Adanya minat sebagai akibat dari adanya suatu kebutuhan dan 

keinginan terhadap sesuatu, Sudirman mengungkapkan sebagai berikut: 

Minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila 

seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang 

dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-

kebutuhannya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa minat 

merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada seseorang 

(biasanya disertai dengan perasaan senang), karena itu merasa ada 

kepentingan dengan sesuatu itu (Sardiman A.M, 2007:76) 

 

Minat dapat dibangkitkan berdasarkan minat-minat yang telah ada atau 

membentuk minat-minat baru pada siswa. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan cara memberikan informasi kepada siswa mengenai hubungan 

suatu bahan pelajaran yang akan diberikan dengan materi pengajaran 
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yang lalu, menguraikan kegunaan bagi siswa dimasa mendatang 

(Slameto, 2010: 181). 

Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena apabila bahan 

pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa maka 

siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada 

daya tarik baginya. Ia segan-segan untuk belajar, ia tidak 

memperoleh kepuasan dari pelajaran itu. Bahan pelajaran yang 

menarik minat siswa lebih mudah dipelajari dan disimpan karena 

minat menambah kegiatan dalam belajar” (Slameto, 2010: 57). 

 

Ada beberapa indikator untuk mengetahui minat siswa dalam pelajaran 

diantaranya: 

1) adanya perasaan suka atau perasaan senang 

2) adanya perhatian 

3) aktivitas belajar siswa 

4) adanya kesadaran atau upaya-upaya untuk belajar 

(Syaiful Bahri Djamrah, 2011: 166-167). 

 

Syaiful Bahri Djamrah mengungkapkan bahwa minat dapat 

diekspresikan anak didik melalui pernyataan lebih menyukai sesuatu 

dari pada yang lainnya, dapat juga di implementasikan melalui 

partisipasi aktif dalam suatu kegiatan (Syaiful Bahri Djamrah, 2011: 

116-117). Kegiatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kegiatan atau 

aktivitas pembelajaran.  

Banyak faktor yang mempengaruhi minat belajar, salah satu diantara 

faktor-faktor tersebut adalah fasilitas belajar. Meskipun fasilitas belajar 

hanya sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

belajar, namun keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab 
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tanpa adanya fasilitas belajar kegiatan belajar mengajar (KBM) tidak 

akan dapat terlaksana denganbaik sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

(Erlina Nurmalia 2010:41) 

Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana 

pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas 

laboraturium sekolah dan berbagai media pembelajaran yang lain, 

sedangkan prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan 

olahraga, ruang ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olah raga, 

fasilitas yang terdiri dari sarana dan prasarana belajar, sarana belajar 

adalah alat langsung untuk mencapai 

Tujuan pendidikan, misalnya lokasi / tempat, bangunan dan lain-lain, 

sedangkan prasarana adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai 

tujuan pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboraturium 

dan sebagainya. (Daryanto 2006:51) 

Bunda Lucy mengatakan bahwa salah satu faktor  yang mempengaruhi 

minat belajar adalah siswa berada pada suasana yang tidak mendukung. 

Suasana belajar yang menyenangkan akan memberi kesempatan anak 

belajar dengan maksimal, hal ini sangat erat kaitannya dengan 

kelengkapan fasilitas belajar di sekolah, karenasuasana yang kondusif 

itu di dukung oleh kondisi dan kelengkapan fasilitas belajar (sarana dan 

prasarana) yang memadai (Bunda Lucy 2009:33) 

Pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa minat belajar 

adalah rasa senang atau rasa ketertarikan terhadap aktivitas atau 

kegiatan tertentu dalam hal ini adalah pelajaran atau aktivitas belajar 
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sebagai akibat dari adanya suatu kebutuhan atau keinginan tertentu 

yang ingin dicapai dan di penuhi. Salah satu  Membangkitkan minat 

belajar dapat dilakukan dengan berbagai cara salah satunya 

menggunakan berbagai macam sumber belajar ataupun salah satu 

fasilitas saran prasarana  salah satu yakni ruang perpustakaan. 

 

2.1.5. Konsep Pembelajaran Sejarah 

Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-

unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang 

saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran (Isjoni 

2007: 11). 

Pembelajaran sejarah merupakan salah satu  pembelajaran yang wajib 

di pelajari oleh siswa, tujuan dari pembelajaran sejarah sendiri adalah 

agar siswa menyadari adanya keberagaman hidup pada masing-masing-

masyarakat dan adanya cara pandang yang berbeda terhadap masa 

lampau untuk memahami masa kini dan membangun pengetahuan serta 

pemahaman untuk menghadapai masa yang akan datang (Depdiknas 

2003 dalam Isjoni, 2007: 72). 

Kegunaan pembelajaran sejarah bagi siswa  adalah:  

a. Secara unik memuaskan rasa ingin tahu dari anak tentang orang 

lain, kehidupan, tokoh-tokoh, perbuatan dan cita-citanya, yang 

dapat menimbulkan gairah dan kekaguman. 

b. Lewat pembelajaran sejarah dapat diwariskan kebudayaan dari 

umat manusia, penghargaan terhadap sastra, seni serta cara 

hidup orang lain. 
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c. Melatih tertib intelektual, yaitu ketelitian dalam memahami dan 

ekspresi, menimbang bukti, memisahkan yang penting dari yang 

tidak penting, antara propaganda dan kebenaran. 

d. Melalui pelajaran sejarah dapat dibandingkan kehidupan zaman 

sekarang dengan masa lampau. 

e. Pelajaran sejarah memberikan latihan dalam pemecahan 

masalah - masalah atau pertentangan dunia masa kini. 

f. Mengajar siswa unuk berpikir sejarah dengan menggunakan 

metode sejarah, memahami struktur dalam sejarah, dan 

menggunakan masa lampau untuk mempelajari masa sekarang 

dan masa yang akan datang. 

g. Mengajar siswa untuk berpikir kreatif. 

h. Untuk menjelaskan masa sekarang (belajar bagaimana masa 

sekarang, menggunakan pengetahuan masa lampau untuk 

memahami masa sekarang untuk membantu menyelesaikan 

masalah -masalah kontemporer). 

i. Untuk menjelaskan sejarah bahwa status apapun hari ini adalah 

hasil dari apa yang terjadi di masa lalu, dan pada waktunya apa 

yang terjadi hari ini akan mempengaruhi masa depan. 

j. Menikmati sejarah 

k. Membantu siswa akrab dengan unsur -unsur dalam sejarah  

    ( Isjoni, 2007 : 39 – 40 ) 

 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran sejarah mampu mengembangkan kemampuan berpikir 

siswa dalam memahami proses perubahan dan perkembangan yang 

dialami bangsanya, serta sejarah merupakan mata pelajaran penting 

karena melalui mata pelajaran sejarah menanamkan pengetahuan dan 

nilai-nilai mengenai proses perubahan kehidupan manusia dengan 

tujuan kehidupan manusia yang lebih baik di masa kini dan masa yang 

akan datang. 
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2.2. Kerangka Pikir  

Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas XI IPS  SMA Negeri 1 

Sungkai Selatan mengajar mata pelajaran sejarah tidak bisa hanya dilakukan 

di dalam kelas  karena hal tersebut membuat siswa kurang aktif dan tidak 

memahami materi atau tidak dapat menemukan solusi dalam masalah yang di 

pelajari yang di berikan oleh guru yang hanya menjelaskan di depan tanpa 

ada nya bahan untuk mengikuti pelajaran, hal ini  di sebabkan kurang nya 

pemanfaatan sarana atau fasilitas yang ada dalam  proses belajar, penggunaan  

ruang belajar yang ada dilingkungan sekolah akan menciptakan suasana yang 

menyenangkan yang akan  membuat siswa lebih aktif dan lebih memahami 

materi dan dapat menemukan solusi dalam permasalahan belajar seperti ruang 

perpustakaan, karena lebih banyak nya sumber informasi ataupun referensi, 

dengan begitu akan menumbuhkan minat  pada siswa untuk mengikuti 

pelajaran sejarah. 

Ruang perpustakaan adalah ruangan yang memiliki sumber belajar yang ada 

di lingkungan sekolah yang bisa membantu memperlancar pembelajaran 

menggunakan Pembelajaran berbasis masalah (PBM), ruang perpustakaan  

menjadi salah satu sumber informasi untuk mata pelajaran sejarah, dengan 

tersedianya informasi yang ada perpustakaan siswa akan memahami materi 

yang kurang di pahami di dalam kelas ataupun mencari materi yang di 

butuhkan,  dengan begitu siswa tidak hanya mendapatkan materi di dalam 

kelas saja tetapi juga mendapatkan sumber informasi lain di luar kelas yaitu 

di perpustakaan dan akan menumbuhkan minat baru dalam pelajaran sejarah 

karena banyak nya sumber informasi di perpustakaan. 
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Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ruang perpustakaan menggunakan 

Pembelajaran berbasis masalah (PBM),  Sedangkan variabel terikatnya ialah 

minat belajar siswa kelas XI IPS  pada mata pelajaran Sejarah. 

Ruang perpustakaan dengan menggunakan PBM akan diujicobakan kepada 

siswa kelas XI IPS 1 di SMA Negeri 1 Sungkai Selatan. Pengaruh ruang 

perpustakaan menggunakan PBM pada kelas XI IPS  diharapkan dapat 

berpengaruh positif terhadap minat belajar siswa pada pembelajaran sejarah, 

sehingga minat belajar siswa menjadi lebih baik. 

 

2.3. Paradigma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 

               : Garis Pengaruh 

 

 

2.4. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan peneliti, sampai terbukti melalui data yang terkumpul 

(Suharsimi Arikunto 2006: 71). Begitu juga yang di ungkapkan Arikunto 

hipotesis adalah  jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, 

Ruang perpustakaan 

menggunakan PBM 
Minat belajar siswa 
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dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat 

pernyataan (sugiyono, 2012: 64).  

Berdasarkan pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah 

jawaban sementara yang dibuktikan kebenarannya dengan penelitian dan 

mengumpulkan data-data yang mendukung. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:  

H0 :Tidak ada pengaruh dari ruang perpustakaan menggunakan PBM 

terhadap minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS  SMA Negeri 1 

Sungkai Selatan. 

H1 :Ada pengaruh dari ruang perpustakaan menggunakan PBM terhadap 

minat belajar sejarah siswa kelas XI IPS  SMA Negeri 1 Sungkai 

Selatan. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran dimana 

siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri 

sesuatu yang dipelajari, yang bertujuan untuk mengetahui apakah sesuatu 

metode, prosedur, sistem, proses, alat, dan bahan, serta model efektif dan 

efisien jika diterapkan di suatu tempat (Syaiful dan Aswan, 2006:95).  

Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap kondisi yang 

lain dalam kondisi yang terkendalikan (Sugiyono, 2012: 107). Tujuan dari 

penelitian eksperimen adalah untuk menyelidiki ada atau tidaknya hubungan 

sebab akibat dengan cara memberikan perlakuan tertentu. Penelitian ini 

termasuk dalam bentuk Pre-experimental, yaitu desain penelitian yang masih 

terdapat variabel luar yang berpengaruh terhadap terbentuknya variabel 

dependen. (Sugiyono, 2012:109). 
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3.2. Desain Penelitian 

Bentuk Pre-experimental designs menggunakan dengan  jenis One-group 

Pretest-Posttest Design. Pada desain ini terdapat pretest, sebelum diberi 

perlakuan. Dengan demikian hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat, 

karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan 

(Sugiyono, 2009: 110).  Desain ini dapat digambarkan seperti berikut : 

 

 

Keterangan : 

O1 = Nilai Pretest (sebelum diberi perlakuan) 

O2 = Nilai Posttest (setelah diberi perlakuan) 

X   = Perlakuan 

Sugiyono (2012: 110) 

X adalah perlakuan yang di berikan yaitu melakukan proses pembelajaran di 

ruang perpustakaan, sebelum di beri perlakuan siswa di beri angket pretest, 

dan setelah di beri beberapa perlakuan siswa di beri angket posttest. 

 

3.3. Populasi  

MenurutSugiyonoPopulasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2012: 117). Menurut Margonopengertian populasi adalah seluruh 

data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang 

O1 X  O2 
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kita tentukan (Margono 2003:118).Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh kelasXI IPS di SMA N 1 Sungkai Selatanpada tahun ajaran 

2015/2016, seperti tampak pada tabel berikut ini. 

Tabel 3.1Anggota Populasi Siswa Kelas XIIPS SMA N 1 Sungkai Selatan 

Tahun Ajaran 2015/2016 

No Kelas Jumlah siswa Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 XI IPS 1 16 9 25 

2 XI IPS 2 18 4 22 

JUMLAH 34 13 47 

Sumber : Guru Sejarah SMA N 1 Sungkai selatan  

 

Dari tabel di atas, dapat diketahui yang menjadi populasi penelitian adalah 

seluruh kelas XI IPS SMA N 1 Sungkai Selatan tahun ajaran 2015/2016 yang 

terdistribusi dalam 2 kelas (XI IPS 1, XI IPS 2,) dengan jumlahkeseluruhan 

sebanyak 47orang siswa yang terdiri dari 34orang siswa laki-laki dan 13 

orang siswa perempuan. 

 

3.4. Sampel Penelitian 

Menurut Sugiyono sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2012:118). Sedangkan pengertian 

sampel menurut Ridwan adalah sebagian anggota populasi yang diambil 

dengan menggunakan teknik tertentu yang bisa disebut dengan teknik 

sampling (Ridwan,  2005:11). 

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Purposive Sampling. Teknik 

ini digunakan untuk menentukan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2011: 124). 
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Tabel 3.2Tabel SubjekSiswa Kelas XIIPS SMA N 1 Sungkai Selatan 

Tahun Ajaran 2015/2016 

No Kelas Jumlah siswa Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

1 XI IPS 1 (Sampel) 16 9 25 

JUMLAH 16 9 25 

Sumber : Guru Sejarah SMA N 1 Sungkai selatan  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah kelas XI IPS 1. Dipilihnya kelas XI 

IPS 1 karena rendahnya minat belajar siswa pada pembelajaran sejarah. 

Dalam penelitian ini kelas yang dijadikan sebagai objek penelitian yang 

mendapat perlakuan dengan belajar di ruang perpustakaan menggunakan 

pembelajaran berbasis masalah. 

3.5. Variabel Penelitian dan Devinisi Oprasional Variabel 

3.5.1. Variabel Penelitian 

Variabel  penelitian yaitu segala suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu  yang di 

tetapkan  oleh peneliti sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012: 38). 

Pendapat lain menyatakan variabel adalah objek penelitian ataupun 

menjadi titik perhatian suatu penelitian (Suharsimi Arikunto,2001:91). 

Variabel-variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan 

variabel terikat, sebagai berikut: 

1. Variabel bebas (Independen) adalah variabel yang mempengaruhi 

atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel 
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terikat (dependen) (Sugiyono, 2012: 39). Variabelbebas dalam 

penelitian ini adalah ruang perpustakaanmenggunakan PBM. 

2. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 39). 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat belajar siswa kelas 

XI IPS 1 pada mata pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sungkai 

Selatan. 

 

3.5.2. Definisi Oprasional Variabel 

Definisi operasional variabel merupakan deskripsi tentang variabel 

penelitian yang bersifat dapat dioperasionalkan dan dapat diukur .Untuk 

menghindari kesalah pahaman dalam penafsiran variabel yang akan 

diteliti, maka perlu adanya batasan atau definisi operasional tentang 

variabel yang akan diteliti. Definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ruang perpustakaan merupakan salah satu ruang belajar yang 

memiliki banyak sumber belajar yang ada di lingkungan sekolah 

untuk menciptakan sumber pembelajaran yang tidak hanya 

berpusat di kelas saja tetapi bisa mendapatkan informasi yang di 

butuhkan untuk lebih memahami materi yang di berikan oleh guru, 

untuk mencari informasi di perpustakaan bisa dilakukan secara 

individu maupun kelompok di ruang perpustakaan juga 

memungkinkan untuk menggunakan metode pembelajar berbasis 

masalah di karenakan di perpustakaan terdapat sumber untuk 
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membantu murid mencari solusi pada pelajaran sejarah, di SMA N 

1 Sungkai Selatan terdapat ruangan perpustakaan yang dapat di 

gunakan untuk melakukan proses belajar mengajar karena di ruang 

perpustakaan terdapat, meja, papan tulis dan kursi guru dan tentu 

nya buku yang menunjang untuk melakukan proses belajar 

mengajar, dengan begitu siswa akan berminat karna terdapat 

suasana baru selaen ruang  kelas  yang  kurang nya buku untuk 

membantu proses belajar mengajar. 

2. Minat belajar. Minat diartikan sebagai rasa suka atau rasa 

ketertarikan pada suatu hal atau atau suatu aktivitas. Siswa yang 

berminat terhadap suatu pelajaran akan cenderung untuk 

memperhatikan pelajaran tersebut dengan perasaan senang karena 

dianggap memiliki hubungan dengan kebutuhan atau keinginan 

dirinya. Minat memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan 

belajar peserta didik karena siswa yang berminat akan lebih aktif 

dan menambah kegiatan belajarnya.Menurut slameto minat di bagi 

menjadi beberapa indikator yaitu Perasaan senang, perhatian, 

aktivitas belajar, kesadaran belajar (Slameto 2010 ; 112) 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1. Teknik Angket 

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau 
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pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 

2012: 199). Dalam penelitian ini angket digunakan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data langsung dari sampel penelitian mengenai minat 

belajar sejarah siswa. Angket akan diberikan pada saat melakukan 

penelitian di SMA Negeri 1 Sungkai Selatan. 

 

3.6.2. Teknik Observasi 

Observasiadalahteknikpengumpulan data mempunyaiciri yang 

spesifikbiladibandingkandenganteknik yang lain (Sugiyono, 2012: 

145).Untukmendapatkan data observasi, 

penelitimenggunakanteknikobservasilangsung, 

observasidilakukandenganmelihat kegiatan belajar siswa, 

observasiinidilakukan untuk mencari data sekolah atau profil 

sekolahsebelum penelitimelakukanpenelitian di SMA Negeri 1Sungkai 

Selatan. 

3.6.3. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang 

berupa catatan, atau suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara 

mencatat data yang sudah berlalu (Sugiyono, 2012: 240). Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan data dengan mencatat data yang sudah 

ada pada sekolah. Dokumentasi merupakan cara pengambilan data yang 

sudah ada di SMA Negeri  1 Sungkai Selatan. 
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3.6.4. Teknik Kepustakaan 

Pengumpulan data melalui kepustakaan dilakukan dengan 

mengumpulkan data melalui buku-buku yang relevan dengan masalah 

penelitian seperti konsep-konsep penelitian, teori-teori yang 

mendukung serta data lan yang diambil dari berbagai referensi. 

 

3.7. Langkah-langkah Penelitian  

1. Observasi awal untuk melihat kondisi lapangan atau tempat penelitian 

seperti banyak kelas, jumlah siswa, dan cara guru mengajar. 

2. Menentukan populasi dan sampel/subjek. 

3. Membuat instrumen tes penelitian. 

4. Melakukan validitas instrumen.  

5. Mengujicobakan instrumen. 

6. Menganalisis data. 

7. Membuat kesimpulan 

 

3.8. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena 

alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena ini disebut 

variabel penelitian (Sugiyono, 2012: 148). Instrumen yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah angket . 
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Menurut Sugiyono, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2012, 

199). Angket terdiri dari beberapa butir pernyataan yang dikembangkan 

berdasarkan indikator-indikator untuk mengetahui minat belajar siswa yaitu 

perhatian, perasaan senang, aktivitas belajar dan kesadaran belajar.Angket 

yang digunakan berbentuk ceklist dengan skala likertlima poin. Menurut 

Sugiyono, skala likertdigunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

persepsi seseorang atau sekolompok orang tentang fenomena sosial yang 

disebut sebagai variabel penelitian (Sugiyono, 2012: 134). Dalam penelitian 

ini Skala Likert lima poin sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Kriteria Penilaian Angket 

No Pernyataan Skor 

1 Sangat setuju 5 

2 Setuju 4 

3 Netral 3 

4 Tidak setuju 2 

5 Sangat tidak setuju 1 

Sumber:( Sugiyono, 2012: 135) 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Instrumen Angket 

No. Indikator Nomor pernyataan Jumlah 

1 Perasaan senang 1,2,3,4,5 5 

2 Perhatian 6,7,8,9,10 5 

3 Aktivitas belajar 11,12,13,14,15 5 

4 Kesadaran belajar 16,17,18,19,20 5 

Jumlah 20 

 Sumber: (Slameto, 2010: 112) 
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3.9. Uji Instrumen Penelitian  

3.9.1. Uji Validitas 

Validitas adalah untuk mengetahui instrumen yang digunakan dalam 

penelitian dapat mengukur gejala yang seharusnya diukur. Menurut 

Sugiyono, instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 

mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 

2012: 171). 

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan rumus Product Moment 

yang dikemukakan oleh Pearson: 

 

Sumber :Product Moment Pearson dalam Sugiyono, 2012: 225. 

Keterangan : 

N : jumlah responden 

X    : skor variabel (jawaban responden) 

Y    : skor total dari variabel untuk responden ke-n 

(Sumber: Riduwan, 2004: 77). 

Kriteria pengujian jika korelasi antar butir dengan skor total adalah 

minimal 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan valid, sebaliknya jika 

korelasi antar butir dengan dengan skor total kurang dari 0,3 maka 

instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2012: 118). 
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3.9.2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan hal kepercayaan. Uji reliabilitas 

dilakukan untuk mengetahui suatu alat ukur dapat dipercaya atau 

diandalkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono, instrumen yang 

reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk 

mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama 

(Sugiyono, 2012:173). Reliabilitas instrumen dikatakan baik jika dapat 

memberikan hasil pengukuran yang relatif tetap maksudnya meskipun 

diujikan pada waktu dan tempat berbeda cenderung memberikan hasil 

yang tidak jauh berbeda.Perhitungan untuk mencari harga reliabilitas 

instrumen didasarkan pada pendapat Suharsimi Arikunto bahwa untuk 

menghitung reliabilitas dapat digunakan rumus alpha yang 

dikemukakan Alpha Cronbach’s yaitu: 

 

(Alpha Cronbach’s  dalam Riduwan, 2004: 90). 

Keterangan: 

=   reliabilitas yang dicari 

=   jumlah varians skor tiap-tiap item 

=   varians total 

Menurut Suharsimi Arikunto bahwa kuesioner dinyatakan reliabel jika 

memiliki koefisien alpha yang diinterpretasikan sebagai berikut: 

1. Nilai Alpha 0,00 sampai 0,20 berarti Sangat Rendah  
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2. Nilai Alpha 0,21 sampai 0,40 berartiRendah 

3. Nilai Alpha 0,41 sampai 0,60 berarti Sedang 

4. Nilai Alpha 0,61 sampai 0,80 berarti Kuat 

5. Nilai Alpha 0,81 sampai 1,00 berartiSangat Kuat 

(Suharsimi Arikunto, 2010: 319). 

Setelah dilakukan uji prasyarat instrumen, instrumen yang valid dan 

reliabel kemudian digunakan untuk mengambil data yang sesungguhnya 

dari sampel.  

 

 

3.10. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data kuantitatif. 

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data 

dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul (Sugiyono, 2009: 

207). 

Data kuantitatif, yakni data yang berhubugan dengan angka-angka, baik yang 

diperoleh dari hasil pengukuran, maupun dari nilai sesuatu data yang 

diperoleh dengan jalan mengubah data kualitatif ke dalam data kuantitatif, 

misalnya skor tes (Mohamad Ali, 1985: 151). 

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang menunjukkan 

dinamika proses minat siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Data 

diperoleh dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap kegiatan siswa 

dengan menggunakan lembar angket.  
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3.10.1. Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah data yang diambil dari sampel penelitian 

yang terpilih merepresentasikan populasi, maka biasanya dilakukan uji 

normalitas terhadap data tersebut. Uji normalitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Chi-Kuadrat. 

Hipotesis : 

H0: kedua kelompok data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. 

H1: kedua kelompok data dari populasi tidak berdistribusi normal. 

1. TarafSignifikansi 

Tarafsignifikansi yang digunakan  

2. StatistikUji 

k

i i

ii

E

EO
x

1

2

2

 

Keterangan:
 

iO  = Frekuensi harapan 

iE
 

= Frekuensi yang diharapkan 

 K = Banyaknya pengamatan 

 

3. Keputusan Uji 

Tolak H0 jika  dengan taraf  = taraf nyata untuk 

pengujian.  Dalam hal lainnya H0 diterima (Sudjana, 2005: 273). 
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3.10.2. Pengkategorisasian Minat Belajar Sejarah 

Setelah skor mentah yang diperoleh siswa dirubah menjadi nilai, maka 

dari nilai  minat belajar Sejarah siswa di uji normalitas. Jika di ketahui 

data berdistribusi normal dan  maka dapat dilakukan analisis 

selanjutnya yaitu pengelompokan data menjadi beberapa kategori 

minat belajar.  

pengkategorian ini berguna untuk membantu perhitungan selanjutnya 

yaitu pada uji hipotesis, dalam hal ini peneliti membagi kategori minat 

belajar sejarah berdasarkan tiga tingkatan yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Menghitung Mean Hipotetik 

 

Keterangan :  

µ  : Rerata Hipotetik 

Imax : Skor Maksimum item 

Imin : Slor Minimum item 

∑k : Jumlah item 

 

b. Menghitung Deviasi Standar Hipotetik 

 

 

  : Deviasi Standar Hipotetik 

 : Skor maksimum Subjek 

 : Skor Minimum Subjek 
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c. Kategorisasi 

Skor yang didapat kemudian ditafsirkan dan diklarifikasikan. 

Adapun rumus pengklarifikasian pada minat belajar sejarah siswa 

adalah : 

 

 

Tabel 3.5 Kategori Pembagian Tingkatan Skor Minat Belajar 

Siswa 

 

No Interval Kategori 

1 X ≥ (µ+1. ) Tinggi 

2 (µ-1. ) ≥ X < (µ+1. ) Sedang 

3 X < (µ-1. ) Rendah 

Sumber :( Zainal Arifin, 2009: 237)  

 

 
 

3.10.3. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan diketahui 

bahwa sampel berdistribusi normal maka selanjutnya dilakukan uji 

hipotesis. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

H0 : Tidak ada pengaruh dari ruang perpustakaanmenggunakan 

PBM terhadap minat belajar siswa kelas XI IPS  pada mata 

pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sungkai Selatan tahun 

ajaran 2015/2016. 

H1 :Ada pengaruh dari ruang perpustakaanmenggunakan PBM 

terhadap minat belajar siswa kelas XI IPS pada mata 

pelajaran sejarah di SMA Negeri 1 Sungkai Selatan tahun 

ajaran 2015/2016 
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Untuk menguji hipotesis secara statistik maka digunakan dengan 

rumus sebagai berikut Koefisien korelasi Theta : 

 

Keterangan :  

 Di :perbedaan  absolud antara frekuensi di atas (fa) satiap rank 

dan di bawah (fb) setiap rank untuk pasangan variabel sub 

kelas nominal fa-fb.

 
T2 : setiap prekuensi total pada sub kelas nominal di kalikan 

dengan setiap frekuensi. 

   (Iqbal Hasan, 2013:55) 

 

Melihat keeratan Pengaruh antar variabel tersebut maka digunakan 

tabel koefesien korelasi sebagai patokan pada tabel  9 berikut : 

Tabel 3.6 Interval Nilai Koefesien Korelasi 

No Interval Nilai Koefesien Hubungan 

1 KK=0,00 Tidak ada 

2 0,00<KK≥0,20 Sangat Rendah atau Lemah Sekali 

3 0,20<KK≥0,40 Rendah atau Lemah tapi pasti 

4 0,40<KK≥0,70 Cukup berarti atau Sedang 

5 0,70<KK≥0,90 Tinggi atau Kuat 

6 0,90<KK≥1,00 Sangat Tinggi atau Kuat Sekali dapat diandalkan 

7 KK=1,0 Sempurna 

 

Keterangan : 

Interval nilai KK bernilai positif atau negatif 

Nilai KK positif berarti korelasi positif 

Nilai KK negatif berarti korelasi negatif 

(Iqbal Hasan, 2013:48) 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana pengaruh 

ruang perpustakaan menggunakan pembelajaran berbasis masalah terhadap 

minat belajar siswa kelas XI IPS 1 pada mata pelajaran sejarah di SMA N 1 

Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun ajaran 2015/2016  di 

peroleh kesimpulan “ Ada Pengaruh ruang Perpustakaan menggunakan PBM 

terhadap minat belajar pada pelajaran sejarah siswa kelas XI IPS di SMA N 1 

Sungkai Selatan Kabupaten Lampung Utara tahun ajaran 2015/2016 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Sungkai Selatan 

Tahun Ajaran 2015/2016 dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 

1. Bagi para guru, Ruang perpustakaan mengunakan pembelajaran berbasis 

masalah dapat digunakan sebagai salah satu tempat melakukan proses 

belajar mengajar dalam kegiatan pembelajaran Sejarah untuk 

menumbuhkan atau meingkatkan minat siswa dalam belajar pelajaran 

sejarah 
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2. Bagi siswa, di sarankan untuk lebih memanfaatkan ruang perpustakaan 

sebagai tempat belajar ataupun meminjam buku agar lebih menguasai 

materi atau tugas yang diberikan. 

3. Bagi sekolah, agar dapat melengkapi sumber bacaan dan keadaan gedung 

perpustakaan agar lebih menarik sehingga siswa dan guru dapat lebih 

memanfaatkan atau lebih tertarik menggunakan perpustakaan sekolah. 
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