
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas

sumber daya manusia. Manusia memerlukan pendidikan untuk menjadi

manusia seutuhnya. Di indonesia, pendidikan merupakan sektor yang

kualitasnya sangat diperhatikan dan terus menerus ditingkatkan oleh

pemerintah. Pelaksanaan proses pendidikan yang efektif akan memerlukan

suatu wadah yang disebut sebagai lenbaga pendidikan.

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP dan MTs

merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib ditempuh oleh siswa SMP

dan MTs. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), sebagai mata

pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik, merupakan mata

pelajaran yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu

sebagaimana yang tertuang dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006.

Pembelajaran IPS yang disusun secara terpadu, memiliki tujuan agar

peserta didik dapat memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam

pada bidang ilmu yang berkaitan. Oleh sebab itu, pembelajaran IPS di

tingkat SMP dan MTs di Indonesia seharusnya menerapkan pembelajaran

IPS secara terpadu.



2

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapriya (2009: 12) bahwa IPS pada
kurikulum sekolah (satuan pendidikan), pada hakikatnya merupakan
mata pelajaran wajib sebagaimana dinyatakan dalam Undang- Undang
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37
yang berbunyi bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib
memuat ilmu pengetahuan sosial.

Begitu pula dengan mata pelajaran IPS yang ada di Indonesia.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sapriya (2009:7) bahwa “mata

pelajaran IPS merupakan sebuah nama mata pelajaran integrasi dari mata

pelajaran sejarah, geografi, dan ekonomi serta pelajaran ilmu sosial

lainnya”.

Somantri (2001: 44) menjelaskan dan merumuskan tentang IPS di tingkat

sekolah adalah “suatu penyederhanaan disiplin ilmu-ilmu sosial, psikologi,

filsafat, ideologi negara, dan agama yang di organisasikan dan disajikan

secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan”.

Dengan demikian, maka mata pelajaran IPS di Indonesia ialah

penyederhanaan ilmu-ilmu sosial yang disajikan secara ilmiah dan

psikologis yang memiliki tujuan untuk bidang pendidikan.

Berdasarkan berbagai pendapat yang diungkapkan oleh para ahli, maka

pada hakikatnya mata pelajaran IPS untuk tingkat SMP dan MTs adalah

integrasi dan penyederhanaan dari berbagai macam disiplin ilmu - ilmu

sosial yang disusun secara sistematis, komprehensif, dan terpadu. Dengan

pendekatan tersebut, diharapkan peserta didik dapat memperoleh

pemahaman yang lebih luas dan mendalam.



3

Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SMP dan MTs di

Indonesia memiliki salah satu tujuan untuk mengembangkan kesadaran

dan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sebagaimana yang

tertuang dalam Permendiknas No. 22 Tahun 2006 (Supardi, 2010: 185).

Begitu Begitu pula dengan tujuan mata pelajaran IPS di Indonesia tingkat

SMP dan MTs, sebagaimana yang diungkapkan oleh Fajar (2005:

114), yakni:

a. Mengembangkan kemampuan berpikir, inkuiri, pemecahan masalah, dan
keterampilan sosial.

b. Membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan
c. Meningkatkan kemampuan berkompetisi dan bekerja sama dalam

masyarakat yang majemuk, baik dalam skala nasional maupun
internasional.

Pengembangan pembelajaran IPS di Indonesia dilakukan secara

sistematis, komprehensif, dan terpadu. Ada berbagai macam pendekatan

dalam pembelajaran terpadu di Indonesia salah satunya ialah pembelajaran

yang dikaitkan dalam suatu tema, sebagaimana yang diungkapkan oleh

Sukandi (Sugiyanto, 2010: 127) bahwa “pengajaran terpadu pada dasarnya

sebagai kegiatan mengajar dengan memadukan beberapa mata pelajaran

dalam suatu tema”.

Sedangkan Hamalik (2005:133) menjelaskan dan mendefinisikan
pembelajaran terpadu sebagai berikut, yakni: Suatu sistem pembelajaran
yang bertitik tolak dari suatu masalah atau proyek yang dipelajari /
dipecahkan oleh siswa baik secara individual maupun secara kelompok
dengan metode yang bervariasi dan dengan bimbingan guru guna
mengembangkan pribadi siswa secara utuh dan terintegrasi.

Berdasarkan pendapat dari Hamalik, maka pembelajaran IPS secara terpadu

dapat dikaitkan atau bertitik tolak dari suatu masalah, yang mana pokok



4

masalah dapat dijadikan suatu tema untuk dipecahkan oleh peserta didik

baik dilakukan secara individual maupun secara kelompok.

Pada hakikatnya, pembelajaran terpadu sebagai kegiatan mengajar

dengan memadukan atau mengkaitkan beberapa mata pelajaran dalam

suatu tema yang dapat dikaji oleh siswa baik secara individual maupun

kelompok. Dengan pembelajaran IPS yang diterapkan secara terpadu,

maka mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah, akan tetapi

dapat dikaitkan dengan beberapa konsep atau materi pelajaran lainnya

melalui suatu tema.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka tujuan mata pelajaran IPS di

tingkat Sekolah Menengah Pertama di Indonesia, untuk mengembangkan

kemampuan berpikir, inkuiri, keterampilan sosial, dan membangun nilai

nilai kemanusiaan yang majemuk baik skala lokal, nasional, dan global.

Sekolah merupakan salah satu pendidikan formal yang dapat ditempuh untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui sekolah, kemampuan individu

dapat dikembangkan, dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak bisa

menjadi bisa. Potensi yang dikembangkan melalui bangku persekolahan

adalah aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap) dan psikomotor

(perbuatan atau kemampuan melakukan sesuatu). Oleh karena itu, sekolah

sebagai lembaga pendidikan formal harus senantiasa aktif untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Akan

tetapi, peningkatan kualitas pendidikan sekolah menemui berbagai kendala

dari pencapaian hasil belajar siswa.
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Hasil belajar menjadi sangat penting sebagai indikator keberhasilan belajar.

Baik bagi guru maupun siswa. Bagi sorang guru, hasil belajar siswa

merupakan pedoman evaluasi bagi keberhasilan belajar siswa. Seorang guru

dapat dikatakan berhasil apabila lebih dari separuh jumlah siswa telah

mencapai standar ketuntasan yang telah ditetapkan. Sedangkan bagi siswa,

hasil belajar merupakan sarana informasi yang berguna untuk mengukur

tingkat kemampuan atau keberhasilan belajarnya, apakah mengalami

perubahan yang bersifat positif maupun perubahan yang bersifat negatif.

Hal ini senada dengan pendapat Djamarah dan Zain (2006:128) yang

menyatakan : “Siswa dinyatakan berhasil dalam belajarnya apabila siswa

menguasai bahan pelajaran minimal 65%”.

Selain itu, belajar siswa diharapkan tidak hanya dilihat dari perubahan nilai

yang diperolehnya, tetapi juga harus dilihat dari segi tingkah laku, perubahan,

keterampilan, dan pengetahuan siswa tersebut. Jika hal tersebut terpenuhi,

maka hasil belajar yang dianggap sebagai parameter keberhasilan menjadi

alat ukur yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang telah dilakukan di SMP Kartika II-

2 Bandar Lampung umumnya hasil belajar kurang optimal khususnya pada

bidang studi IPS Terpadu. Sebagai ilustrasi disajikan data hasil mid semester

genap 2014/2015 sebagai berikut.
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Tabel 1. Hasil Mid Semester IPS Terpadu Kelas VII SMP Kartika II-2
Bandar Lampung Semester Genap Tahun Ajaran 2014/2015

No. Kelas
Nilai Jumlah

Siswa
Keterangan

0-67 68-100
1. VII A 18 25 43 Kriteria

Ketuntasan
Minimum yang
Ditetapkan
Sekolah adalah
68

2. VII B 25 18 43
3. VII C 30 12 42
4. VII D 34 9 43
5. VII E 33 8 41
6. VII F 39 5 44
Jumlah
Persentase (%)

179 77 256
69,92 30,08 100

Sumber: Guru Mata Pelajaran IPS Terpadu

Berdasarkan tabel 1 di atas dapat diketahui jumlah siswa yang memperoleh

nilai MID semester pada mata pelajaran IPS terpadu yang lebih besar atau

sama dengan 68 sebanyak 77 siswa dari  256 siswa atau sebanyak 30,08%

artinya hanya sebesar 30,08% siswa yang memperoleh KKM. Sedangkan

sebanyak 179 siswa dari 69,92% siswa atau sebanyak 69,92% siswa belum

mampu mencapai kriteria ketuntasan minimum (KKM).

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahawa hasil belajar IPS terpadu

Siswa Kalas VII SMP Kartika II-2 Bandar Lampung Tahun Ajaran

2014/2015 masih tergolong rendah. Di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung

terdapat Kriteria Ketuntasan Mininimal (KKM) yaitu tingkat pencapaian

kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa per mata pelajaran. Hal ini

dilakukan untuk menentukan tingkat keberhasilan siswa. Dari penelitian

pendahuluan yang dikakukan, diperoleh bahwa Kriteria Kentuntasan Minimal

(KKM) siswa di SMP Kartika II-2 Bandarlampung adalah 68 Jika siswa telah

mencapai kriteria tersebut maka siswa tidak perlu mengikuti remedial,

sebaliknya jika siswa akan belum mencapai kriteria yang  maka siswa
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tersebut harus mengikuti remedial yang diadakan oleh guru yang

bersangkutan.

Berhasil atau tidaknya pencapaian hasil belajar yang diperoleh siswa

tergantung dari bagaimana proses pembelajaran yang telah dilaksanakan,

dalam pendidikan sekolah proses pembelajaran lah yang menjadi faktor

cukup penting. Hasil yang baik menunjukan telah terlaksananya proses yang

baik.

Banyak faktor yang diduga mempengaruhi hasil belajar siswa, diantaranya

adalah:

1. Faktor intern ( dari dalam diri ), meliputi:
a. Faktor jasmaniah: faktor kesehatan, cacat tubuh
b. Faktor psikologis: intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif,

kematangan, kesiapan.
c. Faktor kelelahan.

2. Faktor ekstern (dari luar diri), meliputi:
a. Faktor keluarga: cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga,

suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua, latar
belakang kebudayaan.

b. Faktor sekolah: metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa,
relasi siswa dengan guru, disiplin sekolah, alat pengajaran, waktu
sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode
belajar, tugas rumah.

c. Faktor masyarakat: kegiatan siswa dalam masyarakat, masa media,
teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat (Slameto,2003:54-71).

Minat baca merupakan faktor dari dalam diri (faktor intern) yang

mempengaruhi hasil belajar, pernyataan ini diperkuat oleh Djamarah

(2002:121) bahwa “minat baca melahirkan prestasi dan hasil belajar”.

Sehingga dalam proses belajar dan untuk mencapai hasil belajar yang baik
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maka minat baca siswa adalah faktor mendorong keadaan siswa untuk

melakukan belajar.

Persoalan mengenai minat baca adalah bagaimana mengatur agar minat baca

dapat ditingkatkan karena dalam kegiatan belajar setiap siswa memiliki minat

baca dengan tingkatan yang berbeda, dengan adanya minat membaca sangat

di rasakan manfaatnya, terutama bagi siswa yang aktif dan gemar membaca,

maupun siswa yang diwajibkan untuk membuat tugas merangkum yang

berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Indikator minat ada empat, yaitu:

perasaan senang, ketertarikan siswa, perhatian siswa, dan keterlibatan siswa.

Contoh oleh guru IPS menugaskan siswa untuk merangkum tentang mata

pelajaran IPS terpadu, dengan demikian siswa akan mengerjakannya dengan

membacanya terlebih dahulu sehingga tertanam minat baca dalam diri siswa.

Hasil wawancara dengan pustakawan di SMP Kartika II-2 Bandar Lampung

menjelaskan bahwa minat baca siswa masih rendah karena dari sekian banyak

siswa kelas VII hanya beberapa siswa yang dapat menggunakan waktu luang

untuk membaca buku di perpustakaan. Dilihat dari daftar kunjugan siswa ke

perpustakaan, rata rata hanya 89 siswa kelas VII yang datang membaca atau

meminjam buku perpustakaan setiap bulannya. Sedangkan jumlah siswa kelas

VII sebanyak 256, berarti hanya 35% siswa yang menggunakan waktu luang

untuk membaca. Kebanyakan dari siswa lebih senang memanfaatkan waktu

luangnya untuk bermain bersama-sama temannya dan ini membuat kebiasaan

membaca siswa semakin berkurang dan membuat peran perpustakaan tak lagi

begitu penting .Hal ini sesuai dengan pendapat Dalyono (2005:182) minat
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baca adalah kecenderungan jiwa yang mendorong seseorang berbuat sesuatu

terhadap membaca. Minat baca ditunjukkan dengan keinginan yang kuat

untuk melakukan kegiatan membaca.

Selain minat baca, faktor kedua 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, kondisi lingkungan yang dimaksud di sini adalah kondisi

saat siswa melakukan aktivitas belajar di sekolah, Lingkungan Sekolah

dibagi dua katagori yaitu lingkungan sekolah fisik yaitu seperti bangunan,

alat, sarana, dan gurunya dan lingkungan sekolah non fisik yaitu kurikulum,

norma, dan pembiasaan nilai-nilai kehidupan yang terlaksana di sekolah itu

seperti kondisi sekolah terhadap letak sekolah dengan pusat keramaian

dimana SMP Kartika II-2 Bandar lampung terletak pada tengah – tengah kota,

jarak antara ruang kelas dan ruang-ruang lain seperti perpustakaan dan kantor

guru terlalu jauh karena terlalu luasnya sekolah dan keadaan kelas seperti

ventilasi itu dekat dengan kamar mandi.
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Menurut pendapat Saroni (2006:82-84), lingkungan belajar adalah “Segala

sesuatu yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan.

Faktor lain yang diduga menyebabkan belum optimalnya hasil belajar siswa

adalah pemanfaatan sarana belajar disekolah. Dalam proses pembelajaran

sarana belajar sangat dibutuhkan bagi siswa agar proses pembelajaran

menjadi lebih efektif dan memudahkan siswa dalam belajar. Dengan semakin

tersedianya sarana belajar dapat mendorong siswa untuk lebih giat dan

semangat dalam  belajar.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di sekolah

dengan beberapa siswa menunjukkan, kurangnya pemanfaatan buku-buku

pelajaran yang ada di perpustakaan untuk membaca ataupun meminjam

buku-buku yang ada di perpustakaan, sedikit guru yang memanfaatkan LCD

ataupun OHP untuk menyampaikan materi, sedikit guru yang memanfaatkan

laboratarium untuk menunjang kegiatan belajar mengajar siswa.

Hal ini seperti dikemukakan Slameto (2003:28), bahwa salah satu syarat

keberhasilan belajar adalah memerlukan sarana belajar yang cukup.

Tersedianya cukup bahan dan alat-alat diperlukan, bahan dan alat-alat

menjadi sumber belajar dan alat-alat sebagai pembantu belajar.

Ketiga faktor yang telah disebutkan diatas yaitu minat baca, lingkungan

belajar di sekolah, dan pemanfaatan sarana belajar di sekolah diduga sangat

mempengaruhi hasil belajar siswa SMP Kartika II-2 Bandar Lampung.
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Berdasarkan Latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk

meneliti dan menulis skripsi dengan judul “Pengaruh Minat Baca,

Lingkungan belajar di Sekolah, dan Pemanfaatan Sarana Belajar di

Sekolah terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu Siswa Kelas VII Semester

Genap SMP Kartika II-2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2014/2015.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarakan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan dalam

penelitian ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut.

1. Belum optimalnya hasil belajar yang diperoleh siswa

2. Sebagian besar hasil belajar siswa belum mencapai kriteria ketuntasan

minimum (KKM).

3. Sebagian besar siswa tidak mengisi waktu luang dengan membaca buku

pelajaran.

4. Minat  baca siswa masih rendah.

5. Lingkungan belajar di sekolah yang kurang kondusif meliputi

kenyamanan, keamanan, dan ketenangan.

6. Kurangnya pemanfaatan buku-buku pelajaran yang ada di perpustakaan.

7. Sarana belajar di sekolah kurang di manfaatkan dengan baik oleh siswa

maupun guru.
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1.3 Pembatasan Masalah

Sesuai dengan judul penelitian ini dan berdasarkan identifikasi masalah di

atas, maka ada permbatasan masalah yang jelas agar lebih terarah pada

tujujan yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini, sehingga masalah dalam

penelitian ini dibatasi pada aspek pengaruh minat baca (X1) lingkungan

belajar di sekolah (X2) dan pemanfaatan sarana belajar di sekolah (X3)

terhadap hasil belajar IPS Terpadu Kelas VII semester genap di SMP Kartika

II-2 Bandar Lampung (Y).

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah ada pengaruh minat baca terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa

kelas VII semester genap SMP Kartika II-2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2014/2015?

2. Apakah ada pengaruh lingkungan belajar di sekolah terhadap hasil belajar

IPS Terpadu siswa kelas VII semester genap SMP Kartika II-2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015?

3. Apakah ada pengaruh pemanfaatan sarana belajar di sekolah terhadap hasil

belajar IPS Terpadu siswa kelas VII semester genap SMP Kartika II-2

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015?

4. Apakah ada pengaruh minat baca, lingkungan belajar di sekolah, dan

pemanfaatan sarana belajar di sekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu

siswa kelas VII semester genap SMP Kartika II-2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2014/2015?
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1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh minat baca terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas VII

semester genap SMP Kartika II-2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2014/2015.

2. Pengaruh lingkungan belajar di sekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu

siswa kelas VII semester genap SMP Kartika II-2 Bandar Lampung Tahun

Pelajaran 2014/2015.

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

Terpadu siswa kelas VII semester genap SMP Kartika II-2 Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2014/2015.

4. pengaruh minat baca, lingkungan belajar di sekolah, dan pemanfaatan

sarana belajar di sekolah terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa kelas

VII semester genap SMP Kartika II-2 Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2014/2015.

1.6 Manfaat Penelitian

Pada hakekatnya penelitian yang dilakukan seseorang diharapkan akan

mendapatkan manfatat tertentu. Begitu pula dengan penelitian ini diharapkan

mendatangkan manfaat sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

a. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai masalah yang

teliti.
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b. Untuk menamabah refrensi, bahan literatur atau pustaka, khusunya

tentang minat baca, lingkungan belajar di sekolah, dan pemanfaatan

sarana belajar di sekolah.

c. Dapat menjadi dasar bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut dan lebih

mendalam tentang permasalahan yang terkait.

2. Manfaat Praktis

a. Siswa: sebagai masukan bagi siswa tentang pengaruh minat baca,

lingkungan belajar di sekolah dan pemanfaatan sarana belajar di sekolah

terhadap hasil belajar IPS terpadu.

b. Guru: untuk menumbuhkan minat baca, lingkungan belajar di sekolah

dan pemanfaatan sarana belajar di sekolah sebagai kegiatan belajar dan

penunjang proses belajar mengajar yang terdapat di sekolah tersebut.

c. Bagi disekolah: penelitian ini membentuk informasi tentang penanganan

masalah yang berhubungan dengan minat baca, lingkungan belajar di

sekolah dan pemanfaatan sarana belajar di sekolah.

1.7 Ruang lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi ruang lingkup objek penelitian adalah

minat baca, lingkungan belajar di sekolah, pemanfaatan sarana belajar di

sekolah, dan hasil belajar IPS Terpadu.

2. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII semester

genap.
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3. Ruang Lingkup Tempat Penelitian

Ruang lingkup tempat penelitian ini adalah SMP Kartika II-2 bandar

Lampung.

4. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Ruang lingkup waktu penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun

pelajaran 2014/2015.

5. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang lingkup ilmu penelitian ini adalah tentang pendidikan


