
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. IPS

IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial siswa.

Bidang kajian ilmu yang dipelajari dalam IPS pada jenjang Sekolah Dasar (SD)

meliputi materi geografi, sejarah, sosiologi dan ekonomi. Menurut A. Kosasih

Djahri dalam Sapriya (2006: 7) IPS merupakan ilmu pengetahuan yang

memadukan sejumlah konsep pilihan dari cabang-cabang ilmu sosial dan ilmu

lainnya kemudian diolah berdasarkan prinsip pendidikan dan didaktik untuk

dijadikan progam pengajaran pada tingkat persekolahan.

Selanjutnya Menurut Muhammad Nu’man Somantri dalam Sapriya (2006: 7)

pendidikan IPS adalah penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, ideology negara

dan disiplin ilmu lainnya serta masalah-masalah sosial terkait yang

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan

pendidikan pada tingkat dasar dan menengah.

Menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa
Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang
diberikan mulai dari SD/MI/SDLB sampai SMP/MTs/SMPLB. IPS mengkaji
seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu
sosial. Pada jenjang SD/MI mata pelajaran IPS memuat materi Geografi, Sejarah,
Sosiologi, dan Ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan
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untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, dan bertanggung
jawab, serta warga dunia yang cinta damai.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa IPS adalah

penyederhanaan dari disiplin ilmu-ilmu sosial, mengakaji tentang fakta dan isu-isu

sosial yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Melalui mata pelajaran IPS

siswa diarahkan menjadi warga Negara Indonesia yang baik dan diharapkan dapat

meningkatkan prestasi belajar siswa.

Tujuan merupakan segala sesuatu atau keinginan yang hendak dicapai. Dalam

permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa Mata

pelajaran IPS bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut.

1) Mengenal  konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan  masyarakat dan
lingkungannya, 2) Memiliki kemampuan dasar untuk berpikir logis dan kritis, rasa
ingin tahu,  inkuiri, memecahkan masalah, dan keterampilan dalam kehidupan
sosial, 3) Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan
kemanusiaan, 4) Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan
berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional, dan
global.

Menurut Hasan dalam Sapriya, dkk., (2006: 5) tujuan pendidikan IPS dapat

dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu pengembangan intelektual siswa,

pengembangan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa,

serta pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Selanjutnya menurut Martorella

dalam Sapriya, dkk., (2006: 8) mengemukakan tujuan utama dari pembelajaran

IPS di SD adalah untuk mengembangkan pribadi “warga negara yang baik” (good

citizen).
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Sedangkan Sapriya (2006: 133) menyatakan bahwa tujuan IPS yaitu (a)
mengajarkan konsep-konsep dasar sejarah, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan
kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis, dan psikologis, (b)
mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inkuiri, problem solving, dan
keterampilan sosial, (c) membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai
sosial dan kemanusiaan, dan (d) meningkatkan kerja sama dan kompetensi dalam
masyarakat yang heterogen baik secara nasional maupun global.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan

pembelajaran IPS adalah untuk mendidik para siswa agar prestasi belajar siswa

meningkat dengan  mengembangkan keterampilan-keterampilan sebagai bekal

untuk memecahkan segala persoalan dalam kehidupan bermasyarakat.

Keterampilan tersebut meliputi, keterampilan berpikir kritis, meningkatkan

keterampilan bekerjasama dengan teman, dan meningkatkan berpikir kreatif.

Selain itu tujuan pembelajaran IPS  bertujuan untuk mengembangkan pribadi

warga negara yang baik.

2.2. Prestasi Belajar

Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal batas

usia, dan berlangsung seumur hidup.  Belajar merupakan usaha yang dilakukan

seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk mengubah perilakunya.

Dengan demikian, hasil dari kegiatan belajar adalah berupa perubahan perilaku

yang relatif permanen pada diri orang yang belajar, perubahan yang diharapkan

adalah perubahan ke arah yang positif atau yang lebih baik.

Perubahan dalam belajar terjadi secara sadar, terus-menerus, bersifat positif, aktif,

bertujuan, dan mencangkup seluruh aspek kehidupan.  Belajar sebagai sebuah
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aktivitas, sehingga belajar sangat dipengaruhi faktor intern dan faktor ekstern diri

seseorang.  Faktor intern berupa kesehatan, cacat tubuh, inteligensi, perhatian,

minat, bakat, motif atau tujuan, kesiapan, kecakapan dan kelelahan baik berupa

jasmani atau rohani.  Faktor ekstern berupa cara orang tua mendidik, perhatian

orang tua, relasi antara anggota keluarga, keadaan ekonomi keluarga, suasana

tempat belajar, cara guru mengajar, kurikulum, relasi siswa dengan guru, relasi

antar siswa, peraturan sekolah, media belajar, waktu belajar, media masa, dan

bentuk kehidupan masyarakat di sekitarnya.  Jadi, belajar adalah sebuah proses

seseorang untuk merubah prilaku, pengetahuan, pola pikir atau sudut pandang,

wawasan, dan kendali diri kearah yang lebih baik, serta terjadi pada siapa saja,

dimana saja, dan kapan saja.

Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara siswa dan sumber belajar

pada suatu lingkungan belajar (UU Sisdiknas, 2003).  Rumusan itu menunjukan

bahwa siswa tidak dapat dikatakan telah belajar karena berada dalam satu ruangan

dengan guru yang sedang mengajar.  Ada hal penting yang harus dipenuhi agar

terjadi kegiatan belajar.  Hal itu adalah adanya interaksi antara pelajar (learner)

dengan sumber belajar.  Tanpa terpenuhi syarat itu, mustahil kegiatan belajar akan

terjadi.  Kegiatan pembelajaran tidak akan berarti jika tidak menghasilkan

kegiatan belajar dan memberikan prestasi belajar pada para siswa.

Kata prestasi belajar berasal dari bahasa belanda “prestatile” kemudian dalam

bahasa Indonesia menjadi “prestasi” yang berarti hasil usaha. Kata ini banyak

digunakan dalam berbagai bidang kegiatan lain seperti olah raga, kesenian dan

pendidikan. Di dalam lingkup pendidikan setiap jangka waktu tertentu, diadakan
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suatu tes untuk mengetahui tingkap penyerapan siswa terhadap bahan pelajaran

yang telah diberikan. Berdasarkan hasil tersebut selanjutnya guru mengadakan

penilaian terhadap prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dalam proses

pembelajarannya. Dari hasil evaluasi tersebut, seharusnya guru akan memberikan

penilaian terhadap prestasi belajar yang dicapai setiap siswa.

Badudu (2003: 258) Prestasi merupakan hasil yang dicapai dari apa yang

dikerjakan atau sudah diusahakan siswa dari proses pembelajaran dalam waktu

tertentu. Sedangkan menurut Hamalik (2007: 28) belajar adalah suatu bentuk

pertumbuhan dan perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-

cara tingkah laku yang baru sebagai hasil dari pengalaman.

Menurut pendapat Djamarah, (2008: 54) prestasi belajar pada hakekatnya adalah

hasil akhir dari sebuah proses belajar. Untuk mengetahui prestasi belajar peserta

didik biasanya dilakukan evaluasi terhadap materi belajar yang telah diberikan.

Seberapa besar peserta didik mampu memberikan feed back dari setiap evaluasi

yang diberikan oleh pendidik.

Selanjutnya Nasution (2004: 54) menyatakan bahwa prestasi belajar adalah

kesempurnaan yang dicapai seseorang dalam berfikir, merasa dalam berbuat.

Prestasi belajar dikatakan sempurna apabila memenuhi tiga aspek yaitu kognitif,

afektif, dan psikomotorik, sebaliknya dikatakan prestasi kurang memuaskan jika

seseorang belum memenuhi target dalam kriteria tersebut.
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Prestasi belajar merupakan hasil dari proses belajar mengajar yang dipengaruhi

juga oleh penguasaan konsep awal. Seperti halnya juga mata pelajaran IPS, untuk

menguasai konsep yang lebih tinggi tingkat kesukarannya, harus dikuasai terlebih

dahulu konsep awal yang merupakan dasar bagi pelajaran yang akan dipelajari.

Prestasi  belajar merupakan gambaran dari penguasaaan kemampuan para peserta

didik sebagai mana telah ditetapkan untuk suatu pelajaran tertentu. Setiap usaha

yang dilakukan dalam kegiatan pembelajaran baik oleh guru sebagai pengajar,

maupun oleh peserta didik sebagai pelajar bertujuaan untuk mencapai prestasi

yang setinggi-tingginya. Dimyati (2002: 36) prestasi belajar adalah prestasi yang

ditunjukan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya ditunjukan dengan nilai

tes yang diberikan oleh guru.

Dikemukakan oleh Slameto (2003: 54) fakto-faktor yang mempengaruhi prestasi

belajar adalah sebagai berikut:

1. Faktor intern

Yaitu faktor yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor

intern terdiri dari:

a. Faktor jasmaniah (kesehatan dan cacat tubuh).

b. Faktor psikologis (intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan

dan kesiapan).

c. Faktor kelelahan.
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2. Faktor ekstern

Yaitu faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern terdiri dari:

a. Faktor keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antara anggota keluarga,

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, penegrtian orang tua, dan latar

belakang kebudayaan).

b. Faktor sekolah (metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 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 (kegiatan siswa dalam masyarakat,mass media, teman

bergaul, dan betuk kehidupan masyarakat).

Selain faktor-faktor tersebut di atas, menurut Nasution (2004: 50) prestasi belajar

juga dipengaruhi oleh kecakapan dan ketangkasan belajar yang berbeda secara

individual. Walaupun demikian, kita dapat membentuk anak dengan memberi

petunjuk-petunjuk itu dengan sendirinya akan menjamin sukses anak dalam

belajar.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah

pencapaian hasil belajar siswa berupa nilai yang diperoleh setelah mengikuti

kegiatan belajar mengajar yang diberikan guru kepada siswa melalui evaluasi atau

penilaian pada suatu mata pelajaran termasuk mata pelajaran IPS. Prestasi belajar

yang dicapai oleh siswa mencakup penilaian penguasaan, baik yang besifat

kognitif, afektif, maupun psikomotor.
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2.3. Motivasi Belajar

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada seseorang,

perubahan tersebut dapat dilihat dari aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Menurut Witheringthon dalam Hanafiah (2010: 7) menyatakan bahwa belajar

merupakan perubahan dalam kepribadian yang manifestasikan sebagai pola-pola

respons baru yang berbentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan dan

kecakapan.

Sedangkan Djamarah (2006: 10) menyatakan bahwa belajar adalah proses

perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan, artinya tujuan belajar adalah

perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan

maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organise atau pribadi. Selanjutnya

Hamalik (2008: 154) belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif mantap

berkat latihan dan pengalaman.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa belajar

adalah suatu proses perubahan perilaku seseorang yang diperoleh dari hasil

pengalaman dan latihan terus menerus, perubahan tersebut diantaranya meliputi

aspek kognitif, afektif dan psikomotor.

Motivasi adalah suatu stimulus atau dorongan dari dalam maupun dari luar siswa

untuk belajar secara aktif.  Menurut Fathurrohman (2010: 19) menyatakan bahwa

motivasi berpangkal dari kata “motif”, yang dapat diartikan sebagai daya
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penggerak yang ada di dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas

tertentu demi tercapainya suatu tujuan.

Sedangkan Uno (2007: 23) menyatakan bahwa motivasi belajar adalah dorongan

internal dan eksternal pada siswa-siswi yang sedang belajar untuk mengadakan

perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur

yang mendukung.

Menurut Hanafiah (2010: 26) motivasi belajar adalah kekuatan (power

motivation), daya pendorong (driving force), atau alat pembangun kesediaan dan

keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif,

efektif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam

aspek kognitif, afektif, maupun psikomotor.

Motivasi yang ada dalam diri seorang siswa dapat berpengaruh terhadap prestasi

belajar siswa. Hal ini sesuai dengan fungsi motivasi menurut  Hanafiah (2010: 26)

menyatakan bahwa motivasi merupakan alat untuk mempengaruhi prestasi belajar

peserta didik.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa motivasi

belajar adalah daya penggerak atau dorongan internal maupun eksternal pada

seorang siswa untuk melakukan suatu perubahan baik kognitif, afektif dan

psikomotor. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan prestasi belajar siswa

lebih meningkat.
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Motivasi dikatakan sebagai dorongan dalam diri individu untuk melakukan

berbagai aktivitas. Motivasi sangat dibutuhkan demi tercapainya tujuan dalam

proses pembelajaran, hal tersebut dapat dilihat dari fungsi motivasi. Adapun

fungsi motivasi dalam pembelajaran, menurut Hanafiah (2010: 26) menyebutkan

beberapa fungsi dari motivasi adalah sebagai berikut:

1) motivasi merupakan alat pendorong terjadinya perilaku belajar peserta didik, 2)

motivasi merupakan alat untuk mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, 3)

motivasi merupakan alat untuk memberikan direksi terhadap pencapaian tujuan

pembelajaran, 4) motivasi merupakan alat untuk membangun system

pembelajaran lebih bermakna.

Sedangkan Hamalik (2007: 108) mengemukakan 3 fungsi motivasi yaitu: 1)

mendorong timbulnya perilaku atau perbuatan, 2) motivasi berfungsi sebagai

pengarah, artinya mengarahkan perbuatan untuk mencapai tujuan yang

diinginkan, 3) motivasi berfungsi sebagai penggerak, artinya menggerakkan

tingkah laku seseorang.  Menurut Sardiman (2004: 85) menyatakan bahwa adanya

motivasi yang baik dalam belajar akan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini

menunjukkan bahwa motivasi sangat menentukan tingkat keberhasilan siswa

dalam belajar. Belajar tanpa motivasi sangat sulit untuk mencapai prestasi belajar

yang optimal.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi

motivasi adalah sebagai alat pendorong atau penggerak untuk mencapai suatu

tujuan. Dalam pembelajaran fungsi motivasi belajar sangat mempengaruhi prestasi
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belajar siswa, bila tingkat motivasi belajar siswa baik, maka prestasi belajar akan

meningkat sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam proses pembelajaran, dan

sebaliknya prestasi belajar siswa akan menurun apabila motivasi belajar siswa

rendah.

Salah satu prinsip motivasi belajar adalah pemberian hadiah (reward) dan pujian

yang dilakukan oleh guru terhadap siswa yang berprestasi. Berikut adalah

beberapa prinsip motivasi yang dikemukakan oleh Kenneth H. Hoover dalam

Hamalik (2007: 114) mengemukakan prinsip-prinsip motivasi belajar, sebagai

berikut: 1) pujian lebih efektif daripada hukuman, 2) motivasi yang bersumber

dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang berasal dari luar, 3)

tingkah laku atau perbuatan yang sesuai dengan keinginan atau tujuan

pembelajaran, maka perlu dilakukan penguatan (reinforcement), 4) pemahaman

yang jelas terhadap tujuan dan pembelajaran yang hendak dicapai dapat

merangsang motivasi belajar siswa, 5) strategi pembelajaran yang dilaksanakan

secara bervariasi dapat menciptakan suasana yang menyenangkan bagi siswa,

sehingga lebih mendorong motivasi, 6) motivasi yang kuat erat hubungannya

dengan kreativitas, dengan strategi pembelajaran tertentu, motivasi belajar dapat

ditujukan kearah kegiatan-kegiatan kreatif.

Sedangkan Hanafiah (2010: 27) diantaranya: 1) peserta didik memiliki motivasi

belajar yang berbeda-beda sesuai dengan pengaruh lingkungan internal dan

eksternal peserta didik itu sendiri, 2) pengalaman belajar masa lalu yang sesuai

dan dikaitkan dengan pengalaman belajar yang baru akan menumbuh kembangkan

motivasi belajar peserta didik, 3) motivasi peserta didik akan berkembang jika
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disertai pujian daripada hukuman, 4) motivasi intrinsik peserta didik dalam belajar

akan lebih lebih baik dari pada motivasi ekstrinsik, meskipun keduannya saling

menguatkan, 5) motivasi yang besar dapat mengoptimalkan potensi dan prestasi

belajar peserta didik, 6) gangguan emosi siswa dapat menghambat terhadap

motivasi dan mengurangi prestasi belajar siswa.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa

prinsip yang mendorong terjadinya motivasi belajar diantaranya adalah: 1) pujian

yang diberikan oleh guru akan lebih efektif dibandingkan hukuman, 2) motivasi

intriksik lebih efektif pengaruhnya dari pada motivasi ekstrinsik, 3) motivasi

dapat merambat kepada siswa yang lainnya, 4) teknik pembelajaran yang

bervariasi, 5) penguatan, dan 6) motivasi yang besar akan lebih baik pengaruhnya

terhadap prestasi belajar siswa.

2.4. Kebiasaan Membaca

Membaca adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh

pengetahuan. Suwarjo (2013: 31) Membaca berasal dari kata dasar baca yang

artinya memahami arti lisan. Membaca adalah kegiatan berinteraksi  dengan

bahasa yang dialih kodekan dalam bentuk cetakan (huruf-huruf). Membaca adalah

suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh

pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata/bahasa

tulis. Menurut Tampubolon (2008: 227) menyatakan bahwa membaca adalah

kegiatan fisik dan mental yang dapat berkembang menjadi suatu kebiasaan.
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Selanjutnya Tampubolon (2008: 5) menyatakan bahwa membaca adalah satu dari
empat kemampuan bahasa pokok, dan merupakan satu bagian atau komponen dari
komunikasi tulisan. Dalam komunikasi tulisan, sebagai mana telah dikatakan,
lambing-lambang bunyi bahasa di ubah menjadi lambang-lambang tulisan atau
huruf-huruf, dalam hal ini huruf-huruf menurut alphabet latin. Dapat dipahami
bahwa pada tingkat membaca permulaan, proses pengubahan inilah yang terutama
dibina dan dikuasai, dan ini terutama dilakukan pada masa anak-anak, khususnya
pada tahun permulaan sekolah.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa membaca

adalah salah satu komponen yang penting dalam kemampuan berbahasa.

Membaca merupakan  suatu proses kegiatan yang dilakukan pembaca melalui

media kata, lambang-lambang tulisan atau huruf yang dipergunakan untuk

memperoleh pesan yang disampaikan oleh penulis.

Kebiasaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh individu secara berulang-

ulang. Kebiasaan tersebut dapat berdampak baik, apabila kebiasaan yang

dilakukan merupakan suatu kebiasaan yang bermanfaat. Menurut Tampubolon

(2008: 227) kebiasaan adalah kegiatan atau sikap, baik fisik maupun mental, yang

telah membudaya dalam suatu masyarakat.

Selanjutnya menurut Tampubolon (2008: 228) menyatakan bahwa kebiasaan
membaca adalah kegiatan membaca yang telah mendarah daging pada diri
seseorang. Dari segi kemasyarakatan, kebiasaan membaca ialah kegiatan
membaca yang telah membudaya dalam suatu masyakat. Yang perlu dicapai ialah
kebiasaan membaca yang efisien, yaitu kebiasaan yang disertai minat yang baik
dan keterampilan membaca yang efisian telah sama-sama berkembang dengan
maksimal.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa kebiasaan

membaca adalah suatu kegiatan atau sikap yang telah membudaya dalam diri

seseorang baik bersifat fisik maupun mental. Kebiasaan membaca tidak dapat
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terjadi dalam waktu singkat tetapi kebiasaan membaca ini perlu proses

perkembangan yang menghabiskan waktu relatif lama.

2.5. Kerangka Pikir

Menurut Sugiyono (2011: 91) kerangka berfikir merupakan model konseptual

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Sedangkan menurut Arikunto (2001:

99) kerangka pikir adalah bagian dari teori yang menjelaskan tentang alasan atau

argumen bagi rumusan hipotesis, akan menggambarkan alur pemikiran peneliti

dan memberikan penjelasan kepada orang lain, tentang hipotesis yang diajukan.

Pada bagian ini akan dijelaskan hubungan antara motivasi belajar dan kebiasaan

membaca siswa dengan prestasi belajar siswa.

2.5.1. Hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa

Motivasi merupakan salah satu faktor yang berasal dari luar maupun dalam diri

siswa yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. Motivasi adalah pendorong bagi

setiap siswa dalam melakukan aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan belajarnya.

Motivasi belajar membuat seseorang menjadi bergairah dan terarah dalam

mencapai tujuan yang diinginkan berupa prestasi. Sedangkan menurut Hanafiah

(2010: 26) motivasi belajar adalah kekuatan (power motivation), daya pendorong

(driving force), atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam

diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, efektif, inovatif, dan

menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku, baik dalam aspek kognitif,

afektif, maupun psikomotor. Dengan adanya motivasi belajar tersebut, siswa akan
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lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti proses pembelajaran di

sekolah sehingga hasil belajar akan optimal.

Berdasarkan uraian di atas, maka diduga ada hubungan signifikan antara motivasi

belajar dengan prestasi belajar siswa. Artinya semakin tinggi motivasi belajar

siswa, maka semakin baik pula prestasi belajar siswa di sekolah. Begitu juga

dengan sebaliknya semakin rendah motivasi, maka semakin rendah pula prestasi

belajar siswa di sekolah.

2.5.2. Hubungan kebiasaan membaca dengan prestasi belajar siswa

Diketahui kebiasaan membaca oleh siswa memang masihlah rendah, khususnya

dalam mata pelajaran IPS yang mana untuk memahami materi pelajar tidak cukup

dengan hanya diceritakan atau dijelaskan oleh guru tetapi siswa harus membaca

teks bacaan yang ada di dalam buku cetak tersebut. Seorang siswa akan

mendapatkan prestasi belajar yang baik tentunya apabila siswa memiliki

kebiasaan membaca yang baik pula, sehingga siswa mengerti tentang materi

pelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian kebiasaan membaca juga perlu

dimiliki oleh siswa baik dalam membaca buku mata pelajaran maupun buku

bacaan yang lain. Selanjutnya menurut Tampubolon (2008: 228) menyatakan

bahwa kebiasaan membaca adalah kegiatan membaca yang telah mendarah daging

pada diri seseorang. Yang perlu dicapai ialah kebiasaan membaca yang efisien,

yaitu kebiasaan yang disertai minat yang baik dan keterampilan membaca yang

efisian telah sama-sama berkembang dengan maksimal.
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Sehingga dari uraian di atas diduga terdapat hubungan yang signifikan antara

kebiasaan membaca siswa dengan prestasi belajar siswa. Dengan kata lain

semakin tinggi kebiasaan membaca siswa maka akan semakin baik pula prestasi

belajar yang diproleh siswa di sekolah.

2.5.3. Hubungan antara motivasi belajar dan kebiasaan membaca dengan

prestasi belajar siswa

Prestasi belajar yang dicapai oleh siswa di bangku sekolah adalah sebuah hasil

kerja kerasnya dari belajar. Ada kalanya prestasi itu tinggi namun ada juga saat-

saat prestasi belajar itu menurun. Hal ini hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor

yang bersumber dari dalam diri maupun luar siswa seperti motivasi belajar dan

kebiasaan membaca.

Berdasarkan pembahsan di atas terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi

belajar dan kebiasaan membaca dengan prestasi belajar siswa. Dengan kata lain

diduga semakin tinggi motivasi belajar siswa dan semakin tinggi kebiasaan

membaca siswa, maka diduga semakin baik pula prestasi belajar siswa di sekolah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pikir dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

Motivasi Belajar
( 1)

Prestasi
Belajar IPS

( )Kebiasaan Membaca
( 2)
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Kerangka fikir di atas menentukan hubungan antar variabel yaitu;

1. Adanya hubungan antara motivasai belajar dengan prestasi belajar.

2. Adanya hubungan antara kebiasaan membaca dengan prestasi belajar.

3. Adanya hubungan antara motivasi belajar, kebiasaan membaca dengan prestasi

belajar.

2.6. Hipotesis Penelitian

Menurut Arikunto (2006: 71) hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat

sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang

terkumpul. Sedangkan menurut Sugiyono (2011: 96) hipotesis merupakan

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Di mana rumusan

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka pikir yang telah dikemukakan di atas

dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. Ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar

IPS pada siswa kelas V SD Negeri di Kecamatan Labuhan Ratu Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014.

2. Ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan membaca dengan prestasi

belajar IPS pada siswa kelas V SD Negeri di Kecamatan Labuhan Ratu

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2013/2014.

3. Ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dan kebiasaan

membaca secara bersama-sama dengan prestasi belajar IPS pada siswa kelas

V SD Negeri di Kecamatan Labuhan Ratu Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2013/2014.


