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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu sistem kecerdasan anak bangsa, dewasa ini 

dihadapkan terhadap hal baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik. 

Pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar 

mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai 

keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Ki Hajar Dewantara 

dalam Tamrin 2010).  

Pendidikan diposisikan sebagai alat untuk memecahkan masalah bangsa saat 

ini, namun kenyataan kita tidak terlalu banyak berbuat dari apa yang 

dihasilkan oleh pendidikan selama ini. Suatu dasar pembentukan mental dan 

perkembangan perilaku kepribadian individu memerlukan calon-calon 

pendidik yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia 

sehingga mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Pendidikan merupakan 

suatu sektor yang sangat-sangat diperhatikan kualitas dan terus-menerus 

ditingkatkan oleh pemerintah dan sarana bagi bangsa ini untuk dapat 

memaksimalkan potensi yang ada dalam diri.  

Pendidikan seseorang dapat mengubah hidupnya menuju kehidupan yang 

lebih baik lagi dan dapat mengarahkan tingkah laku menuju ke tingkat 

perkembangan yang diharapkan bahkan dapat mengubah kehidupan dunia. 
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Hakekat pendidikan adalah menyediakan lingkungan yang memungkinkan 

anak didik mengembangkan bakat, minat dan kemampuannya secara optimal 

dan utuh. 

Salah satu tempat untuk mendapatkan pendidikan adalah lembaga pendidikan 

(sekolah). Sekolah merupakan lembaga yang mempunyai tugas untuk mem-

bentuk manusia yang berkualitas dalam ilmu pengetahuan, sikap maupun 

keterampilan yang pencapaiannya dibentuk secara terencana, terarah dan 

sistematis (Annisa Philosophia,2007). Kegiatan belajar atau proses belajar 

mengajar adalah hal yang utama dalam proses pendidikan yang ada di 

sekolah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di sekolah tidak ter-

lepas dari kegiatan proses pembelajaran yang mengarah pada proses 

pencapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah yaitu 

meningkatkan mutu pendidikan agar menghasilkan siswa yang mempunyai 

kemampuan dan berprestasi dalam belajarnya. 

Minat baca dan lingkungan belajar di sekolah merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor pertama yang mempengaruhi hasil 

belajar IPS Terpadu adalah minat baca.  

SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo merupakan salah satu Sekolah Menengah 

Pertama yang ada di Provinsi Lampung. Mata Pelajaran IPS Terpadu 

merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di SMP Muhammadiyah 1 

Wonosobo yang menjadi mata pelajaran pokok semua kelas dari kelas VII 

sampai dengan kelas XI karena tingkat SMP belum ada penjurusan. Mata 

pelajaran IPS Terpadu diharapkan dapat membantu siswa untuk membuka 
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pola pikir dan minat siswa untuk membaca karena mata pelajaran IPS 

Terpadu merupakan mata pelajaran pengetahuan sosial yang didapat dengan 

memperbanyak membaca. Akan tetapi, siswa SMP Muhammadiyah 1 

Wonosobo banyak yang masih lebih memilih waktu luangnya untuk bermain 

daripada membaca buku. Membaca itu penting seperti halnya pepatah 

mengatakan bahwa buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya.  

Minat adalah faktor penting dalam belajar, karena dengan minat siswa akan 

lebih mudah untuk menyerap pelajaran daripada tidak dengan berminat. 

Slameto, (2003:180) menyatakan bahwa minat adalah suatu rasa lebih suka 

dan keterikatan pada suatu hal atau aktifitas. Bond (dalam Abdurrahman 

Mulyono, 2003:200) mengemukakan bahwa membaca merupakan pengenalan 

simbol-simbol bahasa tulisan yang merupakan simulasi yang membantu 

proses mengingat tentang apa yang dibaca, untuk membangun suatu 

pengertian melalui pengamalan yang telah dimiliki. 

Tabel 1.  Daftar Frekuensi Siswa Meminjam Buku Pelajaran IPS di    

Perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo Tahun 

Ajaran 2013-2014 

Bulan 
Banyaknya Siswa Kelas 

Jumlah Siswa % 
VII VIII IX 

Juli 14 16 17 47 30 

Agustus 11 18 23 51 28 

September 16 20 22 58 34 

Oktober 8 10 12 30 18 

November - - - - - 

Desember - - - - - 

Sumber: Dokumentasi perpustakaan SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo 
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Sesuai dengan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah siswa yang meminjam 

buku di  perpustakaan masih tergolong rendah. Dilihat dari kunjungan mereka 

perbulan pada tahun pelajaran 2013-2014. Peminjaman buku terbanyak tahun 

2013-2014 terjadi pada bulan September yaitu 34% dari 170 siswa kelas VII, 

VIII, dan IX sebanyak 58 siswa dan peminjaman buku terkecil terjadi pada 

bulan Oktober yaitu 18% dari 170 siswa kelas VII, VIII, dan IX sebanyak 30 

siswa. Sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah siswa-siswi SMP 

Muhammadiyah 1 Wonosobo yang meminjam buku pelajaran IPS Terpadu di 

perpustakaan sekolah masih tergolong rendah atau dapat dikatakan minat 

baca siswa masih tergolong rendah. 

 

Banyak siswa lebih suka memanfaatkan waktu luang yang dimilikinya untuk 

bermain bersama teman-temannya dan hal ini membuat minat baca dari siswa 

itu sendiri semakin berkurang dan membuat peran perpustakaan tak lagi 

begitu penting. Minat baca adalah keterampilan yang diperoleh setelah 

seseorang dilahirkan, dan merupakan dorongan dari dalam diri seorang 

tersebut bukanlah keterampilan bawaan. Oleh karena itu, minat baca dapat 

dipupuk, dibina dan dikembangkan. Untuk tujuan akademik membaca adalah 

untuk memenuhi tuntutan kurikulum sekolah atau perguruan tinggi. Semakin 

banyak membaca, maka wawasan yang kita miliki akan semakin banyak dan 

bertambah. Dengan menanamkan minat baca dalam diri adalah merupakan 

jalan terbaik bagi siswa untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Membaca buku yang ada di perpustakaan adalah jalan yang paling tepat bagi 

siswa untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi, karena buku-buku 
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yang dipinjamkan di perpustakaan dapat dibaca dimanapun, kapanpun, tanpa 

menyita waktu khusus hingga tidak menyita waktu untuk kegiatan lainnya. 

Selain minat baca faktor lain yang dianggap berhubungan dengan prestasi 

belajar siswa adalah lingkungan belajar di sekolah. Lingkungan selalu 

mengitari manusia dari waktu dilahirkan sampai meninggalnya, sehingga 

antara lingkungan dan manusia terdapat hubungan timbal balik dalam artian 

lingkungan mempengaruhi manusia dan manusia mempengaruhi lingkungan. 

Begitu pula dalam proses kegiatan belajar mengajar, lingkungan merupakan 

sumber belajar yang banyak berpengaruh dalam proses belajar maupun 

perkembangan anak. Kondisi lingkungan belajar di sekolah yang kondusif 

akan menciptakan ketenangan dan kenyamanan bagi siswa dalam belajar, 

sehingga akan dapat mendukung kegiatan belajar dan siswa akan lebih mudah 

untuk mencapai prestasi belajar yang maksimal. 

Hamalik (2001:195), berpendapat lingkungan adalah sesuatu yang ada di 

dalam sekitar yang memiliki makna dan / atau pengaruh tertentu kepada 

individu. Seperti pendapat Slameto (2003:72), lingkungan yang baik perlu 

diusahakan agar dapat memberi pengaruh yang positif terhadap anak atau 

siswa sehingga dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Lingkungan tempat anak 

mendapatkan pendidikan disebut lingkungan pendidikan. 

 

Lingkungan belajar yang dimaksudkan dalam penelitian pendahuluan ini akan 

membahas tentang adanya interaksi guru dengan siswa, hubungan antar 

siswa, sarana belajar, serta peraturan sekolah serta sanksi. Dengan adanya 
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komponen-komponen lingkungan belajar tersebut diharapkan dapat 

mendukung lancarnya kegiatan belajar mengajar. 

Lingkungan yang mendukung akan membuat proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan prestasi yang baik atau 

sebaliknya lingkungan yang tidak mendukung akan menghasilkan prestasi 

yang kurang baik. 

Prestasi belajar dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh oleh siswa karena 

adanya aktivitas yang telah dilakukan, prestasi belajar merupakan hal yang 

tidak dapat dipisahkan dari kegiatan belajar, karena belajar memerlukan 

proses sedangkan prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar itu 

sendiri. Menurut Benyamin S.Bloom (dalam Nurman, 2006 : 36), prestasi 

belajar merupakan hasil perubahan tingkah laku yang meliputi tiga ranah 

kognitif terdiri atas : pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, 

dan evaluasi. Prestasi belajar yang dicapai oleh setiap siswa memiliki 

tingkatan yang berbeda-beda, apabila prestasi belajar siswa tinggi 

menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar, sebaliknya 

apabila prestasi belajar siswa yang rendah menunjukkan bahwa tujuan 

pembelajaran belum tercapai. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan di SMP Muhammadiyah 

1 Wonosobo, Tanggamus pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas VIII tahun 

pelajaran 2013/2014 diketahui hasil belajar siswa sebagai berikut : 
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Tabel 2. Prestasi Belajar IPS Terpadu Berdasarkan Nilai Mid Semester 

Pada Siswa kelas VIII Semester Ganjil SMP Muhammadiyah 1 

Wonosobo Tahun Ajaran 2013/2014 

Kelas 

Nilai 

Jumlah Siswa 

Keterangan 

<70 ≥70 

Nilai kelulusan 

ditentukan 

bila, nilai yang 

diperoleh ≥ 70 

VIII. A 17 12 29 

VIII. B 18 9 27 

Jumlah 35 21 56 

% 62,50 37,50 100  

Sumber : Guru mata pelajaran IPS Terpadu 

Berdasarkan tabel 2 hasil belajar siswa secara umum masih tergolong rendah, 

karena dari 56 siswa terlihat hanya 21 siswa atau 37,50% siswa yang 

mendapat nilai >70, dan berarti 62,50% atau sebanyak 35 siswa memperoleh 

nilai <70. Seperti yang dikemukakan oleh Djamarah (2000:18), yaitu apabila 

bahan ajar yang diajarkan kurang dari 65% dikuasai oleh siswa maka 

persentase keberhasilan siswa pada mata pelajaran tersebut tergolong rendah.  

Atas dasar latar belakang masalah di atas, maka penulis mengambil judul 

penelitian “Hubungan Minat Baca dan Lingkungan Belajar di Sekolah 

terhadap Prestasi Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Wonosobo Tahun Ajaran 2013-2014”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat diiidentifikasi sebagai berikut : 
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1. Banyak siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo Tahun 

Ajaran 2013/2014 yang tidak mengisi waktu luangnya dengan membaca 

buku; 

2. Minat baca siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo Tahun 

Ajaran 2013/2014 yang masih tergolong rendah; 

3. Guru masih mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas; 

4. Masih kurangnya pemanfaatan buku-buku pelajaran yang dimiliki siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo Tahun Ajaran 2013/2014; 

5. Banyak siswa kelas VIII SMP Muhammdiyah 1 Wonosobo Tahun Ajaran 

2013/2014 yang masih kurang memperhatikan guru pada saat 

menyampaikan materi; 

6. Siswa kelas VIII SMP Muhammdiyah 1 Wonosobo kurang berpartisipasi 

dalam kegiatan pembelajaran; 

7. Kondisi belajar mengajar yang masih monoton sehingga siswa merasa 

bosan di kelas; 

8. Masih banyak siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo tahun 

Ajaran 2013/2014 yang mendapat nilai kurang dari KKM yang 

berlakupada mata pelajaran IPS Terpadu. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat keterbatasan, maka pembatasan masalah mengkaji ruang lingkup 

tentang ada tidaknya hubungan minat baca dan lingkungan belajar di sekolah 

terhadap prestasi belajar IPS Terpadu pada siswa kelas VIII SMP 

Muhammdiyah 1 Wonosobo Tahun Ajaran 2013/2014. 
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D. Rumusan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat hubungan yang positif antara minat baca terhadap 

prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammdiyah 1 

Wonosobo Tahun Ajaran 2013/2014? 

2. Apakah terdapat hubungan yang positif antara lingkungan belajar di 

sekolah terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP 

Muhammdiyah 1 Wonosobo Tahun Ajaran 2013/2014? 

3. Apakah terdapat hubungan yang positif antara minat baca dan lingkungan 

belajar di sekolah terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa Kelas VIII 

SMP Muhammdiyah 1 Wonosobo Tahun Ajaran 2013/2014? 

 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui hubungan antara minat baca terhadap prestasi belajar 

IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP Muhammdiyah 1 Wonosobo Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara lingkungan belajar di sekolah 

terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII SMP 

Muhammdiyah 1 Wonosobo Tahun Ajaran 2013/2014. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara minat baca dan lingkungan belajar di 

sekolah terhadap prestasi belajar IPS Terpadu siswa Kelas VIII SMP  

Muhammadiyah 1 WonosoboTahun Ajaran 2013/2014. 
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F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan : 

1. Sebagai variable indikator penting atau utama bagi siswa dan guru yang 

mempunyai daya ungkit ilmu pengetahuan dalam meningkatkan prestasi 

IPS Terpadu. 

2. Wawasan pengetahuan tentang pengembangan minat dan lingkungan 

belajar di sekolah untuk meningkatkan hasil belajar yang diinginkan. 

3. Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa yang akan 

meneliti variable yang ada kaitannya dengan penelitian ini. 

 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi : 

1. Objek penelitian 

Pada penelitian ini yang menjadi objek peneltian adalah hubungan minat 

baca (X1) dan lingkungan belajar di sekolah (X2) terhadap prestasi 

belajar IPS Terpadu (Y). 

2. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP 

Muhammdiyah 1 Wonosobo Tahun Ajaran 2013/2014. 

3. Tempat penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP  Muhammadiyah 1 Wonosobo. 

4. Waktu penelitian 

Ruang lingkup penelitian dilaksanakan pada Tahun Ajaran 2013/2014. 
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5. Bidang ilmu 

Bidang ilmu dalam penelitian ini menyangkut bidang kependidikan, 

khususnya bidang studi IPS. 

 


