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ABSTRAK

PENGARUH PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN DI SEKOLAH, MINAT
BACA, KEMANDIRIAN BELAJAR DAN LINGKUNGAN BELAJAR
TERHADAP HASIL BELAJAR IPS TERPADU SISWA KELAS VIII

SMP NEGERI 3 WAY PENGUBUAN LAMPUNG TENGAH
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Oleh

YUNITA MUTHIA NURAFIFAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan perpustakaan di
sekolah, minat baca, kemandirian belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil
belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Lampung
Tengah Tahun Pelajaran 2016/2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas VIII semester genap SMP Negeri 3 Way Pengubuan Lampung Tengah
Tahun Pelajaran 2016/2017 terdiri dari 6 kelas dengan jumlah 186 siswa dan
sampel sebanyak 127 siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey. Uji
hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat menggunakan regresi linier
sederhana. Uji hipotesis kelima menggunakan regresi linier multiple.

Berdasarkan analisis data diperoleh hasil penelitian yang menunjukan bahwa: (1)
Ada pengaruh  pemanfaatan perpustakaan di sekolah terhadap hasil belajar IPS
terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-
2017. (2) Ada pengaruh  minat baca  terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa
kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-2017. (3) Ada
pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VIII
SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-2017. (4) Ada pengaruh
lingkungan  belajar  terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VIII SMP
Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-2017. (5) Ada pengaruh
pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat baca siswa, kemandirian belajar dan
lingkungan belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VIII SMP
Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-2017.

Kata kunci: hasil belajar, kemandirian belajar, lingkungan  belajar, minat baca,
pemanfaatan perpustakaan.
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  Masalah

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan rangkaian upaya

untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Pembangunan sumber daya manusia

tidak terbatas pada kelompok umur tertentu, tetapi berlangsung dalam

seluruh kehidupan manusia. Salah satu kelompok manusia yang sedang dalam

proses dibangun adalah dalam konteks pendidikan. Pendidikan telah

memperluas pikiran kita, sehingga kita tidak terbatas pada negara kita dan

zona tertentu. Pendidikan membentuk dasar dari setiap masyarakat. Hal ini

berkaitan dalam pertumbuhan ekonomi, sosial, politik dan perkembangan

masyarakat pada umumnya. Pendidikan menanamkan pengetahuan, dimana

membuat penemu dan menerapkannya untuk kemajuan masyarakat menjadi

mungkin. Untuk mewujudkan pendidikan yang terencana, terarah dan

berkesinambungan perlu adanya peran aktif dari semua pihak diantaranya

adalah pemerintah, orang tua siswa, guru dan lain-lain.

Lembaga pendidikan di Indonesia baik lembaga pendidikan formal maupun

non formal diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Tujuan

pendidikan dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa tinggi. Hasil belajar

merupakan faktor penting dalam keberhasilan tujuan pembelajaran. Untuk
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mencapai hasil belajar yang maksimal maka diperlukan usaha yang sungguh-

sungguh dari siswa maupun guru dalam kegiatan pembelajaran. Sekolah

sebagai lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam usaha

mengembangkan potensi yang dimiliki siswa. Salah satu indikator

tercapainya tujuan pembelajaran yaitu dengan melihat tinggi rendahnya hasil

belajar yang diraih oleh oleh siswa.

Anak sebagai peserta didik menjadi sasaran utama dalam kegiatan

pendidikan, dimana mereka akan menjalani proses pembelajaran yang

nantinya diharapkan dapat mencapai keberhasilan belajar. Tingkat

keberhasilan belajar siswa dapat dilihat dari kemampuannya dalam

menguasai materi pelajaran, dan prestasi belajar yang dicapai siswa,

keterampilan dan kebenaran dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru.

Pada kenyatannya tidak semua siswa memiliki hasil belajar yang tinggi

selama kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran sesuai dengan yang

diharapkan. Terkadang mereka mengalami kesulitan sehingga menyebabkan

hasil belajar pun menjadi rendah.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMP Negeri 3

Way Pengubuan dan keterangan guru mata pelajaran IPS Terpadu

diketahui hasil belajar siswa kelas VIII semester ganjil tahun pelajaran

2016/2017 kurang optimal dan masih belum memenuhi kriteria ketuntasan

minimal (KKM), sebagaimana terlihat pada tabel 1 berikut ini.
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Tabel 1. Hasil Ujian Mid Semester Pelajaran IPS Terpadu Siswa Kelas
VIII  Semester Ganjil SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun
Ajaran 2016 / 2017

No Kelas N
i
l
a
i

Jumlah
Siswa

keterangan
<73 ≥73

1 VIII A 26 5 31 Kriteria
ketuntasan

minimum yang
ditetapkan

sekolah adalah
73

2 VIII B 29 3 32

3 VIII C 27 4 31

4 VIII D 23 8 31

5 VIII E 25 5 30

6 VIII F 25 6 31

Siswaa 155 31 186

% 83.33% 16.67% 100%

Sumber: Guru bidang studi IPS Terpadu semester ganjil kelas VIII SMP
Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016 / 2017

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa hasil belajar yang diperoleh siswa

kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan pada hasil ujian mid semester

masih belum optimal. Hal ini dikarenakan hanya 31 siswa (16.67%) dari 186

siswa yang mendapat nilai ≥73 , dan 155 siswa (83.33%) memperoleh nilai

<73. Dengan demikian, tabel 1 telah menunjukan bahwa hasil belajar yang

diperoleh oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan masih

tergolong rendah. Hal ini menunjukan bahwa siswa belum dapat menyerap

dan menguasai materi pelajaran secara optimal sehingga KKM tidak

tercapai. Dengan KKM yang telah ditetapkan, sebagian siswa merasa sulit

untuk mencapainya bahkan ada siswa yang hobinya hampir mencukupi tetapi

dianggap tidak lulus dan harus mengikuti remedial sampai nilai yang didapat

mencapai KKM yang ditentukan.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan

menyatakan bahwa,

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme,
prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Prinsip dan
pendekatan penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi
faktor subjektifitas penilai.

2. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana ,
menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan.

3. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporannya.

4. Transparan. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar
pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.

5. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada
pihak internal sekolahmaupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur
dan hasilnya.

6. Edukatif, berarti mendidik dan memotifasi peserta didik dan guru.

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria
(PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang
didasarkan pada kriteria ketuntasan  minimal (KKM). KKM merupakan
kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan satuan pendidikan
dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan
dicapai , daya dukung , dan karakteristik peserta didik.

Kriteria ketuntasan menunjukan persentase tingkat pencapaian kompetensi
sehingga dinyatakan dengan angka maksimal 100 (seratus). Angka
maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Target ketuntasan
secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Satuan pendidikan dapat
memulai dari kriteria ketuntasan minimal dibawah target nasional
kemudian ditingkatkan secara bertahap. Kriteria ketuntasan minimal
menjadi acuan bersama pendidik, peserta didik dan orang tua peserta
didik. Oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penilaian
di sekolah berhak untuk mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu
melakukan sosialisasi agar informasi dapat diakses dengan mudah oleh
peserta didik dan orang tuanya. Kriteria ketuntasan minimal harus
dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LBH) sebagai acuan dalam
menyikapi hasil belajar peserta didik.
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Faktor yang mempengaruhi hasil belajar ada yang berasal dari dalam diri

maupun dari luar diri siswa. Menurut Djaali (2007: 98-100) rendahnya hasil

belajar siswa disebabkan oleh dua faktor utama yaitu faktor internal dan

faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dalam diri siswa yang dapat

berupa motivasi, intelegensi, minat, kemandirian, dan lain-lain. Sedangkan

faktor eksternal adalah faktor di luar diri siswa yang dapat berupa metode

mengajar guru, kurikulum, aktivitas belajar siswa dalam proses belajar

mengajar, perhatian orang tua, ketersediaan sarana belajar di sekolah atau di

rumah, jarak tempuh dari rumah ke sekolah, dan lain-lain. Namun, dari sekian

banyak faktor yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa, faktor

pemanfaatan perpustakaan, minat baca, kemandirian belajar dan lingkungan

belajar diduga memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa.

Sekolah memerlukan berbagai fasilitas untuk menunjang proses belajar

mengajar, salah satu diantaranya adalah perpustakaan sekolah. Adanya

perpustakaan sekolah diharapkan dapat membantu siswa guna menambah

ilmu pengetahuan dan juga sebagai sumber informasi dalam menunjang

berlangsungnya pembelajaran di sekolah. Hal ini didukung dengan pendapat

Darmono (2001: 1) yang menyatakan perpustakaan sekolah sebagai salah satu

sarana pendidikan penunjang kegiatan belajar siswa memegang peranan yang

sangat penting dalam memacu tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Dari

segi fasilitas khususnya sarana buku bacaan, seperti buku pelajaran dan buku

penunjang lainnya di perpustakaan SMP Negeri 3 Way Pengubuan dapat

dikatakan memadai. Apabila dilihat dari pemanfaatan perpustakaan yang
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dilakukan oleh siswa  SMP Negeri 3 Way Pengubuan belum optimal. Kondisi

ini terlihat dari frekuensi siswa yang berkunjung.

Berdasarkan penelitian pendahuluan, diperoleh rekapitulasi data pengunjung

perpustakaan SMP Negeri 3 Way Pengubuan pada tabel berikut.

Tabel 2. Daftar Rekapitulasi Data Pengunjung Perpustakaan SMP
Negeri 3 Way Pengubuan Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016 /
2017

Sumber: Data Perpustakaan SMP Negeri 3 Way Pengubuan

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa intensitas kunjungan siswa ke

perpustakaan sekolah masih tergolong rendah, bahkan ada siswa yang tidak

pernah berkunjung ke perpustakaan. Dilihat dari kunjungan perbulan pada

tahun pelajaran 2016/2017. Kunjungan terbanyak terjadi pada bulan

September yaitu sebanyak 362 siswa atau 29,45% dari 1.229 siswa kelas VII,

VIII, dan IX. Sementara itu jumlah kunjungan terendah terjadi pada bulan

Agustus yaitu sebanyak 255 atau 20,75% dari 1.229 siswa. Dengan kata lain

dapat dikatakan perpustakaan di SMP Negeri 3 Way Pengubuan belum

digunakan secara maksimal.

Bulan
Banyaknya Siswa Kelas Jumlah

SiswaVII VIII IX
ƒ % ƒ % ƒ % ƒ %

Juli 73 26,07 98 22,28 107 21,02 278 22,62

Agustus 32 11,43 105 23,86 118 23,18 255 20,75

September 90 32,14 116 26,36 156 30,65 362 29,45

Oktober 85 30,36 121 27,5 128 25,15 334 27,18

Jumlah 280 100 440 100 509 100 1.229 100
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Faktor lain selain pemanfaatan perpustakaan yang dianggap berhubungan

dengan pencapian hasil belajar siswa adalah minat baca siswa.

Minat baca siswa harus timbul dari dalam diri siswa itu sendiri dengan senang

hati bukan karena paksaan dari orang lain. Minat membaca salah satunya

dapat diketahui dari frekuensi siswa meminjam buku di perpustakaan sekolah.

Perpustakaan ini dapat dikatakan belum maksimal pemanfaatannya.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di SMP Negeri 3

Way Pengubuan diperoleh data peminjaman buku di perpustakaan pada tabel

berikut.

Tabel 3. Daftar Frekuensi Siswa Meminjam Buku Pelajaran IPS di
Perpustakaan SMP Negeri 3 Way Pengubuan Semester Ganjil
Tahun Ajaran 2016 / 2017

Bulan
Banyaknya Siswa Kelas Jumlah

SiswaVII VIII IX
ƒ % ƒ % ƒ % ƒ %

Juli 16 32 15 19,48 18 19,15 49 22,17

Agustus 6 12 20 25,97 22 23,40 48 21,72

September 15 30 17 22,08 31 32,98 63 28,51

Oktober 13 26 25 32,47 23 24,47 61 27,60

Jumlah 50 100 77 100 94 100 221 100

Sumber: Data Perpustakaan SMP Negeri 3 Way Pengubuan

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui bahwa intensitas siswa yang meminjam

buku perpustakaan sekolah masih tergolong rendah. Dilihat dari kunjungan

perbulan pada tahun pelajaran 2016/2017. Peminjaman buku terbanyak terjadi

pada bulan September yaitu sebanyak 63 siswa atau 28,51% dari 221 siswa

kelas VII, VIII, dan IX. Sementara itu jumlah peminjaman buku terendah

terjadi pada bulan Agustus yaitu sebanyak 48 atau 21,72% dari 221 siswa.
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Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jumlah siswa-siswi SMP Negeri 3

Way Pengubuan yang meminjam buku di perpustakaan sekolah masih

tergolong rendah dan belum digunakan secara maksimal.

Faktor lain yang dianggap berhubungan dengan pencapaian hasil belajar

siswa adalah kemandirian belajar. Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan

yang dilakukan di SMP Negeri 3 Way Pengubuan siswa kelas VIII , mereka

banyak mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pelajar yang ditunjukkan

dalam sikap dan tindakannya seperti tidak aktif di kelas ketika guru

mempersilahkan untuk bertanya, tidak percaya diri dengan kemampuan yang

dimiliki akhirnya tidak mandiri dalam melakukan tugas yang di berikan oleh

guru, kurangnya inisiatif dari siswa untuk mengerjakan ujian atau tugas

dengan kemampuan sendiri (menyontek), ketika tidak ada guru mereka lebih

memilih bermain di kelas daripada belajar sendiri, yang kesemuanya itu

mencerminkan kurangnya kemandirian belajar mereka.

Salah satu hal yang mendasari kemandirian belajar siswa adalah timbulnya

kesadaran siswa untuk mau melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas

belajarnya dengan kepercayaan diri, bertanggung jawab dan bersungguh

sungguh. kemandirian belajar merupakan faktor yang diduga berpengaruh

terhadap hasil belajar karena kemandirian belajar merupakan faktor intern

yang mendorong siswa untuk mengikuti program belajar mengajar dengan

baik. Kemandirian belajar siswa yang baik atau dapat dikatakan tinggi akan

dapat mendorong siswa meraih prestasi yang tinggi pula. Namun

kenyataannya, tingkat kemandirian belajar siswa di sekolah antara siswa yang
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satu dengan yang lain berbeda. Dikarenakan adanya pengaruh lingkungan

keluarga dan lingkungan sekolah yang berbeda-beda pula.

Selain pemanfaatan perpustakaan, minat baca dan kemandirian belajar, faktor

yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu lingkungan belajar di sekolah.

Lingkungan belajar di sekolah yang kondusif, aman, nyaman dan tertib,

optimisme dan harapan yang tinggi dari seluruh warga sekolah, yang bersih

dan sehat, serta kegiatan yang terpusat pada peserta didik merupakan iklim

yang dapat membangkitkan nafsu, gairah dan semangat belajar.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di sekolah dan wawancara

langsung dengan beberapa siswa menunjukkan, lingkungan belajar di sekolah

kurang kondusif, kegiatan belajar masih terpusat pada guru di kelas sehingga

cenderung pasif dan tidak terlihat optimismenya dalam belajar yang minim

menjadikan siswa kurang tertarik dalam mengikuti pelajaran. Berikut

persentasi siswa yang lebih semangat belajar di dalam atau di luar kelas.

Tabel 4. Daftar Persentasi Siswa Terhadap Kegiatan Belajar IPS
Terpadu yang Dilaksanakan di Dalam atau di Luar Kelas

Kelas
Di Luar Ruang

Kelas
Di Dalam Ruang

Kelas
Jumlah
Siswa %

ƒ % ƒ %
VII 190 93,60 13 6,40 203 100
VIII 160 86,48 25 13,52 185 100
XI 155 72,43 59 27,57 214 100

Sumber: Data Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 3 Way
Pengubuan

Berdasarkan tabel 4, dapat diketahui bahwa siswa lebih semangat ketika

belajar diadakan di luar ruang kelas. Terutama siswa kelas VII sebanyak 190

siswa atau 93,60% dari 203 siswa, kelas VIIi sebanyak 160 siswa atau
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86,48% dari 185 siswa dan kelas XI sebanyak 155 siswa atau 72,43% dari

214 siswa. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa minat siswa untuk belajar

di luar ruang kelas tergolong tinggi untuk menunjang proses pembelajaran.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penulis akan

melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pemanfaatan

Perpustakaan di Sekolah, Minat Baca, Kemandirian Belajar dan

Lingkungan Belajar Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas

VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Lampung Tengah Tahun Pelajaran

2016/2017 ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, dapat diidentifikasi

permasalahan sebagai berikut.

1. Hasil pembelajaran Ekonomi masih tergolong rendah, hal ini tampak

tidak tercapainya kriteria ketuntasan belajar minimum.

2. Rendahnya aktivitas belajar siswa di dalam kelas.

3. Kurangnya perhatian siswa terhadap perpustakaan yang ada di sekolah.

4. Minat membaca siswa yang masih rendah.

5. Kurangnya pemanfaatan buku-buku yang dimiliki perpustakaan sekolah.

6. Kurangnya kebiasaan siswa mengisi waktu luang dengan membaca buku

di perpustakaan.

7. Rendahnya peminjaman sarana belajar oleh siswa di perpustakaan.

8. Rendahnya kemandirian siswa dalam belajar.
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9. Kurangnya keaktifan siswa di kelas pada saat berlangsungnya proses

belajar mengajar.

10. Lingkungan belajar di sekolah yang kurang kondusif.

11. Standar KKM yang ditentukan dirasa tinggi bagi sebagian siswa.

12. Banyaknya siswa yang mengikuti remedial untuk perbaikan nilai.

13. Kurangnya penguasaan materi pelajaran oleh sebagian besar siswa.

14. Jarang dilakukannya pembaruan buku-buku yang ada diperpustakaan.

15. Kurangnya tanggung jawab siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas

belajarnya.

16. Kurang optimalnya dukungan IT disekolah.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas,

tampak bahwa masalah hasil belajar IPS Terpadu dipengaruhi oleh banyak

faktor. Oleh karena adanya keterbatasan waktu, biaya dan pengetahuan maka

masalah dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ada atau tidaknya

pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat baca, kemandirian belajar dan

lingkungan belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP

Negeri 3 Way Pengubuan tahun pelajaran 2016/2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan pembatasan masalah di atas,

maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.
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1. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap

hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan

Tahun Ajaran 2016-2017?

2. Apakah terdapat pengaruh minat baca terhadap hasil belajar IPS terpadu

siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-

2017?

3. Apakah terdapat pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPS

terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran

2016-2017?

4. Apakah terdapat pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil belajar IPS

terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran

2016-2017?

5. Apakah terdapat pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat

baca, kemandirian belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar

IPS terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun

Ajaran 2016-2017?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagai berikut.

1. Pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap hasil belajar IPS terpadu

siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-

2017
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2. Minat baca siswa terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VIII

SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-2017

3. Kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VIII

SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-2017

4. Lingkungan belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VIII

SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-2017

5. Pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat baca, kemandirian belajar dan

lingkungan belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VIII

SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-2017

F. Kegunaan Penelitian

Secara umum manfaat penelitian adalah untuk menjawab masalah yang

disajikan. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan

wawasan ilmu pendidikan khususnya dalam mengkaji pengaruh

pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat baca, kemandirian belajar dan

lingkungan belajar terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa.

2. Secara praktis

a. Bagi siswa, agar dapat terlibat atau berpartisipasi aktif dalam proses

pembelajaran.

b. Bagi guru, sebagai bahan informasi, bahan pertimbangan, dan

masukan guna meningkatkan hasil belajar siswa.

c. Bagi sekolah, sebagai referensi untuk mengatasi permasalahan yang
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dialami peserta didik dan bagi semua pihak yang bermaksud

melakukan penelitian lebih lanjut.

G. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi.

1. Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah pemanfaatan perpustakaan

sekolah (X1), minat baca siswa(X2), kemandirian belajar(X3),

lingkungan belajar(X4) dan hasil belajar IPS Terpadu (Y).

2. Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas VIII

semester genap.

3. Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMP Negeri 3 Way

Pengubuan.

4. Waktu Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada tahun pelajaran 2016/2017.

5. Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan,

khususnya mata pelajaran IPS Terpadu.
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II.   TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Hasil Belajar IPS Terpadu

Hasil belajar siswa merupakan suatu indikasi pencapaian tujuan pendidikan

yang sudah menjadi komitmen nasional antara lain terciptanya sumber daya

manusia yang berkualitas. Hasil belajar merupakan hal yang berhubungan

dengan kegiatan belajar, karena belajar merupakan proses sedangkan hasil

belajar adalah sebagai hasil dari yang dicapai seseorang setelah mengalami

proses belajar dengan terlebih dahulu mengadakan evaluasi dari proses belajar

yang dilakukan. Hasil belajar merupakan tolak ukur yang digunakan untuk

menentukan keberhasilan siswa dalam mengetahui dan memahami pelajaran

yang biasanya dinyatakan dengan nilai berupa angka-angka atau huruf.

Menurut Djamarah dan Zain (2006: 121) untuk mengukur tingkat

ketuntasan belajar sebagai berikut.

1. Istimewa/maksimal apabila seluruh bahan pelajaran yang diajarkan
dapat dikuasai oleh siswa 100%;

2. Baik sekali/optimal apabila sebagian besar dapat dikuasai siswa yaitu
76% - 99%;

3. Baik/minimal apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar 60%
- 76%;

4. Kurang apabila bahan pelajaran yang dikuasai siswa sebesar < 60%.
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan

menyatakan bahwa,

Penetapan KKM dilakukan oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran.
Langkah penetapan KKM adalah sebagai berikut.

1. Guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan
mempertimbangkan tiga aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya
dukung, dan intake peserta didik dengan skema sebagai berikut:

Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK hingga KKM
mata pelajaran.

2. Hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran
disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam
melakukan penilaian.

3. KKM yang ditetapkan dan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang
berkepentingan yaitu peserta didik , orang tua dan dinas pendidikan.

4. KKM dicantumkan dalam LBH pada saat hasil penilaian dilaporkan
kepada orang tua/wali peserta didik.

Menurut Djamarah (2002: 13) mengemukakan bahwa belajar adalah

serangkaian kegiatan jiwa raga  untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi

dengan lingkungannya menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Menurut Slameto (2003: 5) belajar adalah suatu proses usaha yang

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam

KKM Indikator

KKM MP KKM SK

KKM KD
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interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Percival dan

Ellington dalam Daryanto (2010: 59) mengungkapkan “belajar adalah

perubahan yang terjadi karena hubungan yang stabil antara stimulus yang

diterima oleh organisme secara individual dengan respon yang tersamar,

dimana rendah, besar, kecil, dan intensitas respon tersebut tergantung pada

tingkat kematangan fisik, mental, dan tendensi yang belajar”.

Belajar memiliki prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan.  Dalyono (2012:

51-54) mengemukakan prinsip-prinsip dalam belajar adalah sebagai

berikut.

1. Kematangan jasmani dan rohani
Salah satu prinsip utama belajar adalah harus mencapai kematangan
jasmani dan rohani sesuai dengan tingkatan yang dipelajarinya.
Kematangan jasmani yaitu setelah sampai pada batas minimal umur
serta kondisi fisiknya telah kuat untuk melakukan kegiatan
pembelajaran. Kematangan rohani artinya telah memiliki
kemampuan secara psikologis untuk melakukan kegiatan
pembelajaran.

2. Memiliki kesiapan
Setiap orang yang hendak belajar harus memiliki kesiapan yakni
dengan kemampuan yang cukup, baik fisik, mental, maupun
perlengkapan belajar.

3. Memahami tujuan
Setiap orang yang belajar harus memahami tujuannya, kemana arah
tujuan itu dan apa manfaat bagi dirinya.

4. Memiliki kesungguhan
Orang yang belajar harus memiliki kesungguhan untuk
melaksanakannya. Belajar tanpa kesungguhan akan mendapatkan
hasil yang kurang memuaskan.

5. Ulangan dan latihan
Prinsip yang juga tidak kalah pentingnya adalah ulangan dan
latihan. Sesuatu yang dipelajari perlu diulang agar apa yang
dipelajari dapat meresap dalam otak, sehingga dikuasai
sepenuhnya dan sukar untuk dilupakan.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. Menurut

Djaali (2008: 99) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi
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hasil belajar siswa antara lain sebagai berikut.

1. Faktor Internal (yang berasal dari dalam diri)
a) Kesehatan
b) Intelegensi
c) Minat dan motivasi
d) Cara belajar

2. Faktor Eksternal (yang berasal dari luar diri)
a) Keluarga
b) Sekolah
c) Masyarakat
d) Lingkungan

Menurut Slameto (2003: 54), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil

belajar yaitu:

1. Faktor intern yaitu faktor yang ada dalam diri individu yang
sedang belajar, faktor ini dibedakan menjadi tiga yaitu.
a. Faktor jasmaniah yang meliputi kesehatan dan cacat tubuh.
b. Faktor psikologis yang meliputi intelegensi, perhatian, minat,

bakat, motif, kematangan dan kesiapan.
c. Faktor kelelahan, baik kelelahan jasamani dan

rohani.
2. Faktor ekstern yaitu faktor yang ada di luar individu, terdiri dari.

a. Faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik, relasi
antar anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi
keluarga, pengertian orang tua, dan latar belakang kebudayaan.

b. Faktor sekolah yang meliputi metode mengajar, kurikulum,
relasi gurudengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin
sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas
ukuran, keadaan gedung, metode belajar dan tugas rumah.

c. Faktor masyarakat yang meliputi kegiatan siswa dalam
masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk kehidupan
masyarakat.

Proses pembelajaran dapat dikatakan berhasil apabila siswa dapat

menguasai setidaknya diatas 65% dari bahan pelajaran, hal ini diperkuat

oleh pendapat Djamarah (2002: 97) yang mengemukakan bahwa setiap

interaksi edukatif selalu menghasilkan prestasi belajar. Keberhasilan proses

interaksi edukatif dibagi dalam beberapa tingkatan, yaitu.
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1. Istimewa/ maksimal
Apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai oleh siswa.

2. Baik sekali/ optimal
Apabila hanya 76% sampai dengan 99% bahan pelajaran dapat
dikuasai oleh siswa.

3. Baik/ minimal
Apabila hanya 66% sampai dengan 75% bahan pelajaran yang
dapat sikuasai oleh siswa.

4. Kurang
Apabila bahan pelajaran yang dikuasai oleh siswa hanya 60%.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, hasil belajar adalah

suatu perubahan perilaku yang terjadi pada diri peserta didik baik

pengetahuan, sikap dan keterampilannya serta perubahan tersebut akan

menimbulkan peningkatan dan pengembangan yang lebih baik pada diri

peserta didik.

Ilmu Pengetahuan Sosial atau yang sering disingkat dengan IPS merupakan

suatu disiplin ilmu sosial yang efektif dan memperhatikan studi tentang

manusia dalam berinteraksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) yang di pelajari dalam Sekolah

Menengah Pertama terdiri dari Sejarah, Geografi, Ekonomi. Mata pelajaran

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP dan MTS merupakan salah satu

mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa SMP dan MTS

sebagaimana yang diungkapkan Sapriya (2009: 12) bahwa IPS pada

kurikulum sekolah (satuan pendidikan), pada hakikatnya merupakan mata

pelajaran wajib sebagaimana dinyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berbunyi bahwa kurikulum

pendidikan dasar dan menengah wajib memuat ilmu pengetahuan sosial.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa hasil belajar IPS
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Terpadu adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang merupakan

produk dari proses pembelajaran terpadu yang melibatkan berbagai

ilmu-ilmu sosial yang disederhanakan, meliputi, sejarah, ekonomi,

geografi, serta ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan perilaku manusia

dalam berinteraksi di lingkungan masyarakat.

2. Pemanfaatan Perpustakaan di Sekolah

Kegiatan pendidikan sekarang tidak hanya bertumpu pada guru lagi sebagai

salah satu sumber, melainkan dapat dilakukan dalam berbagai sumber

misalnya perpustakaan sekolah. Para siswa dapat memanfaatkan sarana

perpustakaan untuk digunakan sebagai sarana referensi belajar. Di dalam

perpustakaan terdapat berbagai ilmu yang dapat dimanfaatkan oleh setiap

siswa. Sesuai dengan namanya, perpustakaan sekolah tentu berada disekolah,

dikelola oleh sekolah dan berfungsi untuk sarana kegiatan belajar mengajar,

penelitian yang sederhana, menyediakan bahan bacaan guna menambah ilmu

pengetahuan sekaligus tempat berekreasi yang sehat disela-sela kegiatan rutin

dalam belajar.

Menurut Sutarno (2006: 11-12) perpustakaan memiliki pengertian sebagai

berikut:

kata perpustakaan berasal dari kata pustaka, yang berarti: (1) kitab, buku-
buku, (2) kitab primbon. Kemudian kata pustaka mendapat awalan per dan
akhiran an, menjadi perpustakaan. Perpustakaan mengandung arti: (1)
kumpulan buku-buku bacaan, (2) bibliotek, dan (3) buku-buku kesusasteraan
( Kamus Besar Bahasa Indonesia-KBBI ). Pengertian yang lebih umum dan
luas tentang perpustakaan yaitu mencakup suatu ruangan , bagian dari gedung
/ bangunan, atau gedung tersendiri, yang berisi buku-buku koleksi , yang
disusun dan diatur demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan
dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca.
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Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Sisdiknas) perpustakaan tersebut merupakan sarana penunjang

proses belajar mengajar di sekolah. Menurut Sutarno (2006: 48) menyatakan

keberadaan perpustakaan sekolah sebagai salah satu komponen pendidikan

merupakan suatu keharusan. perpustakaan sekolah akan sangat bermanfaat

dalam menunjang penyelenggaraan dan proses belajar-mengajar. Oleh karena

itu pada prinsipnya setiap sekolah diwajibkan untuk menyediakan

perpustakaan, dan perpustakaan merupakan bagian dari kegiatan sekolah

Menurut Lasa HS (2013: 1-2) mengemukakan bahwa:

Keberadaan perpustakaan tidak bisa dipisahkan dengan dunia pendidikan.
Sebab perpustakaan merupakan institusi pengelola koleksi karya tulis, karya
cetak,dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan
rekreasi para pemustaka. Keberadaan perpustakaan sekolah/madrasah berguna
untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Perpustakaan sekolah/madrasah di
negara berkembang  memiliki beberapa tujuan antara lain; menggalakkan
keberaksaraan, mendukung kurikulum, mendukung proses pendidikan secara
umum, dan mengembangkan literasi informasi.

Oleh karena itu sekolah/madrasah harus menyelanggarakan perpustakaan

sekolah/madrasah yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan

memerhatikan Standar Nasional Pendidikan. Menurut Sutarno (2006: 12)

sebuah perpustakaan mempunyai ciri-ciri dan persyaratan tertentu, seperti :

1. Tersedianya ruangan / gedungyang dipergunakan khusus untuk
perpustakaan

2. Adanya koleksi bahan pustaka / bacaan dan sumber informasi lainya
3. Adanya petugas yang menyelenggarakan kegiatan dan melayani

pemakai
4. Adnya komunitas masyarakat pemakai
5. Adanya sarana dan prasarana yang diperlukan
6. Diterapkanya suatu sistem atau mekanisme tertentu yang merupakan

tata cara, prosedur dan aturan-aturan agar segala sesuatunya
berlangsung lancar.
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(Standar Nasional Perpustakaan Sekolah, 2011) Oleh karena itu pengelola

perpustakaan sekolah/madrasah seharusnya adalah terdidik dan dipimpin oleh

orang yang mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Diploma Dua ilmu

perpustakaan.  (UU No.43/2007 tentang Perpustakaan Pasal 23) Untuk

menjamin kelancaran tugas perpustakaan sekolah/madrasah, maka

setiapsekolah/madrasah harus mengalokasikan anggaran paling sedikit 5 %

dari anggaran belanja operasional sekolah/madrasah atau belanja barang di

luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.

Perpustakaan memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan,

sekolah haruslah memiliki berbagai fasilitas yang memadai guna menunjang

aktivitas belajar mengajar di kelas. Fungsi dan peranan perpustakaan saat ini

menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan yang ada dalam suatu

lembaga atau institusi sebagai pusat sarana akademis. Menurut Suwarno

(2009 : 9) perpustakaan memiliki spesifikasi tersendiri mengenai fungsi dan

peranannya.

a. Perpustakaan sebagai suatu unit kerja
b. Perpustakaan sebagai tempat pengumpul, penyimpan, dan pemelihara

berbagai koleksi bahan pustaka
c. Bahan pustaka itu dikelola dan diatur secara sistematis dengan cara

tertentu
d. Bahan pustaka digunakan oleh pemustaka secara kontinu
e. Perpustakaan sebagai sumber informasi

Hal ini sejalan dengan pendapat diatas Suryosubroto (2009: 29) yang

mengungkapkan bahwa terdapat beberapa ciri atau unsur pokok yang ada

dalam perpustakaan yaitu:

(1) tempat mengumpulkan, menyimpandan memelihara koleksi bahan
pustaka, (2) koleksi bahan pustaka itu dikelola dan diatur secara sistematis
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dengan cara tertentu, (3) untuk digunakan secara continue oleh guru dan
murid, (4) sebagai sumber informasi, dan (5) merupakan suatu unit kerja.

Menurut Sutarno dalam Suwarno (2009: 61) tugas perpustakaan secara garis

besar ada tiga yaitu,

a. Tugas menghimpun informasi , meliputi kegiatan mencari,
menyeleksi, mengisi perpustakaan dengan sumber informasi yang
memadai baik dalam arti jumlah, jenis , maupun mutu yang
disesuaikan dengan kebijakan organisasi , ketersediaan dana, dan
keinginan pemakai .

b. Tugas mengelola , meliputi proses pengolahan , penyusunan ,
c. penyimpanan, pengemasa agar tersusun rapi, mudah ditelusuri

kembali dan di akses oleh pemakai.
d. Tugas memberdayakan dan memberikan layanan secara optimal.

Menurut Nurhadi dalam Suryosubroto (2009: 230) fungsi pokok

perpustakaan sekolah yaitu: fungsi pokok perpustakaan sekolah adalah

memberikan pelayanan informasi untuk menunjang program belajar dan

mengajar di sekolah baik dalam usaha pedalaman dan penghayatan

pengetahuan, penguasaan keterampilan maupun penyerapan dan

pengembangan nilai dan sikap hidup siswa. Menurut Suwarno (2009 : 42)

fungsi perpustakaan merupakan penjabaran lebih lanjut dari tugas

perpustakaan. Fungsi perpustakaan tersebut, antara lain, adalah pendidikan

dan pembelajaran, informasi penelitian, rekreasi , dan preservasi. Fungsi-

fungsi itu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan perpustakaan.

Berdasarkan pendapat dan teori diatas dapat dikatakan bahwa, pemanfaatan

perpustakaan sekolah merupakan suatu proses, perbuatan, usaha atau upaya

memanfaatkan perpustakaan sekolah secara optimal guna menunjang proses

belajar mengajar agar lebih efektif dan maksimal sehingga dapat membantu

tercapainya tujuan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah.
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3. Minat Baca

Faktor lain yang dianggap berhubungan dengan pencapaian hasil belajar

siswa adalah minat baca. Pelajaran dapat berjalan lancar bila ada minat.

Anak-anak malas tidak belajar, gagal karena tidak ada minat. Menurut

Sutarno (2006: 27) minat seseorang terhadap sesuatu adalah kecenderungan

hati yang tinggi, gairah atau keinginan seseorang tersebut terhadap sesuatu.

Minat baca seseorang dapat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi

orang tersebut kepada suatu sumber bacaan tertentu.

Menurut Slameto (2010: 180) minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa

keterkaitan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.minat

pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri

dengan sesuatu di luar diri. Menurut Crow and Crow dalam Djaali (2007:

121) mengatakan bahwa

minat berhubungan dengan gaya gerak yang mendorong seseorang untuk
menghadapi atau berurusan dengan orang, benda, kegiatan, pengalaman
yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Jadi minat dapat diekspresikan
melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa lebih menyukai suatu
hal daripada hal lainnya, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi
dalam suatu aktivitas.

Menurut Djamarah(2008: 166) menyatakan bahwa ”minat adalah suatu rasa

ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang menyuruh.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan minat adalah keinginan

seseorang atau individu pada suatu obyek, yang mana obyek tersebut pada

saat-saat tertentu dianggap penting dan menyenangkan, dan dalam

kegiatannya  terlepas dari  unsur paksaan, tekanan dan keharusan.”
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Minat  mempengaruhi  proses dari  hasil belajar, tak usah dipertanyakan

kalau seseorang tidak berminat untuk mempelajari sesuatu tidak dapat

diharapkan bahwa ia akan berhasil dengan baik dalam mempelajari hal

tersebut, sebaliknya kalau seseorang belajar dengan penuh minat, maka dapat

diharapkan bahwa hasilnya akan baik. Menurut Subyantoro (2011: 9) yang

mengemukakan bahwa:

membaca adalah suatu keterampilan jika sudah memilikinya , lambat laun
akan menjadi perilaku keseharian dan keterampilan tersebut akan terbentuk
dalam diri seseorang. Informasi merupakan salah satu kebutuhan yang cukup
mendasar yang harus dipenuhi di era globalisasi dan teknologi yang
berkembang saat ini. Informasi dapat diperoleh dari berbagai macam cara,
salah satunya melalui kegiatan membaca. Melalui membaca buku siswa
dapat memperoleh berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan.

Sedangkan Sutarno (2006: 27-28) menyatakan bahwa:

berseminya budaya baca adalah kebiasaan membaca, sedangkan kebiasaan
membaca terpelihara dengan tersedianya bahan bacaan yang baik, menarik,
memadai,b baik jenis, jumlah, maupun mutunya. Perlunya minat baca itu
dibangkitkan sejak usia dini (kanak-kanak). Minat baca yang mulai
dikembangkan pada usia dinidan berlangsung secara teraturakan tumbuh
menjadi kebiasaan membaca. Selanjutnya kebiasaan membaca dapat
dijadikan landasan bagi berkembangnya budaya  baca.

Menurut Sutarno (2006: 27) faktor yang menjadi pendorong atas bangkitnya

minat baca ialah ketertarikan, kegemaran dan hobi membaca, dan pendorong

tumbuhnya kebiasaan membaca adalah kemauan dan kemampuan membaca.

Menurut Slameto (2003: 180) membaca merupakan sarana belajar bagi diri

sendiri dan untuk rekreasi. Membaca merupakan sarana untuk mengusir

kesepian, jendela bagi kehidupan dan pelita yang tidak pernah padam untuk

memahami sesuatu.
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Faktor yang mampu mendorong bangkitnya minat baca menurut Sutarno

(2006: 29)

1. Rasa ingin tahu yang tinggi atas fakta, teori, prinsip,pengetahuan dan
informasi,

2. Keadaan lingkungan fisik yang memadai, dalam arti tersedianya
bahan bacaan yang menarik, berkualitas dan beragam,

3. Keadaan lingkungan sosial yang lebih kondusif, maksudnya adanya
iklim yang selalu dimanfaatkandalam waktu tertentu untuk membaca,

4. Rasa haus informasi, rasa ingin tahu terutama yang aktual,
5. Berprinsip hidup bahwa membaca merupakan kebutuhan rokhani.

Minat baca akan mempengaruhi hasil belajar, jika seseorang tidak

memiliki minat untuk membaca dapat dipastikan bahwa hasil yang didapat

akan buruk. Menurut Dalyono (2012:182) menyatakan bahwa:

minat baca adalah kecendrungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat
sesuatu terhadap membaca. Minat baca ditunjukan dengan keinginan yang
kuat untuk melakukan kegiatan membaca. Orang yang memiliki minat
baca yang tinggi senantiasa mengisi waktu luang dengan membaca.
Tumbuhnya minat baca yang tinggi, maka timbul kemauan yng besar dan
akan mengalahkan pengaruh yang akan merintanginya atau tantangan yang
ada.

Sedangkan  Lasa Hs (2013: 5)  menyatakan bahwa perpustakaan
sekolah/madrasah merupakan bagian integral suatu sekolah/madrasah yang
mendukung proses belajar mengajar. Keberadaan perpustakaan
sekolah/madrasah yang representatif dengan tujuan pokok mengembangkan
dan meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan
peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung
tujuan pendidikan nasional melalui penyediaan sumber belajar.

Menurut Farida Rahmi (2007: 28), minat baca adalah keinginan yang kuat

disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca. Orang yang mempunyai

minat baca yang kuat akan diwujudkannya dalam kesediannya untuk

mendapatkan bahan bacaan dan kemudian membacanya atas kesadaran

diri sendiri. Minat baca yang dimaksudkan disini adalah minat baca
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mengenai bahan bacaan yang berkaitan dengan buku-buku IPS antara lain.

1. Bahan bacaan
Bahan bacaan adalah hal yang sangat penting yang harus dikuasi
oleh siswa karena dengan demikian akan mempermudah siswa dalam
mencari informasi mengenai mata pelajaran yang bersangkutan.
Pada dasarnya bahan bacaan mengandung hal sebagai buku-buku
yang akan dibaca untuk menambah pengetahuan, terutama buku-
buku yang berkaitan dengan IPS terpadu.

2. Buku catatan
Pada masa sekarang ini buku catatan tergantikan oleh teknologi
modern seperti internet, padalah catatan yang di berikan oleh guru
di sekolah adalah yang terpenting. Banyak siswa yang kurang
perhatian terhadap pengadaan buku catatan. Mereka menggap buku
catatan adalah hal sepele saja. Itulah sebabnya ada siswa yang
membuat catatan pada kertas selembar saja ataupun ada yang
membuat pada buku dengan tulisan yang sembarangan dan sulit
untuk dibaca. Catatan perlu ditata sehingga pada waktu dibutuhkan
mudah menemukan dan menggunakannya. Catatan yang diberikan
telah disesuaikan dengan silabus dan rencana pelaksanaan
pembelajaran sekolah. Para siswa diharapkan memiliki catatan
yang lengkap dan rapi sehingga menarik minat untuk membuka dan
membacanya kembali .

Berdasarkan pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa minat baca merupakan

suatu keinginan yang kuat terhadap kegiatan membaca yang benar-benar

berasal dari dalam diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Sedangkan

faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan membaca

adalah kemauan yang kuat disertai rasa ketertarikan dari dalam dirinya

sendiri untuk membaca.

4. Kemandirian Belajar

Kemandirian merupakan salah satu unsur kepribadian penting, karena

diperlukan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif dalam

lingkungannya. Kemandirian merupakan kesanggupan untuk berdiri sendiri,

tidak saja secara ekonomi sosial, tetapi terutama secara moral dalam artian

bertanggungjawab atas keputusan-keputusannya dalam perkara yang bersifat
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rasional maupun emosional. Kemandirian menurut Havighurst (dalam

Familia, 2006: 32) memiliki empat aspek, yaitu aspek intelektual (kemauan

untuk berfikir dan menyelesaikan masalah sendiri), aspek sosial (kemampuan

untuk membina relasi secara aktif), aspek emosi (kemauan untuk mengelola

emosinya sendiri), aspek ekonomi ( kemauan untuk mengatur ekonomi

sendiri).

Menurut Familia (2006: 45) mengemukakan bahwa:

anak mandiri pada dasarnya adalah anak yang mampu berfikir dan berbuat
untuk dirinya sendiri. Seseorang anak yang mandiri biasanya aktif, kreatif,
kompeten, tidak tergantung pada orang lain, dan tampak spontan. Ciri khas
anak mandiri antara lain mempunyai kecenderungan memecahkan masalah
dari pada berkutat kekhawatiran bila terlibat masalah, tidak takut mengambil
resiko karena sudah mempertimbangkan baik buruknya, percaya terhadap
penilaian sendiri sehingga tidak sedikit-dikit bertanya dan meminta bantuan,
dan mempunyai kontrol yang lebih baik terhadap hidupnya.

Jadi kemandirian dapat diartikan sebagai sifat dan sikap serta kemampuan

yang dimiliki siswa untuk melakukan kegiatan secara sendirian maupun

dengan bantuan orang lain berdasarkan motivasinya sendiri untuk

menguasai suatu kompetensi tertentu sehingga dapat digunakannya untuk

memecahkan masalah yang dijumpainya di dunia nyata.

Belajar mandiri memposisikan pelajar sebagai subjek, pemegang kendali,

pengambil keputusan atau pengambil inisiatif atas belajarnya sendiri

kemampuan dalam mengendalikan atau mengarahkan pembelajaran sendiri.

Belajar merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup bagi seorang

dari keadaan tidak tahu. Dalam belajar harus terjadi perubahan baik tingkah
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laku, sikap dan cara berpikir. Dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah,

kegiatan belajar merupakan kegiatan paling pokok.

Menurut Susilawati (2009: 7-8) kemandirian belajar ditandai dengan,

1. Siswa berusaha untuk meningkatkan tanggung jawab dalam mengambil
berbagai keputusan.

2. Kemandirian dipandang sebagai suatu sifat yang sudah ada pada setiap
orang dan situasi pembelajaran.

3. Kemandirian bukan berarti memisahkan diri dari orang lain.
4. Pembelajaran mandiri dapat mentransfer hasil belajarnya yang berupa

pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai situasi.
5. Siswa yang belajar mandiri dapat melibatkan berbagai sumber daya dan

aktivitas seperti membaca sendiri, belajar kelompok, latihan dan
kegiatan korespondensi.

6. Peran efektif guru dalam belajar mandiri masih dimungkinkan seperti
berdialog dengan siswa, mencari sumber, mengevaluasi hasil dan
mengembangkan berfikir kritis.

7. Beberapa institusi pendidikan menemukan cara untuk mengembangkan
belajar mandiri melalui program pembelajaran terbuka.

Menurut Slameto (2003: 2) belajar adalah proses usaha yang dilakukan

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya. Menurut Djamarah (2002: 13) mengemukakan bahwa belajar

adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan

lingkungannya menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut

Sardiman (2007: 21) belajar akan membawa suatu perubahan pada individu-

individu yang belajar. Perubahan tidak hanya berkaitan berkaitan dengan

penambahan ilmu pengetahuan, tetapi juga berbentuk kecakapan,

keterampilan, sikap, pengertian, harga diri, minat, watak, dan penyesuaian

diri.
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Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa

kemandirian belajar adalah kondisi aktifitas belajar yang mandiri tidak

tergantung pada orang lain, memiliki kemauan serta bertanggung jawab

sendiri dalam menyelesaikan masalah belajarnya. Kemandirian belajar akan

terwujud apabila siswa aktif mengontrol sendiri segala sesuatu yang

dikerjakan, mengevaluasi dan selanjutnya merencanakan sesuatu yang lebih

dalam pembelajaran yang dilalui dan siswa juga mau aktif dalam prosesnya.

5. Lingkungan Belajar

Sekolah yang merupakan tempat berlangsungnya pendidikan harus bersifat

aktif, penuh tanggung jawab, dan mampu mengarahkan perkembangan

individu ke suatu tujuan dengan menciptakan lingkungan yang baik.

Lingkungan memberikan kemungkinan-kemungkinan atau kesempatan

kesempatan pada individu. Lingkungan dapat memberikan pengaruh positif

dan dapat pula memberikan pengaruh negatif terhadap siswa. Lingkungan

belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kondisi dalam proses

pembelajaran yang terdiri dari dua aspek yaitu lingkungan fisik dan

lingkungan sosial.

Menurut Dalyono (2012: 130) lingkungan sangat berperan dalam

pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang

mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik. Masyarakat

tempat anak bergaul juga bermain sehari-hari dan keadaan alam sekitar

dengan iklimnya, flora dan faunanya.
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Menurut Dalyono (2012: 60) mengemukakan bahwa:

keadaan lingkungan tempat tinggal , juga sangat penting dalam
mempengaruhi prestasi belajar. Keadaan lingkungan, bangunan rumah,
suasana sekitar, kedaan lalu lintas , iklim dan sebagainya. Misalnya bila
bangunan rumah penduduk sangat rapat akan mengganggu belajar. Keadaan
lalu lintas yang membisingkan suara hirikpikuk orang sekitar, suara pabrik ,
polusi udara , iklim yang terlalu panas , semuanya akan mempengaruhi
kegairahan belajar. Sebaliknya, tempat yang sepi dengan iklim yang sejuk, ini
akan menunjang proses belajar.

Menurut Hamalik (2004: 195) lingkungan adalah segala sesuatu yang yang

ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada

individu. Lingkungan adalah segala sesuatu yang disekeliling manusia yang

dapat mempengaruhi tingkah laku secara langsung maupun tidak langsung.

Hamalik (2004: 196) berpendapat fungsi dari lingkungan belajar adalah

sebagai berikut.

1. Fungsi Psikologis
Stimulus bersumber atau berasal dari lingkungan yang merupakan
rangsangan terhadap individu sehingga terjadi respon yang
menunjukkan tingkah laku tertentu.

2. Fungsi Pendagogis
Lingkungan memberikan pengaruh-pengaruh yang bersifat
mendidik, khususnya lingkungan yang sengaja disiapkan
sebagai suatu lembaga pendidikan, lingkungan keluarga,
sekolah, lembaga pelatihan dan lembaga-lembaga sosial.

3. Fungsi Intruksional
Program intruksional merupakan suatu lingkungan
pengajaran atau pembelajaran yang dirancang secara khusus
untuk mengembangkan tingkah laku siswa.

Besar kecilnya pengaruh lingkungan terhadap pertumbuhan dan

perkembangannya bergantung kepada keadaan lingkungan anak itu sendiri

serta jasmani dan rohaninya. Menurut Sertain dalam Dalyono (2012: 133)

lingkungan itu dapat dibagi menjadi 3 bagian sebagai berikut,
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1) Lingkungan alam/luar (external or physical environment).

2) Lingkungan dalam (internal environment), dan

3) Lingkungan sosial/masyarakat (social environment).

Menurut Wasty Soemanto (2006: 84-85) mengemukakan bahwa:

lingkungan dapat diartikan secara fisiologis, secara fisiologis, psikologis, dan
secara sociokultural. Secara fisiologis lingkungan meliputi segala kondisi ,
dan dan materiil jasmaniah didalam tubuh. Secara psikologis , lingkungan
mencakup segenap stimulasi yang diterima oleh individu mulai sejak dalam
konsesi , kelahiran sampai matinya. Secara socio-kultural, lingkunga
mencakup segenap stimulasi, interaksi dan kondisi eksternal dalam
hubungannya dengan perlakuan ataupun karya orang lain.

Lingkungan tidak bersifat memaksa melainkan memberikan kemungkinan

dan kesempatan. Namun, tidak dapat dipungkiri lingkungan cukup berperan

dalam perkembangan individu. Slameto (2003: 60) mengemukakan bahwa

lingkungan belajar siswa yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa

terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan

masyarakat. Menurut Slameto (2003: 72) lingkungan yang baik perlu

diusahakan agar dapat memberi pengaruh yang positif terhadap anak atau

siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Menurut Djamarah

(2010: 387) salah satu sumber belajar yang sangat kaya bagi kegiatan

pembelajaran peserta didik adalah lingkungan, baik itu lingkungan fisik,

sosial maupun budaya. Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar

seringkali membuat anak merasa senang, sehingga materi pelajaran dan

lingkungan tersebut dapat disampaikan secara efektif.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dikatakan bahwa, lingkungan belajar di

sekolah adalah segala sesuatu baik benda dan kondisi makhluk hidup
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termasuk prilaku manusia yang berkaitan dengan pembelajaran di sekolah.

Lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial akan

memberikan pengaruh terhadap individu. Lingkungan yang kondusif akan

memberikan kenyamanan dalam belajar dan dalam interaksi antar warga

sekolah.

B. Penelitian yang Relevan

Berikut ini merupakan hasil penelitian yang membahas pokok permasalahan

yang berkaitan dengan pemanfaatan perpustakaan di sekolah, minat baca

siswa, kemandirian belajar dan lingkungan belajar.

Tabel 5. Penelitian yang Relevan
No Nama/

Tahun
Judul Hasil

1 Yulfa Ribowo
(2010)

Hubungan Antara
Pemanfaatan
Perpustakaan Sekolah,
Minat Baca, dan Iklim
Sekolah dengan
Prestasi Belajar IPS
siswa kelas VIII
Semester Genap di
SMP Negeri 4
Pringsewu Tahun
Ajaran
2009/2010.

Adanya hubungan yang
positif antara pemanfaatan
perpustakaan sekolah
dengan prestasi belajar IPS
Terpadu, hal ini
ditunjukkan dengan Uji F
bahwa Fhitung>Ftabel
yaitu 28,251>2,674 yang
berarti prestasi belajar IPS
Terpadu dipengaruhi oleh
pemanfaatan perpustakaan
sekolah, minat baca, dan
iklim sekolah.
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2 Pemi Zurriyatina
(2014)

Pengaruh Perhatian
Orang Tua,
Lingkungan Belajar,
dan Pemanfaatan
Sarana Belajar di
Sekolah Terhadap
Hasil Belajar IPS
Terpadu Siswa
Kelas VIII Semester
Genap SMP Negeri
2 Batanghari Nuban
Tahun Pelajaran
2013/2014.

Ada pengaruh yang
signifikan antara
perhatian orang tua
terhadap hasil belajar
IPS Terpadu siswa kelas
VIII semester genap
SMP Negeri 2
Batanghari Nuban
Tahun Pelajaran
2013/2014, hal ini
ditunjukkan dengan
fhitung =
4,569 > f tabel = 2,02.

3 Aulia Triyan
Dinasti
(2012)

Pengaruh Minat Baca
Siswa dan
Pemanfaatan Media
Pembelajaran
Terhadap Hasil
Belajar Ekonomi
Siswa Kelas X
Semester Genap SMA
Negeri 13 Bandar
Lampung Tahun
Pelajaran
2011/2012.

Ada pengaruh yang
signifikan minat baca siswa
terhadap hasil belajar
ekonomi, hal ini
ditunjukkan dengan Uji F
bahwa Fhitung>Ftabel
yaitu 30,634>3,062 yang
berarti hasil belajar
ekonomi siswa kelas X
dipengaruhi oleh minat
baca dan pemanfaatan
media pembelajaran.

4 Andi Selviana
(2011)

Pengaruh Minat Baca,
Pemanfaatan Sumber
Belajar dan
Lingkungan Belajar
di Sekolah Terhadap
Hasil Belajar IPS
Terpadu Siswa Kelas
VIII SMP Negeri 6
Bandar
Lampung Tahun
Pelajaran
2010/2011

Ada pengaruh minat baca,
pemanfaatan sumber
belajar, dan lingkungan
belajar di  sekolah
terhadap hasil belajar
IPS Terpadu, hal ini
ditunjukkan dengan Uji
F bahwa
Fhitung>Ftabel yaitu
28,244>2,671 yang
berarti hasil belajar IPS
Terpadu dipengaruhi
oleh minat baca,
pemanfaatan sumber
belajar dan lingkungan
belajar di sekolah.

Tabel 5. Lanjutan
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5 Siti Rohana
(2011)

Pengaruh Kemandirian
Belajar Terhadap
Kreativitas Belajar
Dalam Kaitannya
Dengan Prestasi
Belajar
Ips Terpadu Siswa Kelas
IX SMP N 4
Gedongtataan Tahun
Pelajaran 201/2012

Menyatakan bahwa ada
pengaruh positif dan
signifikan kemandirian
belajar terhadap prestasi
belajar IPS Terpadu
siswa kelas IX Semester
I SMP N 4 Gedongtataan
tahun pelajaran
2010/2011 yang
dibuktikan dengan
thitung > ttabel yaitu
5,873 > 1,985 yang
berarti prestasi belajar
dipengaruhi oleh
kemandirian belajar

Penelitian terdahulu di atas, memiliki kaitan dengan variabel penelitian

penulis. Hal ini untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan perpustakaan

di sekolah, minat baca siswa, kemandirian belajar dan lingkungan

belajar terhadap hasil belajar siswa. Perbedaan terletak pada ruang,

tempat dan waktu, apabila penelitian dilakukan pada tempat, objek dan

subjek yang berbeda, maka akan menghasilkan perhitungan dan hasil

yang berbeda pula.

C. Kerangka Pikir

Hasil belajar dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman

siswa tentang suatu pelajaran dan menjadi tolak ukur keberhasilan proses

belajar mengajar di sekolah. Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan

banyak faktor, diantaranya adalah pemanfaatan perpustakaan sekolah.

Pemanfaatan perpustakaan sekolah adalah salah satu perbuatan

memanfaatkan perpustakaan sekolah sebagai sarana penunjang siswa dalam

memperoleh buku penuntun belajar. Keberadaan perpustakaan diharapkan

Tabel 5. Lanjutan
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berfungsi sebagai media pendidikan, tempat belajar, pemanfaatan teknologi,

kelas alternatif dan sumber informasi bagi peserta didik melalui buku

pelajaran dan bacaan lainnya. Bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan

sekolah harus menunjang proses belajar mengajar yang dapat berupa buku

bacaan, artikel, CD Room, dan lain-lain serta diharapkan melalui media-

media tersebut  para siswa dapat mempertinggi daya serap dan penalaran

dalam proses pendidikan.

Pemanfaatan perpustakaan sekolah sangat besar pengaruhnya terhadap hasil

belajar siswa karena di perpustakaan menyediakan segala sumber yang

dibutuhkan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah , salah

satu contoh buku, buku merupakan sumber segala informasi. Dengan banyak

memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan maka wawasan siswa

akan bertambah. Bertambahnya wawasan akan meningkatkan pengetahuan

siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar.

Minat baca adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hasil belajar.

Minat adalah suatu rasa suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau

aktifitas tanpa ada yang menyuruh. Minat baca yang dimaksud adalah

minat membaca literatur, buku catatan dan buku lainnya yang baik dan

sesuai dengan kebutuhan belajar IPS. Minat baca yang besar cenderung

menghasilkan prestasi belajar yang tinggi, sebaliknya minat baca yang

kurang akan menghasilkan prestasi yang rendah khususnya didalam mata

pelajaran IPS Terpadu.

Minat baca besar pengaruhnya terhadap hasil belajar karena dengan rajin
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membaca buku siswa dapat dengan mudah untuk menyerap materi

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Terutama untuk siswa yang

kemampuan dalam menyerap pelajarannya kurang, dengan siswa tersebut

mempunyai kemauan untuk  rajin membaca buku maka siswa tersebut dapat

mempunyai daya ingat yang kuat. Daya ingat yang kuat akan membantu

siswa dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru sehingga hasil

belajar yang diperoleh baik.

Kemandirian belajar juga merupakan faktor  yang berpengaruh terhadap hasil

belajar. Kemandirian merupakan salah satu unsur kepribadian penting, karena

diperlukan manusia untuk menyesuaikan diri secara aktif dalam

lingkungannya. Kemandirian belajar sebagai suatu kemampuan untuk

mengolah dan memanipulasi suatu pengetahuan dalam proses belajar dan

untuk memonitor dalam rangka meningkatkan proses belajar. Belajar mandiri

merupakan kegiatan belajar aktif, yang didorong oleh niat atau motif untuk

menguasai suatu kompetensi guna mengatasi suatu masalah, dan dibangun

dengan bekal pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki.

Kemandirian belajar sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar karena

siswa yang mandiri dalam belajar berarti didalam dirinya sudah ada niat

yang tumbuh dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari orang lain untuk

belajar. Dengan adanya sikap mandiri dalam diri siswa dapat memudahkan

siswa dalam menyerap materi-materi pelajaran yang akan menunjang hasil

belajarnya.

Faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap hasil belajar adalah lingkungan
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belajar. Lingkungan belajar yang kurang kondusif akan membuat tingkat

konsentrasi siswa menjadi terganggu dan siswa merasa tidak nyaman untuk

belajar, sehingga hasil belajar yang dicapai oleh siswa tidak memenuhi

tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, lingkungan belajar merupakan

faktor dari luar diri peserta didik yang tidak bisa diabaikan begitu saja

mengingat lingkungan sekolah sering kali dipandang dengan sebelah mata

sebagai faktor yang juga mempengaruhi prestasi belajar meskipun dampak

yang ditimbulkan bersifat secara tidak langsung terhadap peningkatan

prestasi belajar peserta didik.

Lingkungan belajar sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar karena

dengan adanya lingkungan belajar yang kondusif maka akan membuat

kegiatan belajar tenang sehingga siswa dapat berkonsentrasi lebih dalam

belajar. Dengan adanya lingkungan kondusif akan membuat hasil belajar

siswa mencapai tujuan pembelajaran. Lingkungan yang kondusif bagi

sebagian besar siswa membantu dalam konsentrasi belajar sehingga lebih

mudah untuk menyerap pembelajaran yang disampaikan oleh guru.

Berdasarkan uraian di atas bahwa variabel hasil belajar (Y) dipengaruhi oleh

berbagai variabel yang menjadi penyebab, diantaranya Pemanfaatan

Perpustakaan Sekolah (X1), Minat Baca Siswa (X2), Kemandirian Belajar

(X3) dan Lingkungan Belajar (X4) .
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Kerangkan pikir yang dapat digambarkan adalah sebagai berikut :

D. Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka, hasil penelitian yang relevan dan kerangka

pikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut.

1. Ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah terhadap hasil belajar

IPS terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun

Ajaran 2016-2017

2. Ada pengaruh minat baca terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa kelas

VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-2017

3. Ada pengaruh kemandirian belajar terhadap hasil belajar IPS terpadu

siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-

2017

Pemanfaatan Perpustakaan
Sekolah (X1)

Minat Baca (X2)

Kemandirian Belajar  (X3)

Lingkungan Belajar (X4)

Hasil Belajar IPS
Terpadu

(Y)
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4. Ada pengaruh lingkungan  belajar  terhadap hasil belajar IPS terpadu

siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-

2017

5. Ada pengaruh pemanfaatan perpustakaan sekolah, minat baca siswa,

kemandirian belajar dan lingkungan belajar  terhadap hasil belajar IPS

terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran

2016-2017
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Metode Penelitian 

 

 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian 

yang ingin dicapai yaitu penelitian deskriptif verifikatif, dengan menggunakan 

metode pendekatan ex-postfacto dan survey. Menurut Sukardi (2003: 14) yang 

menyatakan bahwa penelitian deskriptif  adalah penelitian yang bertujuan untuk 

dapat menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas 

dasar data yang diperoleh dilapangan. Sedangkan verifikatif menunjukkan 

pengaruh antara variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). 

 

Menurut Sugiyono (2010: 6) yang menyatakan bahwa: 

penelitian ex post facto yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti 

peristiwa yang telah terjadi dan kemudian meruntut ke belakang untuk 

mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Sedangkan 

yang dimaksud dengan penelitian survey adalah pendekatan yang digunakan 

untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi 

melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mendengarkan 

kuesioner, test, wawancara terstruktur dan sebagainya. 
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Survey digunakan untuk penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun 

kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari populasi tersebut sehingga 

ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan sumbangan- sumbangan 

antar variabel sosiologis maupun psikologis. (Riduwan, 2004: 49). Teknik 

pengambilan sampel adalah probability sampling dengan menggunakan simple 

random sampling. Tipe penyelidikan menggunakan regresi linear sederhana 

untuk menguji hipotesis pertama, kedua, ketiga dan keempat serta untuk 

memperoleh signifikansi digunakan uji t. Sedangkan hipotesis kelima digunakan 

regresi linear multiple dan untuk memperoleh signifikansi digunakan uji F. 

 

Berdasarkan jenis data yang dianalisis, penelitian ini tergolong dalam penelitian 

kuantitatif,  yaitu penelitian  yang datanya berbentuk angka atau data 

kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2009: 13). Secara khusus penelitian ini 

hanya mendeskripsikan pengaruh pemanfaatan perpustakaan di sekolah, minat 

baca siswa, kemandirian belajar dan lingkungan belajar terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu kelas. 

 

B. Populasi dan Sampel 

 

1. Populasi 

 

Populasi merupakan sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti  
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untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 117). 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelas VIII SMP Negeri 3 Way 

Pengubuan Tahun Pelajaran 2016/2017  sebanyak 6 kelas dengan jumlah 186 

siswa. 

 

Tabel 6. Jumlah Siswa Kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun 

        Pelajaran 2016/2017 

 No Kelas Jumlah 

1 VIII A     31 

2 VIII B 32 

3 VIII C 31 

4 VIII D 31 

5 VIII E 30 

6 VIII F 31 

     Jumlah 186 

      Sumber: Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu SMP Negeri 3 Way Pengubuan 
 

 

2.  Sampel 
 

 

Sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih menggunakan teknik 

tertentu untuk  mewakili populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 118) 

Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Jika 

sebuah sampel yang besarnya n ditarik dari sebuah populasi finit/terbatas yang 

besarnya sedemikian rupa, sehingga tiap unit dalam sample mampunyai peluang 

yang sama untuk  dipilih,  maka  prosedur  sampling  dinamakan  sampel  

random  sederhana (simple random sampling) (nazir, 2003: 279). Rumus yang 
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digunakan untuk pengambilan sampel adalah Taro Yamane dengan rumus :  

  
 

Keterangan: 

 
n          = Jumlah sampel 

 
N         = Jumlah populasi 

 
d          = Tingkat signifikansi  

 

Berdasarkan populasi 186 siswa yang ditetapkan dengan tingkat signifikansi 0,05 

maka besarnya sampel pada penelitian ini adalah: 

 
 

 

 

Hasil diatas dibulatkan menjadi 127 orang siswa. 

Jadi besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 127 orang siswa. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

C.   Teknik Sampling 

 

Teknik  pengambilan  sampel  yang  menggunakan  Simple  Random  Sampling 

dengan alokasi proporsional untuk tiap kelas. Untuk menentukan besarnya 

sampel pada setiap kelas dilakukan dengan alokasi proporsional agar sampel 

yang diambil lebih proporsional (Nazir, 2003: 82). Hal ini dilakukan dengan 

cara sebagai berikut. 
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Jumlah sampel tiap kelas  = Jumlah sampel x Jumlah siswa tiap kelas 

                                                     Jumlah populasi                       

Tabel 7. Perhitungan jumlah  sampel untuk  masing-masing kelas 

No Kelas Perhitungan Jumlah Siswa 
(Sampel) 

1 VIII A 

 

 

                  21 

2 VIII B 

 

 

22 

3 VIII C 

 

 

21 

4 VIII D 

 

 

21 

5 VIII E 

 

 

 

21 

6 VIII F 

 

 

21 

                  Jumlah 127 

 

D.   Variabel  Penelitian 

 

 
Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010: 38). 

Berdasarkan pengertian di atas, menunjukan bahwa variabel ini dapat 

diukur dan mempunyai  nilai-nilai.  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  

variabel  adalah sesuatu menjadi objek pengamatan yang unsur-unsurnya 

dapat diukur atau mempunyai nilai dalam penelitian.  
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Variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah. 

1.   Variabel bebas (Independent Variable). 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain.Variabel 

bebas dalam penelitian ini pemanfaatan perpustakaan di sekolah (X1), minat 

baca siswa (X2) kemandirian belajar (X3) dan lingkungan belajar (X4) . 

2.   Variabel terikat (Dependent Variable). 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variable lain.Variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS Terpadu (Y). 

 

E.   Definisi Konseptual Variabel  

 

1.  Hasil belajar 

 

Hasil belajar merupakan hasil yang diperoleh dari proses belajar dan setelah 

dilakukannya evaluasi. Hasil belajar dapat digunakan untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa tentang suatu pelajaran dan menjadi tolak 

ukur keberhasilan proses belajar mengajar di sekolah. 

 

2. Pemanfaatan Perpustakaan di Sekolah 

 

Pemanfaatan  perpustakaan sekolah sangat besar pengaruhnya terhadap hasil 

belajar siswa karena di perpustakaan menyediakan segala sumber yang 

dibutuhkan siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah , salah 

satu contoh buku, buku merupakan sumber segala informasi. Dengan banyak 

memanfaatkan buku-buku yang ada di perpustakaan maka wawasan siswa 

akan bertambah. 
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3. Minat Baca Siswa 

Minat baca adalah suatu rasa suka dan rasa ketertarikan pada aktivitas 

membaca buku tanpa ada  yang  menyuruh atau paksaan dari orang lain. Minat 

baca besar pengaruhnya terhadap hasil belajar karena dengan rajin membaca 

buku siswa dapat dengan mudah untuk menyerap materi pembelajaran yang 

diberikan oleh guru. Terutama untuk siswa yang kemampuan dalam menyerap 

pelajarannya kurang, dengan siswa tersebut mempunyai kemauan untuk  rajin 

membaca buku maka siswa tersebut dapat mempunyai daya ingat yang kuat. 

 

4. Kemandirian Belajar 

 

Belajar mandiri merupakan kegiatan belajar aktif yang didorong oleh niat 

untuk menguasai suatu pembelajaran guna mengatasi suatu masalah, dan 

dibangun dengan pengetahuan atau kompetensi yang dimiliki. Kemandirian 

belajar sangat besar pengaruhnya terhadap hasil belajar karena siswa yang 

mandiri dalam belajar berarti didalam dirinya sudah ada niat yang tumbuh 

dengan sendirinya tanpa ada paksaan dari orang lain untuk belajar. Dengan 

adanya sikap mandiri dalam diri siswa dapat memudahkan siswa dalam 

menyerap materi-materi pelajaran yang akan menunjang hasil belajarnya. 

 

5.  Lingkungan Belajar  
 

 

Lingkungan belajar merupakan tempat yang digunakan siswa dalam 

melakukan proses pembelajaran. Lingkungan belajar sangat besar 

pengaruhnya terhadap hasil belajar karena dengan adanya lingkungan belajar 
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yang kondusif maka akan membuat kegiatan belajar tenang sehingga siswa 

dapat berkonsentrasi lebih dalam belajar. Dengan adanya lingkungan 

kondusif akan membuat  hasil belajar siswa mencapai tujuan pembelajaran. 

 

F.   Definisi Operasional Variabel 

 

 

Tabel 8. Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

1 Pemanfaatan 
Perpustakaan 
Sekolah (X1) 

Frekuensi 
kunjungan siswa 
ke perpustakaan 
sekolah. 

 
Peminjaman 

buku 
 
 

Jenis dan 

jumlah buku 

yang dipinjam. 

 
 
Fasilitas 

Perpustakaan. 

-    Banyaknya kunjungan 
siswa ke perpustakaan 
dalam satu bulan. 

 
 
-   Adanya peminjaman   

     buku oleh siswa 

 

 

-    Banyaknya dan jenis 

buku yang tersedia. 

 

 

-    Adanya fasilitas 

yang 

dimanfaatkan 

Interval 
( Semantic 
Defferential ) 
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2 Minat Baca 

Siswa 

(X2) 

Kecenderungan 

membaca. 

 

 
Dorongan 

membaca. 
 

 

 

Keterkaitan 

membaca. 
 

 

 

 

 

 

Perbuatan 

membaca  

 

 

 

 

 

 

Memperhatikan. 

-Kepemilikan buku    

  IPS. 

 

 

-Suka mata pelajaran   

  IPS. 

-Motif  membaca. 

 

 

-Ketertarikan   

 mengerjakan tugas. 

-Ketertarikan    

  peningkatan  

  hasil belajar. 

 

 

-Hobi membaca. 

-Perbuatan yang  

  berkenaan dengan  

  membaca. 

-Pemanfaatan waktu  

  membaca. 

 

 

-Memperhatikan guru. 

-Membaca buku IPS      

  di rumah. 

-Membaca buku IPS    

  di sekolah. 

-Membaca buku IPS  

  Terpadu. 

- Mendengark an     

  berita IPS Terpadu di   

  radio dan TV. 

-Tanya jawab materi    

  IPS. 

Interval 
( Semantic 

Defferential ) 

Tabel 8. Lanjutan 
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3 Kemandirian 

Belajar 

(X3) 

Tanggung 

Jawab Mampu 

mengatur jam 

belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percaya Diri 

-Kesadaran dalam  

  mengikuti pelajaran    

  dikelas 

- Mengambil resiko atas  

  aktivitas belajar 

- Adanya kemauan    

  untuk melakukan   

  proses pembelajaran    

  sendiri 

-Membuat Jadwal 

 

 

-Melaksanakan belajar 

-Tidak tergantung pada  

  pengajar 

Interval 
( Semantic 

Defferential ) 

4 Lingkungan 

Belajar (X4) 

Lingkungan 
sosial 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingkungan 

fisik 

-Relasi guru dengan  
  siswa. 
-Relasi siswa dengan  

  siswa. 

-Relasi siswa dengan  

  karyawan. 

 

 

- Kondisi sekolah 

- Sarana dan prasarana   

  belajar. 

-Tata ruang. 

-Peraturan sekolah. 

 

 

Interval 
( Semantic 

Defferential ) 

5 Hasil Belajar 

(Y) 

Hasil mid 
semester  ganjil 
mata pelajaran 
IPS Terpadu 
kelas VIII SMP 
Negeri 3 Way 
Pengubuan 
Tahun Ajaran 
2016/2017 

Hasil ujian mid 
semester ganjil pada 

mata pelajaran IPS 

Terpadu 

Interval 
( Semantic 

Defferential ) 

 

 

 

Tabel 8. Lanjutan 
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G.   Teknik Pengumpulan Data 

 

 
Adapun  teknik-teknik  yang  digunakan  dalam  penelitian  untuk  

mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut. 

1.    Kuesioner  (angket) 

Angket adalah alat untuk mengumpulkan data. Angket juga merupakan 

daftar pertanyaan, yang sering disebutkan secara umum dengan nama 

kuesioner. Angket ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi 

mengenai pemanfaatan perpustakaan di sekolah, minat baca, kemandirian 

belajar dan lingkungan belajar. Menurut Sugiyono (2011 : 199) kuesioner 

(angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Apabila ada kesulitan dalam memahami 

kuesioner, responden bisa langsung bertanya kepada peneliti. Untuk 

menunjang data interval maka penulis, mengunakan pendekatan 

Semantic Defferential. 

2.  Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengamati keadaan yang ada di lapangan 

pada saat  mengadakan  penelitian  pendahuluan  yaitu  untuk  mengamati 

perpustakaan, seperti koleksi bahan bacaan di perpustakaan, siswa yang 

membaca di perpustakaan, pelayanan petugas perpustakaan dan kegiatan 

yang dilakukan siswa pada saat proses pembelajaran berlangsung serta 

mengamati keadaan lingkungan sekolah. 



52 
 

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari 

berbagai proses biologis maupun psikologis. Teknik ini digunakan apabila 

penelitian  berkenan  dengan  perilaku  manusia,  proses  kerja,  gejala-

gejala alam,  dan  bila  responden  yang  diamati  tidak  terlalu  besar  

(Sugiyono, 2010: 310). Pengumpulan data dilakukan secara pengamatan 

langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan 

pencatatan yang sistematis tentang hal yang diamati. 

3.   Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia 

dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal 

dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara. Menurut Koestoro (2006: 142) metode ini merupakan suatu 

cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data 

yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Teknik  ini  

digunakan  untuk  mendapatkan  data  terkait  keadaan  sekolah, jumlah 

siswa, hal-hal yang berkaitan dengan hasil belajar siswa SMP Negeri 3 

Way Pengubuan. 

4.    Interview  (Wawancara) 
 

Wawancara dilakukan secara terbuka atau wawancara tidak terstruktur 

digunakan dalam penelitian pendahuluan. Interview digunakan sebagai 
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teknik pengambilan data, apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang akan diteliti, dan 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang  

lebih  mendalam  dan  jumlah  respondennya  sedikit/kecil (Sugiyono, 

2010: 317). Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan 

informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada 

obyek, sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan 

yang harus diteliti. Pada penelitian yang sebenarnya mendapat informasi 

lebih detail dari siswa, guru dan petugas perpustakaan mengenai 

permasalahan yang telah diteliti. 

 

H.   Uji Persyaratan Instrumen 

 

 
Untuk mendapatkan data yang lengkap, maka alat instrument harus memenuhi 

persyaratan yang baik. Instrument yang baik dalam suatu penelitian harus 

memenuhi dua syarat, yaitu valid dan reliabel. 

 

1. Uji Validitas 

 

 
Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan 

ketepatan suatu   instrument.   Menurut Arikunto (2006: 168) validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu 

instrumen. Untuk   mengukur   tingkat   validitas   dalam   penelitian   ini 

digunakan rumus  Korelasi  Product  Moment yang menyatakan  hubungan 
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skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total dan beberapa 

sumbangan skor masing-masing item pertanyaan dengan skor total. 

Adapun rumus Korelasi Product Moment, adalah: 

 

 

 

Keterangan: 

 

r xy                 = koefisien korelasi antara variabel x dan y 
 

 

X           = skor total X  

Y           = skor total Y 

N           = jumlah sampel yang diteliti 

 

Kriteria pengujian, apabila r hitung > r tabel dengan taraf signifikansi 0,05 

maka item soal tersebut adalah valid dan sebaliknya jika r hitung < r tabel 

maka item soal tersebut tidak valid. 

 

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil uji coba angket pada variabel X1, 

X2, X3 dan X4 kepada 20 responden, kemudian dihitung menggunakan 

perangkat lunak SPSS. Hasil perhitungan kemudian dicocokan dengan tabel r 

Product Moment dengan α = 0,05 adalah 0,444, maka diketahui hasil 

perhitungan sebagai berikut. 
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       Hasil Analisis Uji Validitas Angket Pemanfaatan Perpustakaan  

       di Sekolah (X1) 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung  > r table , maka soal tersebut valid 

dan sebaliknya (Rusman, 2014: 68). Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 2 

soal yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop. Dengan 

demikian, angket yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 soal. 

 

       Hasil Analisis Uji Validitas Angket  Minat Baca (X2) 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung  > r table , maka soal tersebut valid 

dan sebaliknya (Rusman, 2014: 68). Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 2 

soal yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop. Dengan 

demikian, angket yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 soal. 

 

       Hasil Analisis Uji Validitas Angket Kemandirian Belajar (X3) 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung  > r table , maka soal tersebut valid 

dan sebaliknya (Rusman, 2014: 68). Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 3 

soal yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop. Dengan 

demikian, angket yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 9 soal. 

 

Hasil Analisis Uji Validitas Angket Lingkungan Belajar (X4) 

 

Kriteria yang digunakan adalah jika r hitung  > r table , maka soal tersebut valid 

dan sebaliknya (Rusman, 2014: 68). Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 2  
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soal yang tidak valid dan dalam penelitian ini soal tersebut didrop. Dengan 

demikian, angket yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 10 soal. 

 

2. Uji Reliabilitas 

       Reliabilitas instrumen menggambarkan pada ketetapan dan keajegan alat ukur 

yang digunakan. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas atau keajegan 

yang tinggi atau dapat dipercaya apabila alat ukur tersebut stabil (ajeg) 

sehingga dapat diandalkan. Reliabilitas data berhubungan dengan masalah 

ketetapan hasil tes. Instrumen yang baik adalah instrumen yang dapat dengan 

ajeg memberikan data yang sesuai dengan kenyataan (Arikunto, 2013: 100). 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Alfa 

Cronbach, dengan bentuk rumus sebagai berikut: 

 

        

        Keterangan : 

        r11     =  reliabilitas instrumen 

        k    = banyak butir soal 

       St      = varians total 

       Σ St  = jumlah baris butir 

Kriteria pengujian jika rhitung > rtabel dengan taraf signifikansi 0,05, maka 

alat ukur tersebut reliabel. Begitu pula sebaliknya, jika rhitung < rtabel maka 
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alat ukur tersebut tidak reliabel. Jika alat instrumen tersebut reliabel,maka 

dapat dilihat kriteria penafsiran mengenai indeks korelasi (r) sebagai 

berikut. 

1 . antara 0,000 sampai 0,1999 Sangat rendah 

2 . antara 0.2000 sampai 0,3999 Rendah 

3 . antara 0,4000 sampai 0,5999 Cukup 

4 . antara 0,6000 sampai 0,7999 Tinggi 

5 . antara 0,8000 sampai 1,000 Sangat tinggi 

(Arikunto, 2013: 235) 

Berikut ini tabel hasil hasil uji reliabilitas angket pada 20 responden dengan 12 

item pertanyaan. 

Tabel  9. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Pemanfaatan   

                Perpustakaan di Sekolah (X1) 
 

                                                    Reliability Statistics 

        Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh r hitung  > r table  , yaitu 0,808 > 0,444. Hal ini 

berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria 

penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0,808 , maka memiliki tingkat 

reliabel sangat tinggi. 

 

                Alpha  Cronbach's                    N of Items 

.808 10 
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Tabel  10. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Minat Baca Siswa(X2) 

 
                                                    Reliability Statistics 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 

 

 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh r hitung  > r table  , yaitu 0,916 > 0,444. Hal ini 

berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria 

penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0,916 , maka memiliki tingkat 

reliabel sangat tinggi. 

Tabel 11. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Kemandirian Belajar (X3) 
 

                                                    Reliability Statistics 

        Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh r hitung  > r table  , yaitu 0,838 > 0,444. Hal ini 

berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria 

penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0,838 , maka memiliki tingkat 

reliabel sangat tinggi. 

 

 

. 

                Alpha  Cronbach's                    N of Items 

.916 10 

                Alpha  Cronbach's                    N of Items 

.838 10 
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Tabel 12. Hasil Analisis Uji Reliabilitas Angket Lingkungan Belajar (X4) 
 

                                                    Reliability Statistics 

        Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 

Berdasarkan perhitungan, diperoleh r hitung  > r table  , yaitu 0,808 > 0,444. Hal ini 

berarti alat instrumen yang digunakan adalah reliabel. Jika dilihat pada kriteria 

penafsiran mengenai indeks korelasinya r = 0,808 , maka memiliki tingkat 

reliabel sangat tinggi. 

I.  Uji Persyaratan Analisis Data 

 

 
1. Uji Normalitas 

 

 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan 

sebagai alat pengumpulan data berdistribusi normal atau tidak.  Pengujian 

normalitas data menggunakan Liliefors Significance Correction. Adapun rumus 

nya sebagai berikut.  

         

Keterangan : 

X   = Rata-rata 
 

S   = Simpangan Baku 
 

X1  = Nilai Siswa 

 

 

                Alpha  Cronbach's                    N of Items 

.808 10 



60 
 

Hipotesis untuk uji normalitas adalah sebagai berikut.  

H0 = data penilitian berdistribusi normal. 

H1 = data penelitian berdistribusi tidak normal. 

 

Berdasarkan sampel yang akan diuji hipotesisnya, apakah sampel 

berdistribusi normal atau tidak, kriteria pengujiannya sebagai berikut. 

a. Tolak H0 apabila nilai Signifikansi (Sig) < 0. 05 berarti distribusi 

sampel tidak normal. 

b. Terima H0 apabila nilai signifikansi (Sig) > 0. 05 berarti distribusi 

sampel normal. 

 

       2.  Uji Homogenitas 

 

 
Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari 

populasi yang homogen atau tidak. Uji homogenitas yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah uji Levene Statistic dengan model Anova. Hipotesis 

untuk uji homogenitas adalah sebagai berikut. 

H0 = Varians sampel berasal dari populasi homogen. 

 
H1 = Varians sampel berasal dari populasi yang tidak homogen. 

Kriteria pengujian sebagai berikut. 

a.  Tolak H0 apabila nilai Signifikansi (Sig) < 0.05 berarti distribusi sampel 

tidak homogen. 

b. Terima H0 apabila nilai Signifikansi (Sig) > 0.05 berarti distribusi 

sampel homogen. 
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3.  Uji Persyaratan Regresi Linier Ganda (Uji Asumsi Klasik) 

 

 
       a.  Uji Kelinieran Regresi 

 

 
Uji kelinieran regresi dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan pengujian 

hipotesis. Untuk regresi linier yang di dapat dari data X dan Y, apakah sudah 

mempunyai pola regresi yang berbentuk linier atau tidak serta koofisien arahnya 

berarti atau tidak dilakukan linieritas regresi. Pengujian terhadap regresi ini 

menggunakan Analisis Varians ( ANAVA). Pertama dilakukan menghitung 

jumlah kuadrat-kuadrat (JK) dari bebagai sumber varians. Untuk menguji apakah 

model linier yang diambil benar cocok dengan keadaan atau tidak, pengujian ini 

dilakukan dengan rumus :  

        

Tiap sumber varians mempunyai derajat kebebasan (dk) yaitu 1 untuk koefisien 

a, 1 untuk regresi b/a, n untuk total, n-2 untuk sisa, k-2 untuk tuna cocok dan n- 

k untuk galat. Dengan adanya dk, maka besarnya kuadrat tengah (KT) dapat 

dihitung dengan jalan membagi dk dengan dknya masing-masing, seperti di 
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bawah ini: 

        

Tabel 13. Daftar analisis varians (ANAVA) untuk Uji kelinieran regresi 
 

        

Kriteria pengujian. 

 
1. Jika Fhitung ≥ F(1-α)(n-2) maka tolak H0 berarti koofisien arah berarti dan 

sebaliknya. Jika Fhitung ≤ F(1-α)(n-2) maka H0 diterima berarti koofisien 

arah tidak berarti. 
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2. Jika Fhitung ≤ F(1-α)(k-2,n-1) maka tolak H0 berarti regresi linier dan  

sebaliknya. Jika Fhitung ≥ F(1-α)(n-2) maka H0 diterima berarti regresi tidak 

berarti. Untuk distribusi F yang digunakan diambil dk pembilang = (k-2) dan 

dk penyebut = (n-k) (Sudjana,2002: 332). 

 

b.   Uji Multikolinieritas 

 

 
Uji Multikolinieritas merupakan bentuk pengujian untuk asumsi untuk 

membuktikan ada tidak nya hubungan yang linear antara variabel bebas satu 

dengan variabel bebas yang lain nya. Dalam analisis regresi linear berganda, 

maka akan terdapat dua atau lebih variabel bebas yang diduga akan 

mempengaruhi variabel terikat nya. Pendugaan tersebut akan dapat 

dipertanggungjawabkan apabila tidak terjadi ada nya hubungan yang linear 

(multikolinearitas) diantara varaibel-variabel independen. Ada nya hubungan 

yang linear antar variabel bebas nya akan menimbulkan kesulitan dalam 

memisahkan pengaruh masing-masing variabel bebas nya terhadap variabel 

terikat nya. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika terjadi 

hubungan yang linier (multikolinieritas), maka akan mengakibatkan hal berikut. 

1. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah  

sehingga menjadi kurang akurat. 
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2.  Koefisien regresi serta ragam nya akan bersifat tidak stabil sehingga  

adanya sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya 

berubah sangat berarti. 

3.  Tidak dapat memisahkan pengaruh tiap-tiap variabel independen secara  

individu terhadap variabel dependen (Sudarmanto, 2005:137). 

Metode uji multikolinearitas yang digunakan dalam penelitian ini ada dua 

sebagai berikut. 

 
1. Menggunakan koefisien signifikansi dan kemudian membandingkan 

dengan tingkat Alpha. 

2. Menggunakan harga koefisien Partial Correlation dengan penentuan harga 

koefisien sebagai berikut. 

            

       Keterangan 

r xy = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y  

X  = Skor butir soal 

Y  = Skor total 

 
n   = Jumlah sampel (Arikunto, 2006: 72). 

Rumusan hipotesis adalah sebagai berikut. 

 
H0 : tidak terdapat hubungan antarvariabel independen.  

Hi : terdapat hubungan antar variabel independen.  
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Jika terjadi hubungan yang linier (multikolinearitas) maka akan mengakibatkan  

hal berikut ini. 

1. Tingkat ketelitian koefisien regresi sebagai penduga sangat rendah sehingga 

menjadi kurang akurat. 

2. Koefisien regresi serta ragamnya akan bersifat tidak stabil sehingga adanya 

sedikit perubahan pada data akan mengakibatkan ragamnya berubah sangat 

berarti. 

3. Tidak dapat memisahkan tiap-tiap variabel independen secara individu 

terhadap variabel dependen (Sudarmanto, 2005: 137) 

 

Kriteria pengambilan keputusan: 

Penelitian ini untuk menguji multikolinearitas peneliti menggunakan model 

Partial Correlation. Model ini membandingkan antara nilai R Square  dengan nilai 

koefisien korelasi partial untuk semua independen variabel yang diteliti dengan 

kriteria , apabila nilai R Square >  Correlation Partial dari masing-masing variabel 

bebas , maka pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala 

mutikolinearitas (Suliyanto, 2011: 90). 

 

c.  Uji Autokorelasi 

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi 

diantara data pengamatan atau tidak. Metode uji autokorelasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah statistik Durbin- Watson. 

Tahap-tahap pengujian dengan uji Durbin-Watson  sebagai berikut. 

1. Carilah nilai-nilai residu dengan OLS (Ordinary Least Square) dari 

persamaan yang akan diuji dan hitung statistik d dengan 
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 menggunakan persamaan :  

  

2. Menentukan ukuran sampel dan jumlah variabel independen kemudian lihat 

Tabel Statistik Durbin-Watson untuk mendapatkan nilai-nilai kritis d yaitu 

nilai Durbin-Watson Upper, du dan nilai Durbin-Watson, dl 

 

3.    Dengan menggunakan terlebih dahulu hipotesis nol bahwa tidak ada 

autokorelasi positif dan hipotesis alternatif. 

Ho : ρ < 0   (tidak ada autokorelasi positif). 

Ha : ρ < 0   (ada autokorelasi positif). 

Dalam keadaan tertentu, terutama untuk menguji persamaan beda pertama, 

uji d dua sisi akan lebih tepat. Langkah-langkah 1 dan 2 persis sama di atas 

sedangkan langkah 3 adalah menyusun hipotesis nol bahwa tidak ada 

autokorelasi. 

Ho : ρ = 0 

Ho : ρ = 0 

Rumus hipotesis sebagai berikut. 

H0: tidak terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan. 

H1 : terjadi adanya autokorelasi diantara data pengamatan. 

Adanya autokorelasi dapat mengakibatkan penaksir mempunyai varians 

tidak minimum dan uji-t tidak dapat digunakan, karena akan memberikan 

kesimpulan yang salah  (Sudarmanto, 2005: 142). 
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Kriteria pengujian sebagai berikut. 

 dU < d < 4-dU maka H0 diterima (tidak terdapat autokorelasi) 

 d < dL atau d > 4-dL  maka H0 ditolak (terjadi autokorelasi) 

 dU < d < dL  atau 4-dL < d < 4-dU maka tidak ada kesimpulan 

(Priyanto, 2013: 62)  

   

d.  Uji Heteroskedastisitas 

 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah variani residual 

absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan. Pendekatan yang 

digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas yaitu rank 

korelasi dari Spearman. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan apakah 

terjadi heteroskedastisitas atau tidak menggunakan harga koefesien signifikansi 

dengan membandingkan tingkat alpha yang ditetapkan maka dapat dinyatakan 

tidak terjadi heteroskedastisitas diantara data pengamatan tersebut dan 

sebaliknya (Sudarmanto, 2005: 147 - 158) 

Pengujian rank korelasi Spearman koefisien korelasi rank dari Spearman 

didefinisikan sebagai berikut: 

       

Dimana d
1  

= perbedaan dalam rank yang diberikan kepada 2 karakteristik  

      yang berbeda dari individu atau fenomena ke i. 

               n  = banyaknya individu atau fenomena yang diberi rank. 
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Koefisien korelasi rank tersebut dapat dipergunakan untuk 

deteksi heteroskedastisitas sebagai berikut. 

Asumsikan: 

Y
i   
 

0  
 

1 
X 

1  
 U 

i 

Langkah I    :  cocokkan regresi terhadap data mengenai Y residual e
i 

       Langkah II  :  dengan mengabaikan tanda e dan X sesuai dengan urutan yang  

      meningkat atau menurun dan menghitung koefisien rank korelasi     

      Spearman 

      

Langkah III  : dengan mengasumsikan bahwa koefisien rank korelasi populasi P 

adalah 0 dan N > 8 tingkat signifikan dari depan  uji dengan           

pengujian t sebagai berikut.  r yang di sampel s 

       

Dengan derajat kebebasan = N-2 Kriteria pengujian: Jika nilai t yang dihitung 

melebihi nilai tkritis, kita bisa menerima hipotesis r yang di sampel  

adanya heteroskedastisitas, kalau tidak kita bisa menolaknya. Jika model regresi  

meliputi lebih dari satu variabel X, rs dapat dihitung antara ei dan tiap variabel X 

secara terpisah dan dapat diuji tingkat penting secara statistic dengan pengujian t. 
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J.    Pengujian Hipotesis  

 

Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan  

juga untuk mengukur keeratan hubungan antara X dan Y digunakan analisis  

regresi. Uji hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan dua cara, yaitu:  

  

1.    Regresi Linier Sederhana  

 

Untuk pengujian hipotesis pertama dan kedua penulis menggunakan rumus  

regresi linier sederhana yaitu: 

Ŷ  = a + b x 

 

Untuk mengetahui nilai a dan b dicari dengan rumus:   

       

keterangan: 

 
Ỷ = Nilai yang diprediksikan 

a = Konstanta atau bila harga X = 0  

b  = Koefisien regresi 

X = Nilai variabel independen (X1. X2. X3. X4 ) 
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Untuk mengetahui taraf signifikansi digunakan uji t dengan rumus sebagai 

berikut. 

        

        Keterangan 

 to    = Nilai teoritis observasi  

 b   = Koefisien arah regresi  

 Sb = Standar deviasi 

 Kriteria pengujian hipotesis. 

a. Apabila to > tα, maka Ho ditolak yang menyatakan ada pengaruh. 

Sebaliknya, apabila to < tα, maka Ho diterima yang menyatakan tidak ada 

 pengaruh dengan α=0,05 dan dk (n-2). 

b. Apabila to < tα, maka Ho ditolak yang menyatakan ada pengaruh.  

Sebaliknya, apabila to > tα, maka Ho diterima yang menyatakan tidak ada  

       pengaruh dengan α=0,05 dan dk (n-2). 

c. Jika to < -t , maka H0 ditolak yang menyatakan ada pengaruh. Sebaliknya,   

        jika -t  < to  < t  , maka Ho diterima yang menyatakan tidak ada pengaruh  

                   dengan α=0,05 dan dk (n-2) (Sugiyono, 2010: 188). 

 

 

2.    Regresi Linier Multiple  

 

Regresi linier multipel adalah suatu model untuk menganalisis pengaruh  

variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), untuk menguji hipotesis ketiga  

variabel tersebut, digunakan model regresi linier multipel yaitu: 

       Ŷ   =  a + b1 x1 + b2 x2 
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       keterangan: 

 

a    = Konstanta 

b
1 

– b
4  

= Koefisien arah regresi 

X1 – X2  = Variabel bebas 

Ŷ     = Variabel terikat 

        

Dilanjutkan dengan uji signifikansi koefisien korelasi ganda (uji F), dengan 

rumus: 
 

           F =     
JK reg  / k 

    JK res /( n - k - 1) 

 

 

   JKreg dicari dengan rumus: 

  

          
 

 

       Keterangan: 

 
JKreg         = Jumlah kuadrat regresi  

JKres         = Jumlah kuadrat residu  

k            = Jumlah variabel bebas  

n            = Jumlah sampel 
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Kriteria pengujian hipotesis adalah tolak Ho jika Fhitung >Ftabel  dan jika Ftabel> 

Fhitung   dan terima  Ho, dengan dk pembilang = K dan dk penyebut = n – k – 1 

dengan α = 0,05. Sebaliknya diterima jika Fhitung < Ftabel. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan

sebagai berikut.

1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pemanfaatan perpustakaan di

sekolah terhadap hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3

Way Pengubuan Tahun Ajaran 2016-2017.

2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan minat baca  terhadap hasil belajar

IPS terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun Ajaran

2016-2017.

3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan kemandirian belajar terhadap hasil

belajar IPS terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun

Ajaran 2016-2017.

4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan lingkungan  belajar  terhadap hasil

belajar IPS terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan Tahun

Ajaran 2016-2017.

5. Ada pengaruh yang positif dan signifikan pemanfaatan perpustakaan di

sekolah, minat baca, kemandirian belajar dan lingkungan belajar  terhadap

hasil belajar IPS terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan

Tahun Ajaran 2016-2017.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan perpustakaan di

sekolah, minat baca siswa, kemandirian belajar dan lingkungan belajar terhadap

hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Way Pengubuan

Lampung Tengah tahun pelajaran 2016/2017, maka peneliti memberikan saran

sebagai berikut.

1. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya dapat memanfaatkan perpustakaan

sekolah dengan baik dan optimal. Hal itu dikarenakan, dengan memanfaatkan

perpustakaan sekolah dengan baik dan optimal, maka siswa akan mendapatkan

hasil belajar yang baik dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebaliknya, jika

siswa tidak memanfaatkan perpustakaan sekolah dengan baik dan optimal, maka

siswa akan gagal atau tidak akan mendapatkan hasil belajar yang baik. Karena

perpustakaan sekolah tersebut disediakan untuk digunakan sebaik-baiknya oleh

seluruh siswa.

2. Agar siswa mendapatkan hasil belajar yang baik hendaknya siswa dapat

meningkatkan minat baca dan lebih memanfaatkan waktu luang untuk membaca

buku-buku pelajaran baik di sekolah maupun luar sekolah dibandingkan dengan

banyak bermain. Ketika siswa menemukan kesulitan dalam mengerjakan tugas,

maka siswa tersebut dapat meminjam buku-buku di perpustakaan sekolah atau

mencari bahan referensi di toko buku.

3. Siswa sebagai peserta didik, hendaknya menumbuhkan kemandirian belajar yang

tinggi dalam dirinya. Hal itu dikarenakan, dengan memiliki kemandirian belajar

yang tinggi, siswa akan terpacu untuk mendapatkan hasil belajar yag baik di

dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebaliknya, kemandirian  belajar siswa
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rendah, maka hasil belajar yang diperoleh siswa kurang maksimal atau tidak akan

mendapatkan hasil belajar yag baik.

4. hendaknya guru, siswa/siswi dan masyarakat yang berada di lingkungan

sekolah dapat mengendalikan atau memperbaiki lingkungan belajar sehingga

tercipta lingkungan belajar yang baik, nyaman, aman, demi terciptannya

lingkungan belajar yang kondusif sehingga belajar/mengajar dapat optimal.

Lingkungan belajar di sekolah berpengaruh terhadap Iklim sekolah

dikarenakan situasi atau suasana yang muncul karena adanya hubungan antara

kepala sekolah dengan guru, guru dengan guru, guru dengan peserta didik

atau hubungan antara peserta didik yang menjadi ciri khas sekolah yang ikut

mempengaruhi proses belajar mengajar disekolah.

5. Guru sebagai pengajar, hendaknya memperhatikan pemanfaatan perpustakaan

di sekolah yang dilakukan oleh siswa, minat baca siswa, kemandirian belajar

dan lingkungan belajar siswa agar dalam proses pembelajaran siswa dapat

lebih baik dan mendapatkan hasil belajar yang optimal.
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