
 
 
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka mempunyai arti peninjauan kembali pustaka-pustaka yang 

terkait. Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang 

mendasar dalam penelitian, semakin banyak seorang peneliti mengetahui, 

mengenal, dan memahami tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya, semakin dapat dipertanggungjawabkan caranya meneliti 

permasalahan yang dihadapi. 

 

1. Hasil Belajar 

Belajar memegang peranan penting dalam perkembangan, kebiasaan, sikap, 

keyakinan, tujuan kepribadian dan bahkan persepsi manusia. Manusia dapat 

mengembangkan potensi yang dibawa sejak lahir dengan belajar. Melalui 

pendidikan formal yang selalu diikuti pengukuran, penilaian, demikian juga dalam 

proses belajar mengajar, dengan mengetahui hasil belajar siswa dapat diketahui 

kedudukan siswa yang pandai, sedang atau lambat. Belajar merupakan suatu 

proses tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkunagan (Hamalik, 

2004: 36).Suatu proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila adanya 

peningkatan/perubahan dari hasil pembelajran, dengan begitu apabila siswa dalam 

proses pembelajaran baik dan belajar dengan sungguh maka hasil yang akan 

didapat pun akan baik. 
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Belajar menurut Benyamin S Bloom dalam Sudjana (2004: 59-60), dikatakan 

berhasil apabila terdapat perubahan tingkah laku yang meliputi 3 domain yaitu: 

kognitif, afektif, psikomotorik (Brahim, 2007: 39) 

 

Bukti bahwa seseorang telah belajar ialah terjadinya perubahan tingkah laku pada 

orang tersebut yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi 

mengerti (Hamalik, 2001:30). Berdasarkan dari beberapa uraian di atas, dapat 

dijelaskan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku melalui interaksi 

dengan lingkungannya yang meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik. Hasil belajar adalah hasil yang diperoleh siswa yang dinyatakan 

dengan skor setelah diadakan tes saat berakhirnya proses pembelajaran. Sesuai 

pendapat Dimyati dan Mudjiono (2006:3), bahwa hasil belajar merupakan hasil 

dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar. Dilihat dari sisi siswa hasil 

belajar merpakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar, sedangkan dari 

sisi guru tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. 

 

Hasil belajar siswa dapat dikatakan baik tetapi ada pula yang sifatnya tidak baik. 

Sardiman (2003:49), mengatakan bahwa hasil belajar dikatakan baik apabila 

memiliki ciri-ciri: 

1. hasil belajar itu tahan lama dan dapat dipergunakan dalam kehidupan oleh 

siswa, 

2. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik, 

3. Hasil belajar yang dicapai itu memunculkkann pemahaman/pengertian yang 

menimbulkan reaksi atau jawaban yang dapat diterima oleh akal sehat, 

4. hasil belajar itu tidak terkait pada situasi di tempat mencapai, tetapi juga 

dapat digunakan pada situasi lain. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa hasil belajar merupakan hasil 

yang didapat dari hasil tes yang dinyatakan dalam skor setelah melalui proses 
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pembelajaran. Maka berhasil atau tidaknya proses pembelajaran dapat dilihat dari 

hasil belajar/prestasi belajar. 

 

Berhasil atau tidaknya siswa dalam proses pembelajaran ini dapat dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yaitu diantaranya, cara belajar, minat baca dan juga 

pemanfaatan sarana belajar di sekolah. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar menurut Slameto (2003: 54) adalah: 

1) Faktor-faktor Internal 

a) Jasmaniah (kesehatan, cacat tubuh) 

b) Psikologis (Intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, kesiapan) 

c) Kelelahan 

2) Faktor-faktor Eksternal 

a) Keluarga (cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana 

rumah, perhatian orang tua, keadaan ekonomi keluarga, latar belakang 

kebudayaan) 

b) Sekolah (model mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, model belajar, tugas rumah) 

c) Masyarakat (kegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman bergaul, 

bentuk kehidupan masyarakat) 

 

Hasil belajar siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, yaitu cita-cita atau 

apresiasi, kemampuan, kondisi siswa, kondisi lingkungan unsur-unsur dinamis 

dalam belajar dan pembelajaran, dan upaya guru dalam membelajarkan siswa. 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 97-100). 

Menurut Sudjana, (1989: 39) faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor dari dalam diri siswa, meliputi kemampuan yang dimilikinya, motivasi 

belajar, minat dan perhatian, sikap dan kebiasaan belajar, ketekunan, sosial 

ekonomi, faktor fisik dan psikis. 

2.  Faktor yang datang dari luar diri siswa atau faktor lingkungan,   terutama 

kualitas pengajaran.” 

 

Berdasarkan pendapat di atas faktor internal yang berasal dari diri seseorang 

merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya yaitu cara belajar 
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siswa yang tepat akan menghasilkan hasil belajar yang baik sebaliknya cara 

belajar siswa yang rendah akan menghasilkan hasil yang rendah pula. Untuk itu 

seorang siswa harus memiliki cara belajar yang tepat untuk mendapatkan hasil 

yang baik.Selain cara belajar,minat baca juga penting sebagai salah satu faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar. Minat baca yang tinggi akanberpengaruh 

terhadap hasil belajar yang baik dan sebaliknya minat baca yang rendah akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar yang rendah. Untuk itu siswa harus selalu 

meningkatkan minat baca guna memperoleh hasil belajar yang baik.Faktor 

eksternal yang mempengaruhi hasil belajar anak adalah pemanfaatan sarana 

belajar di sekolah.Pemanfaatan sarana belajar di sekolah memberikan pengaruh 

yang sangat besar terhadap hasil belajar anak.Sarana belajar yang lengkap akan 

berpengaruh terhadap hasil belajar yang baik. Sebaliknya sarana belajar yang 

tidak lengkap akan berpengaruh terhadap hasil belajar yang rendah.  

 

2. Cara Belajar 

Dalam proses belajar, setiap orang memiliki cara atau gaya yang bervariasi dan 

memiliki keunikan tersendiri antara siswa yang satu dengan yang lainnya. 

Sebelum siswa belajar seharusnya siswa harus mengetahui cara atau gaya belajar 

mereka sehingga ada rasa kecocokan atau kenyamanan dengan cara atau gaya 

belajar yang dimiliki oleh siswa. Menurut Hamalik (2001: 38) mengemukakan 

bahwa cara belajar adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

situasi belajarnya, misalnya kegiatan-kegiatan dalam mengikuti 

pelajaran,menghadapi ulangan/ujian dan sebagainya.  

Cara belajar atau dapat disebut juga metode belajar menurut Djamarah dan Zain 

(2006 : 44), yaitu  
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“Metode belajar adalah cara yang dilakukan dalam kegiatan belajar atau cara yang 

digunakan dalam memberikan pelajaran (mengajar) kepada orang yang 

mempelajarinya (belajar). Penentuan cara belajar memiliki andil yang cukup besar 

dalam kegiatan belajar mengajar. Kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki 

anak didik, akan ditentukan oleh kerelevansian penggunaan suatu cara atau 

metode yang tepat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan”. 

 

 

Sedangkan Hamzah (2008: 180) mendefinisikan “Gaya belajar adalah cara dia 

bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang diterimanya dalam 

proses belajar-mengajar”. 

Menurut Slameto (2003 : 32) 

“Cara belajar adalah langkah atau jalan yang harus dilalui dalam belajar untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar bertujuan untuk mendapatkan 

pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan. Banyak anak didik gagal atau 

tidak mendapat hasil yang baik dalam pelajarannya karena mereka tidak 

mengetahui cara-cara belajar yang efektif.”  

 

 

Menurut Sadirman, A.M. (2003:39), faktor yang mempengaruhi efektifitas belajar 

antara lain motivasi, konsentrasi, reaksi, cara belajar, organisasi, pemahaman, dan 

ulangan atau ujian. 

 

Menurut Djamarah (2002:40), kiat belajar sendiri meliputi: mempunyai perabot 

dan fasilitas belajar, mengatur waktu belajar, menghafal bahan pelajaran, 

mengulangi bahan pelajaran, membuat ringkasan dan ikhtisar, membaca buku, 

memenfaatkan perpustakaan dan mengerjakan tugas. Belajar di kelas dengan 

berdisiplin yaitu memperhatikan dan mendengarkan materi yang disampaikan 

oleh guru, mencatat hal-hal penting, dan mengerjaklan tugas yang diberikan guru 

merupakan kegiatan rutinitas di ruangan kelas. 

 

Menurut Hamalik (2004: 8), secara jelas mengemukakan bahwa cara belajar 

adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan situasi belajarnya, 

misalnya kegiatan pembelajaran di kelas, ujian-ujian dan sebagainya. Cara belajar 

merupakan suatu cara atau metode belajar yang diterapkan siswa sebagai usaha 

dalam rangka mencapai prestasi atau hasil belajar yang diinginkan. Ada beberapa 
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cara atau metode belajar yang efektif dan efisien menurut Slameto (2003:82), 

yaitu (1) membuat catatan dan membaca, (2) membuat jadwal dan pelaksanaanya, 

(3) kosentrasi, (4) mengerjakan tugas, dan (5) mengulangi bahan pelajaran yang 

didapat. Cara belajar dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Membaca dan membuat catatan 

Membaca dan membuat catatan sangat besar pengaruhnya untuk 

perkembangan siswa-siswa.Selain itu, dengan membaca dan membuat catatan 

melatih untuk terampil dan berdisiplin diri yang dilandasi tanggung 

jawab.Membaca dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan sehingga 

seorang siswa mempunyai intelegensi yang tinggi dan bermanfaat.Sedangkan 

membuat catatan tidak harus semua yang di buku atau disampaikan oleh guru, 

namun cukup dicatat intisari atau yang penting-penting saja. Selain itu, 

mencatat harus rapid an dapat terbaca untuk diri sendiri maupun orang lain 

serta mencatat  dapat mencegah kebosanan. 

2. Membuat jadwal dan pelaksanaanya 

Pembuatan jadwal merupakan seni mengatur waktu untuk kegiatan yang 

dilakukan sehari-hari. Jadwal dapat berpengaruh terhadap belajar siswa, 

sehingga dengan adanya jadwal, maka kegiatan atau pelaksanaannya akan 

teratur dan jadwal tersusun rapi dengan disiplinnya.  Ada tips cara membuat 

jadwal yang baik menurut Slameto (2003:82), yaitu: 

a. Merencanakan penggunaan belajar itu dengan menetapkan jenis mata 

pelajaran dan urutan yang dipelajari; 

b. Meyelidiki dan menentukan waktu yang tersedia; 

c. Memperhatikan waktu setiap hari untuk keperluan sehari-hari, seperti tidur, 

makan, olahraga, beribadah, dan lain-lain: 

d. Menentukan waktu belajar terbaik: dan 

e. Behemat waktu atau efisien waktu yang disertai kepastian dan tidak ada 

keraguan. 

3. Konsentrasi 

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu pelajaran dengan 

meninggalkan sesuatu yang kurang bermanfaat, agar pelajaran yang 

disampaikan oleh guru dapat dimengerti dan dipahami.Konsentrasi dalam 

belajar sangat diperlukan dengan keseriusan dan keinginan berkonsentrasi yang 

baik, dapat menentukan hal baik atau buruk yang dihadapi dan diterima. 

4. Mengerjakan tugas 

Salah satu prinsip belajar adalah pengulangan , latiahan dan keseriusan yang 

rutin. Mengerjakan tugas dapat berupa PR, latihan soal dan tugas merangkum 

atau tugas lainnya. Dalam belajar harus menggunakan pedoman terutama buku, 

agar memudahkan pengerjaan tugasnya dan memudahkan dalam proses 

menghadapi ulangan atau ujian-ujian.  

5. Mengulangi bahan pelajaran 

Mengulangi bahan pelajaran berdampak besar, karena dalam hal ini 

pengulangan memudahkan penghapalan dan penanaman pikiran di otak 

seseorang.Mengulang bahan pelajaran dapat diulangi sesudah belajar pelajaran 

di sekolah yang dipelajari kembali. 
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Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, dapat dijelaskan bahwa cara belajar 

merupakan bagian dari aktivitas belajar yang dilakukan oleh siswa untuk 

mendapatkan hasil belajar yang maksimal melalui berbagai cara atau metode, 

diantaranya membuat catatan dan membaca, membuat jadwal dan pelaksanaanya, 

konsenrasi yang tinggi, mengerjakan tugas, dan mengulangi bahan pelajaran yang 

diperoleh dari pembelajaran di sekolahnya. Cara belajar yang efektif dan tepat, 

menentukan keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam prestasi atau hasil 

belajar yang menciptakan suatu tingkah laku secara keseluruhan atau totalitas 

dalam diri siswa itu sendiri. 

 

3. Minat Baca 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ialah dengan melalui perbaikan 

pengajaran pemahaman membaca.Umumnya para guru menganggap bahwa 

pengajaran membaca telah berakhir ketika seorang siswa dapat membaca dan 

menulis.Dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat, manusia harus terus 

diperbaharui pengetahuan dan keterampilan tersebut yang sebagian besar 

diperoleh melalui membaca. 

 

Minat merupakan rasa ketertarikan orang pada sesuatu yang ia senangi, tanpa ada 

paksaan. Minat dapat menjadi daya dorong atau motivasi untuk melakukan 

sesuatu hal. 

Menurut Djamarah (2008: 166), menyatakan bahwa “minat adalah suatu rasa lebih 

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

Mignat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri 

dengan sesuatu di luar dirinya”. 
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Menurut Slameto (2008:180),Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa 

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

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan 

sesuatu diluar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minat. 

 

Oleh karena itu, minat akan mempengaruhi proses belajar seseorang. Apabila 

minat belajar yang dibutuhkan tidak dimiliki, maka hasil belajar tidak dapat 

diharapkan. Sebaliknya, apabila orang memiliki minat yang cukup tinggi maka 

harapan akan keberhasilannya cukup besar. 

Fryneir dalam Selviana (2011) mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

perkembangan minat anak sebagai berikut: 

1. Pengalaman sebelumnya, siswa tidak akan mengembangkan minatnya 

terhadap sesuatu jika merasa belum pernah mengalaminya. 

2. Konsepsinya tentang diri, siswa akan menolak informasi yang dirasa 

mengancamnya, sebaliknya siswa akan menerima jika informasi itu 

dipandang berguna dan membantu meningkatkan dirinya. 

3. Nilai-nilai, minat siswa akan timbul jika sebuah mata pelajaran disajikan 

oleh orang-orang yang berwibawa. 

4. Mata pelajaran yang bermakna, informasi yang mudah dipahami oleh 

anak-anak menarik minat mereka. 

5. Tingkat keterlibatan tekanan, jika siswa merasa dirinya mempunyai 

beberapa tingkat pilihan dan kurang tekanan, minat membaca mereka 

mungkin akan lebih tinggi. 

6. Kompleksitasan materi pelajaran, siswa yang lebih mampu secara 

intelektual dan fleksibel secara psikologi lebih tertarik kepada hal yang 

lebih kompleks. 

 

Pengertian minat baca menurut Sutarno (2003:19):Minat baca adalah 

kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu bacaan.Dalam hal ini adalah buku-

buku IPS atau buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan sosial yang 
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diperlukan oleh siswa kelas VIII yang mengandung unsur perasaan terhadap 

bacaan. 

 

Menurut Dalyono (2005:182), Minat baca merupakan kecenderungan jiwa yang 

mendorong seseorang berbuat sesuatu terhadap membaca.Minat baca ditunjukkan 

dengan keinginan yang kuat untuk melakukan kegiatan membaca.Orang memiliki 

minat baca yang tinggi senantiasa mengisi waktu luang dengan membaca.Orang 

yang demikian senantiasa haus terhadap bacaan. Tumbuhnya minat baca yang 

tinggi, maka timbul kemauan yang besar dan akan mengalahkan pengaruh yang 

akan merintanginya atau tantangan yang ada. 

 

Baik atau buruknya kegiatan membaca seseorang mempunyai ciri-ciri tersendiri, 

sebagai berikut (Djamarah, 2002:47): 

a. Ciri pembaca yang baik: Tujuan membacanya jelas; Yang dibaca adalah 

satuan-satuan pikiran kalimat; Kecepatan membaca yang diterapkan 

bervariasi; Kritis; Bacaan yang dibaca bervariasi; Kaya kosakata; Tahu 

cara membaca yang benar. 

b. Ciri pembaca yang buruk: Tujuan membacanya tidak jelas; Membaca kata 

demi kata; Kecepatan membacanya rendah dan tetap; Pasif; Bahan bacaan 

yang dibacanya itu-itu saja; Miskin kosakata; Tidak tahu cara membaca 

yang benar. 

 

Jadi, pembaca yang baik itu mempunyai ciri-ciri tersendiri, yang berbeda dari ciri-

ciri pembaca yang buruk ciri-ciri pembaca yang baik itulah yang harus diketahui, 

agar dapat dijadikan pegangan dalam belajar. 

 

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 
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kalu seseorang belajar dengan penuh minat, maka dapat diharapkan bahwa 

hasilnya akan baik. 

 

4. Pemanfaatan Sarana Belajar di Sekolah 

Sarana belajar adalah peralatan belajar siswa yang dibutuhkan dalam proses 

belajar mengajar agar pencapaian tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, 

teratur dan efisiensi. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bafadal (2002:2) 

“Sarana belajar adalah semua perangkat peralatan, bahan dan perabot yang secara 

langsung digunakan dalam proses belajar di sekolah”. Sarana belajar di sekolah 

sangatlah penting manfaatnya bagi siswa, hal ini diperlukan guna membantu para 

siswa dalam kegiatan belajar. Sedangkan menurut Arikunto dalam Suryosubroto 

(2002:292) sarana dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut: 

1. Sarana fisik yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat 

dibendakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau melancarkan 

suatu usaha. 

2. Sarana uang yaitu segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan 

sebagai akibat bekerjanya nilai uang. 

 

Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan.Gedung sekolah misalnya 

sebagai tempat yang strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di 

sekolah.Salah satu persyaratan untuk membuat suatu sekolah adalah pemilikan 

gedung sekolah yang di dalmnya ada ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang 

dewan guru, ruang perpustakaan, ruang BP, ruang tata usaha, auditorium, dan 

halaman sekolah yang memadai.Semua bertujuan untuk memberikan kemudahan 

pelayanan anak didik (Djamarah, 2002: 149). 
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Arsyad (2006:25-26), menyatakan pemanfaatan sarana belajar memberikan 

beberapa manfaaat, yaitu: 

1. Pemanfaatan sarana belajar dapat memperjelas pesan dan informasi sehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar 

2. Meningkatkan dan menggairahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan 

motivasi belajar, interaksi yang lebih langsing antara siswa dan lingkungannya 

dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri sesuai dengan kemampuan 

minat 

3. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa 

dilingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung 

dengan guru, masyarakat dan lingkunggannya, misal melalui karyawisata dan 

lain-lain. 

 

 

Pemanfaatan sarana belajar yang baik akan memudahkan anak dalam melakukan 

aktivitas belajar sehingga anak lebih semangat dalam belajar. Sebaliknya dengan 

kurangnya sarana belajar akan mengakibatkan anak kurang bersemangat dan 

kurang bergairah dalam belajar. Hal ini tentu saja mempengaruhi prestasi belajar 

anak. 

 

Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas 

laboraturium sekolah, dan berbagai media pengajaran yang lain. Lengkapnya 

sarana pembelajaran merupakan kondisi pembelajaran yang baik, hal itu tidak 

berarti bahwa lengkapnya sarana menentukan jaminan terselenggaranya proses 

belajar yang baik. Justru disinilah timbul masalah bagaimana mengelola sarana 

pembelajaran sehingga terselenggaranya proses belajar yang berhasil baik 

(Dimyati dan Mudjiono, 2006: 249). 

 

 

Menurut Slameto (2003: 76) mengatakan untuk dapat belajar yang efektif 

diperlukan lingkungan fisik yang baik dan teratur, misalnya: 

1. Ruang belajar harus bersih, tak ada bau-bauan yang menganggu 

konsentrasi pikiran; 

2. Ruangan cukup terang, tidak gelap yang dapat mengganggu mata; dan 

3. Cukup sarana yang diperlukan untuk belajar, misalnya alat pelajaran, 

buku-buku dan sebagainya. 
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Hal ini seperti yang dikemukakan Slameto (2003: 28), bahwa salah satu syarat 

keberhasilan belajar adalah memerlukan sarana belajar yang cukup. Tersedianya 

cukup bahan dan alat-alat yang diperlukan, bahan dan alat-alat itu menjadi sumber 

belajar dan alat-alat sebagai pembantu belajar, Hamalik (2004: 48), berpendapat 

bahwa tersedianya sarana dan alat-alat yang diperlukan, bahan dan alat-alat itu 

menjadi sumber belajar dan sebagai pembantu dalam proses pembelajaran siswa 

tersebut. Kekurangan dalam hal ini setidak-tidaknya akan menghambat kelancaran 

belajar anak. 

 

Sarana belajar memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung 

tercapainya keberhasilan belajar dengan adanya pemanfaatan sarana belajar yang 

tepat dalam pembelajaran diharapkan mampu memberikan kemudahan dalam 

menyerap materi yang disampaikan. Pemanfaatan sarana belajar yang tepat 

merupakan faktor yang harus diperhatikan dalam kegiatan belajar, sebab aktivitas 

belajar akan berjalan  dengan baik apabila ditunjang oleh sarana belajar yang baik 

dan memadai dan sebaliknya jika tidak ada sarana dan prasarana yang baik 

menyebabkan siswa akan terlambat dalam belajar sehingga dapat mempengaruhi 

prestasi belajar siswa. 

 

B. Penelitian Yang Relevan  

Pada bagian ini diungkapkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan 

pokok masalah ini baik sebagai latar belakang atau sebagai bahan pembahasan 

lebih lanjut adalah sebagai berikut 
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Tabel 4. Penelitian yang relevan 

No Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Septa Damanik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamrin Jaya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fransiska E. 

Lestari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Persepsi 

Mahasiswa Tentang Materi 

Perkuliahan Dan Cara 

Belajar Terhadap Prestasi 

Belajar Matakuliah 

Manajemen Pemasaran 

Pada Mahasiswa Program 

Studi Pendidikan Ekonomi 

Jurusan Pendidikan IPS 

FKIP Universitas 

Lampung Angkatan 2007 

Tahun Pelajaran 

2008/2009 

 

Pengaruh Minat Baca, 

Pemanfaatan Fasilitas 

Belajar dan Sumber 

Belajar terhadap Prestasi 

Belajar IPS Terpadu Siswa 

Kelas VIII SMP Negeri 13 

Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2009/2010 

 

 

 

 

 

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 antara cara 

belajar terhadap prestasi 

belajar dengan diketahui nilai 

(r) = 0,907. Besarnya 

sumbangan cara belajar 

terhadap prestasi belajar 

diketahui dari nilai koefisien 

determinasi (r
2
) = 0,822 

dengan persamaan regresi 
 

XY 04,151,4
^

 
 

 

 

Ada pengaruh minat baca, 

pemanfaatan fasilitas belajar 

dan sumber belajar terhadap 

prestasi belajar IPS Terpadu, 

hal ini ditunjukkan dengan 

Uji F bahwa >  

yaitu 51,913>2,864 yang 

berarti prestasi belajar IPS 

Terpadu dipengaruhi oleh 

minat baca, pemanfaatan 

fasilitas belajar dan sumber 

belajar..  

 

Ada pengaruh minat baca, 

pemanfaatan sumber belajar 

dan lingkungan belajar di 

sekolah terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu, hal ini 

ditunjukkan dengan Uji F 

bahwa >  yaitu 

31,244> 2,671 yang berarti 

hasil belajar IPS Terpadu 

dipengaruhi oleh minat baca, 

pemanfaatan sumber belajar 

dan lingkungan belajar di 

sekolah. 
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B. Kerangka Pikir 

Variabel yang akanditeliti dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas 

(independen) dan satu variabel terikat (dependen). Masing-masing variabel bebas 

(independen) adalah cara belajar (X1), minat baca (X2), dan pemanfaatan sarana 

belajar di sekolah, serta satu variabel terikat (dependen) yaitu Hasil Belajar (Y). 

Hasil belajar siswa merupakan tolak ukur yang menggambarkan keberhasilan dari 

proses pembelajarn yang dilakukan oleh sekolah, guru  dan para peserta didik. 

Tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu kegiatan bergantung dengan 

bagaimana proses pembelajaran yang telah berlangsung. 

 

Keberhasilan siswa dalam belajar ditentukan banyak faktor diantaranya cara 

belajar. Cara belajar siswa meliputi pembuatan jadwal dan pelaksanaannya, 

konsentrasi terhadap suatu hal yang dibaca atau dipelajari, membaca dan membuat 

catatan, mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah, dan mengulangi bahan 

pelajaran yang didapatnya dari proses belajar di sekolah. Semua itu diindikasikan 

dapat membantu siswa dalam mencapai tujuan atau hasil belajar yang optimal. 

Siswa yang rendah kualitas cara belajarnya diindikasikan akan berdampak pada 

pencapaian tujuan atau hasil belajar dalam pros belajar, dan sebaliknya. 

 

Sama seperti cara belajar, minat baca siswa juga merupakan faktor yang diduga 

mempengaruhi prestasi atau hasil belajar. Minat tidak dibawa sejak lahir, 

melainkan diperoleh kemudian.Minat terhadap sesuatu dipelajari dan 

mempengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat 

baru.Jadi, minat terhadap sesuatu merupakan hasil belajar dan menyokong belajar 

selanjutnya. Walaupun minat terhadap sesuatu hal tidak merupakan hal yang 
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hakiki untuk dapat mempelajari hal tersebut, asumsi umum mengatakan bahwa 

minat akan membantu seseorang untuk mempelajarinya (Slameto, 2003:180). 

 

Selain cara belajar dan minat baca faktor lain yang ikut berpengaruh terhadap 

hasil belajar adalah pemanfaatan sarana belajar di sekolah. Ketersediaan sarana 

belajar di sekolah dan pemanfaatan sarana yang maksimal akan sangat membantu 

kelancaran aktivitas belajar yang dilakukan. Kurangnya sarana belajar ini akan 

menjadikan penghambat diaktivitas belajar siswa, sehingga prestasi anak akan 

menurun. Namun bila sarana belajar terpenuhi, maka akan memicu semangat anak 

untuk belajar lebih giat dan juga dapat memaksimalkan tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

 

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dugaan adanya pengaruh cara belajar, minat 

baca dan pemanfaatan sarana belajar di rumah terhadap hasil belajar ips terpadu 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

  

 

  

 

 

 

 

Gambar 1. Model teoritis pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y 

                  (Sugiyono, 2010: 11). 

Cara Belajar (X1) 

Minat Baca (X2) Hasil Belajar (Y) 

Pemanfaatan Sarana Belajar di 

Sekolah (X3) 
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C. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara dan perlu dibuktikan kebenarannya 

dengan menggunakan data atau fakta yang ada dan terjadi di lapangan. 

Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut. 

1. Ada Pengaruh cara belajar  terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas 

VIII semester ganjil SMP Bina Mulya Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

2. Ada Pengaruh minat baca terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII 

semester ganjil SMP Bina MulyaBandar Lampung Tahun Pelajaran 

2012/2013. 

3. Ada Pengaruh pemanfaatan sarana belajar di sekolah terhadap hasil belajar 

IPS Terpadu siswa  kelas VIII semester ganjil SMP Bina MulyaBandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

4. Ada Pengaruh cara belajar, minat baca dan pemanfaatan sarana belajar 

terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa  kelas VIII semester ganjil SMP 

Bina MulyaBandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 

 

 


