
II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori -Teori Belajar

2.1.1.1 Teori belajar Behaviorisme

Menurut teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar

diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari

interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi

behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari

lingkungan. Belajar tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor

kondisional yang diberikan lingkungan. Beberapa ilmuwan yang

termasuk pendiri sekaligus penganut behavioristik anatara lain adalah

Pavlov, Thordike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skiner (Eveline Siregar,

Hartini Nara. 2010: 25).

a. Edwin Guthrie

Teori conditioninng Pavlov kemudian dikembangkan oleh Guthrie.

Ia berpendapat banhwa tingkah laku manusia itu dapat diubah,

tingkah laku baik dapat diubah menjadi buruk dan sebaliknya,

tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Teori Guthrie

berdasarkan atas model penggantian stimulus satu ke stimulus

yang lain. Respon atas suatu situasi cenderung diulang, bilamana
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individu menghadapi situasi yang sama. Tiga metode pengubahan

tingkah laku yang dikemukakannya adalah sebagai berikut.

a) Metode repon bertentangan. Misalnya saja, jika anak takut

terhadap sesuatu, misalnya kucing, maka letakkan permainan

yang disukai anak dekat dengan kucing. Dengan mendekatkan

kucing dengan permainan anak, lambat laun anak akan tidak

takut lagi pada kucing, namun hal ini harus dilakukan

berulang-ulang.

b) Metode membosankan. Misalnya seseorang  anak mencoba-

coba mengisap rokok, minta kepadanya untu merokok terus

sampai bosan setelah bosan ia akan berhenti merokok dengan

sendirinya.

c) Metode mengubah lingkungan. Jika anak bosan belajar,

ubahlah lingkungan belajarnya dengan suasana lain yang lebih

nyaman dan menyenangkan sehinga membuat ia menjadi betah

belajar (Eveline Siregar, Hartini Nara. 2010: 26).

2.1.1.2 Teori Belajar kognitivisme

Menurut teori belajar kognitivisme ini lebih menekankan proses

belajar daripada hasil belajar. Bagi penganut aliran kognitivistik

belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan

respon. Lebih dari itu belajar adalah melibatkan proses berpikir yang

sangat kompleks, Menurut teori kognitivistik, ilmu pengetahuan

dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang

berkesinambungan dengan lingkungan. Menurut psikologi kognitif ,
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belajar dipandang sebagai suatu usaha untuk mengerti sesuatu. Usaha

itu dilakuakan secara aktif oleh siswa. Keaktifan itu dapat berupa

mencari pengalaman, informasi, memecahkan masalah, mencermati

lingkungan, mempraktiakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan

tertentu. Para psikologi sangat menentukan bahwa pengetahuan yang

dimiliki sebelumya sangat menentukan keberhasilan mempelajari

informasi /pengetahuan yang baru (Eveline Siregar, Hartini Nara.

2010: 30).

2.1.1.3 Teori Belajar Konstruktivisme

Menurut teori belajar konstruktivisme ini memahami belajar sebagai

proses pembentukan pengetahuan oleh si belajar itu sendiri.

Pengetahuan ada di dalam diri seseoarang yang sedang mengetahui.

Pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu dari saja dari otak

seseorang guru kepada orang lain (siswa). Ciri – ciri belajar berbasis

konstruktivistik sebagai berikut: (1) orientasi, (2) elisitasi, (3)

restrukturisasi ide, (3) penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, (4)

review.

Menurut pandangan konstruktivistik, belajar merupakan suatu proses

pembentukan pengetahuan. Pembentukan ini harus dilakukan oleh

siswa. Ia harus aktif melakukan kegiatan, aktif berfikir, menyusun

konsep dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari,

tetapi yang paling menentukan terwujudnya gejala belajar adalah niat

belajar siswa itu sendiri, sementara peranan guru dalam belajar
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konstruktivistik berperan membantu agar proses pengkonstruksian

pengetahuan oleh siswa berjalan lancar.

Dalam hal sarana belajar, pendekatan konstruktivistik menekan bahwa

peranan utama dalam kegiatan belajar adalah aktivitas siswa dalam

mengontruksi pengetahuanya sendiri, melalui bahan, media, peralatan,

lingkungan, dan fasiitas lainnya yang disediakan untuk membantu

pembentukan tersebut. Lingkungan belajar sangat mendukung

munculnya berbagai pandangan dan interpretasi terhadap realitas,

konstruksi pengetahuan, serta aktivitas-aktivitas lain yang didasarkan

pada pengalaman, sehingga memunculkan pemikiran terhadap usaha

mengevaluasi belajar konstruktivistik (Eveline Siregar, Hartini Nara.

2010: 39-41).

2.1.2 Hasil Belajar

Salah satu indikator tercapai atau tidaknya suatu proses pembelajaran

adalah dengan melihat hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Hasil belajar

merupakan cerminan tingkat keberhasilan atau pencapaian tujuan dari

proses belajar yang telah dilaksanakan yang pada puncaknya diakhiri

dengan suatu evaluasi. Menurut Mudjiono (2006: 3) hasil belajar

merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.

Sedangkan menurut Sukmadinata (2007: 102) hasil belajar merupakan

realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial atau

kapasitas yang dimiliki seseorang.
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Menurut Mudjiono (2006: 4) hasil belajar dapat dibedakan menjadi

dampak pengajaran dan dampak pengiring. Kedua dampak tersebut sangat

berguna bagi guru dan siswa. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat

diukur, seperti tertuang dalam angka rapor, angka dalam ijazah, atau

kemampuan meloncat setelah latihan. Sedangkan dampak pengiring adalah

terapa pengetahuan dan kemampuan dibidang lain, suatu transfer belajar.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil pembelajaran. Ada faktor

yang dapat diubah (seperti: cara mengajar, mutu rancangan, model

evakuasi, dan lain-lain), ada pula faktor yang harus diterima apa adanya

(seperti: latar belakang siswa, gaji, lingkungan sekolah, dan lain-lain)

Suhardjono dalam Arikunto (2006: 55).

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil

belajar adalah suatu pencapaian yang diperoleh oleh siswa dalam proses

pembelajaran yang dituangkan dengan angka maupun dalam

pengaplikasian pada kehidupan sehari-hari atas ilmu yang didapat. Hasil

belajar yang tinggi atau rendah menunjukkan keberhasilan guru dalam

menyampaikan materi pelajaran dalam proses pembelajaran.

Suparno dalam Sardiman (2004: 38) mengatakan bahwa hasil belajar

dipengaruhi oleh pengalaman subjek belajar dengan dunia fisik dan

lingkungannya. Hasil belajar seseorang tergantung pada apa yang telah

diketahui, si subjek belajar, tujuan, motivasi yang mempengaruhi proses

interaksi dengan bahan yang sedang dipelajari.
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Djaali (2008: 99) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi

keberhasilan siswa dalam belajar 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

Sedangkan menurut Nasution (2008: 183) agar belajar berhasil, maka

harus dipenuhi kondisi intern dan kondisi ekstern. Kondisi intern terdiri

atas penguasaan konsep-konsep dan aturan-aturan yang merupakan

prasyarat untuk memahami bahan pelajaran yang baru atau memecahkan

suatu masalah. Kondisi ekstern mengenai hal-hal dalam situasi belajar

yang dapat dikontrol oleh pengajar. Kondisi ekstern ini terutama terdiri

atas kimunikasi verbal.

Menurut Bloom dan kawan-kawan dalam Dimyati dan Mudjiono (2006:

26) ada tiga taksonomi yang dapat dipakai untuk mempelajari jenis

perilaku dan kemampuan internal akibat belajar.

1. Ranah kognitif
Ranah kognitif (Bloom, dkk) terdiri dari enam jenis perilaku
diantaranya: pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, dan
evaluasi.

2. Ranah Afektif
Ranah afektif (Krathwohl dan Bloom, dkk) terdiri dari lima perilaku
yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian dan penentuan sikap, organisasi,
dan pembentukan pola hidup.

3. Ranah Psikomotorik
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Ranah Psikomotorik (Simpson) terdiri dari tujuh jenih perilaku yaitu
persepsi, kesiapan,gerakan terbimbing, gerakan yang terbiasa, gerakan
kompleks, penyesuaian gerakan, dan kreativitas.

Untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran dibagi atas beberapa

tingkatan taraf sebagai berikut:

1. Istimewa/maksimal, apabila seluruh bahan pelajaran dapat dikuasai
oleh siswa.

2. Baik sekali/optimal, apabila sebagian besar bahan pelajaran dapat
dikuasai 76%-99%.

3. Baik/minimal, apabila bahan pelajaran hanya dikuasai 60%-75%.
4. Kurang, apabila bahan pelajaran yang dikuasai kurang dari 60%.

(Djamarah, 2006: 107).

Sehubungan dengan hal diatas, adapun hasil pengajaran dikatakan betul-
betul baik apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Hasil itu tahan lama dan dapat digunakan dalam kehidupan oleh siswa.
b. Hasil itu merupakan pengetahuan asli atau otentik. Pengetahuan hasil

proses belajar mengajar itu bagi siswa seolah-olah telah merupakan
bagian kepribadian bagi diri setiap siswa, sehingga akan dapat
mempengaruhi pandangan dan caranya mendekati suatu permasalahan.
Sebab pengetahuan itu dihayati dan penuh makna bagi dirinya
(Sardiman, 2008: 49).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa dalam

melaksanakan proses pembelajaran,  hasil belajar yang diperoleh siswa

dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam diri siswa maupun

dari luar diri siswa itu sendiri. Faktor yang berkaitan dengan minat dan

lingkungan maupun pemanfaatan sarana adalah salah-satu  faktor  dari

dalam maupun luar siswa itu sendiri yang diduga berhubungan erat

terhadap hasil belajar yang dicapai oleh siswa.
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2.1.3 Minat Baca

Menurut Djamarah (2008:166), menyatakan bahwa “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 di luar dirinya”. Menurut

Slameto (2008:180), Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa

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

dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri

dengan sesuatu di luar 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 memiliki,

maka hasil belajar tidak dapat diharapkan. Sebaliknya, apabila orang

memiliki minat yang cukup tinggi maka harapan akan keberhasilannya

cukup besar.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa minat

adalah kecenderungan yang mengarahkan manusia terhadap bidang bidang

yang ia sukai dan tekuni tanpa adanya keterpaksaan dari siapapun.

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

kecenderungan hati yang tinggi terhadap sutu bacaan. Dalam hai ini adalah

buku-buku IPS atau buku-buku yang berkaitan dengan pengetahuan sosial

yang diperlukan oleh siswa kelas VII  yang mengandung unsur perasaan

terhadap bacaan.
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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 harus

terhadap bacaan. Tumbunya minat baca yang tinggi, maka timbul kemauan

yang besar dan akan mengalahkan pengaruh yang akan merintanginya atau

tantangn yang ada.

Rahim (2005: 28) mengemukakan bahwa minat baca ialah keinginan

yang kuat disertai dengan usaha-usaha seseorang untuk membaca.

Orang yang mempunyai  minat membaca yang kuat akan

diwujudkannya dalam kesediaannya untuk mendapat bahan bacaan dan

kemudian membacanya atas kesadarannya sendiri atau dorongan dari

luar.

Menurut Hasan KBBI (2005: 83), membaca adalah melihat serta

memahami isi dari apa yang tertulis. Membaca merupakan suatu proses

yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh

pesan yang hendak disampaikan penulis melalui media kata-

kata/bahasa tulis. Dengan kata lain, membaca adalah memetik serta

memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tulis.

Menurut Wahadaniah (Ratnasari, 2011: 16) minat baca adalah suatu
perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang
terhadap kegiatan membaca sehingga dapat mengarahkan seseorang
untuk membaca dengan kemauannya sendiri atau dorongan dari luar.
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Minat membaca juga merupakan perasaan senang seseorang terhadap

bacaan karena adanya pemikiran bahwa dengan membaca itu dapat

diperoleh kemanfaatan bagi dirinya.

Minat baca merupakan suatu kecenderungan kepemilikan keinginan

atau ketertarikan yang kuat dan disertai usaha-usaha yang terus

menerus pada diri seseorang terhadap kegiatan membaca yang

dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan rasa senang tanpa

paksaan, atas kemauannya sendiri atau dorongan dari luar sehingga

seseorang tersebut mengerti atau memahami apa yang dibacanya.

Dari pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa minat baca terkandung

unsur perhatian, kemauan, dorongan dan rasa senang untuk membaca.

Perhatian bisa dilihat dari perhatiannya terhadap kegiatan membaca,

mempunyai kemauan yang tinggi untuk membaca, dorongan dan rasa

senang yang timbul dari dalam diri maupun dari pengaruh orang lain.

Semua itu merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan

dan cenderung menetap.

Menurut Safari (2003: 65) Indikator minat ada empat, yaitu sebagai

berikut:

a. Perasaan Senang
Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau suka terhadap
suatu mata pelajaran, maka siswa tersebut akan terus mempelajari
ilmu yang disenanginya. Tidak ada perasaan terpaksa pada siswa
untuk mempelajari bidang tersebut.

b. Ketertarikan Siswa
Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong untuk cenderung
merasa tertarik pada orang, benda, kegiatan atau bisa berupa
pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri
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c. Perhatian Siswa
Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap
pengamatan dan pengertian, dengan mengesampingkan yang lain dari
pada itu. Siswa yang memiliki minat pada objek tertentu, dengan
sendirinya akan memperhatikan objek tersebut.

d. Keterlibatan Siswa
Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang mengakibatkan orang
tersebut senang dan tertarik untuk melakukan atau mengerjakan
kegiatan dari objek tersebut.

Klein (Rahim, 2005: 3) mengemukakan bahwa definisi membaca

mencangkup :

a. Membaca merupakan suatu proses
Membaca merupakan suatu proses dimaksudkan informasi dari
teks dan pengetahuan yang dimiliki oleh pembaca mempunyai
peranan yang utama dalam membentuk makna.

b. Membaca adalah strategis
Pembaca yang efektif menggunakan berbagai strategi membaca
yang sesuai dengan teks dan konteks dalam rangka mengkonstruk
makna ketika membaca.

c. Membaca merupakan interaktif
Orang yang senang membaca suatu teks yang bermanfaat, akan
menemui beberapa tujuan yang ingin dicapainya, teks yang dibaca
seseorang harus mudah dipahami sehingga terjadi interaksi antara
pembaca dan teks.

Baik atau buruknya kegiatan membaca seseorang mempunyai ciri-ciri

tersendiri,  sebagai berikut (Djamarah, 2002:47).

a. Ciri membaca yang baik: Tujuan membacanya jelas, yang dibacanya
satuan-satuan pikiran kalimat, kecepatan membaca yang diterapkan
bervariasi, kritis, bacaan yang dibaca bervariasi, kaya kosakata, tahu
cara membaca yang benar.

b. Ciri membaca yang buruk: Tujuan membacanya tidak jelas, membaca
kata demi kata, kecepatan bacanya rendah dan tetap, pasif, bahan
bacaan yang dibacanya itu-itu saja, miskin kosakata, tidak tahu cara
membaca yang benar.

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.
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Menurut Harris dan Sipay  (Mujiati, 2001: 24) mengemukakan bahwa
minat baca dipengaruhi oleh dua golongan, yaitu golongan faktor personal
dan golongan institusional. Faktor personal adalah faktor yang berasal
dari dalam diri anak itu sendiri meliputi: (1) usia, (2) jenis kelamin, (3)
intelegensi, (4) kemampuan membaca, (5) sikap, (6) kebutuhan
psikologis. Faktor institusional yaitu faktor yang berasal dari luar
individu itu sendiri yang meliputi: (1) tersedianya buku-buku, (2) status
sosial ekonomi, (3) pengaruh orang tua, teman sebaya dan guru.

Dengan demikian minat membaca tidak dengan sendirinya dimiliki

oleh seorang siswa melainkan harus dibentuk. Perlu suatu upaya,

terutama dari kalangan pendidik, di samping dari lingkungan keluarganya

sebagai lingkungan terdekat, untuk melatih, memupuk, membina, dan

meningkatkan minat baca. Minat sangat memegang peranan penting

dalam menentukan langkah yang akan kita  kerjakan. Walaupun

motivasinya sangat kuat tetapi jika minat tidak ada, tentu kita tidak

akan melakukan sesuatu yang dimotivasikan pada  kita.  Begitu pula

halnya kedudukan minat dalam membaca menduduki tingkat teratas,

karena tanpa minat seseorang akan sukar melakukan kegiatan membaca.

Menurut Hasan KBBI (2005: 707) kemampuan  adalah kesanggupan;

kecakapan; kekuatan untuk melakukan sesuatu. Kemampuan sebagai

keterampilan yang dimiliki seseorang untuk menyelesaikan sesuatu.

Memahami bacaan mempunyai  pengertian yang  sama dengan

pemahaman membaca. Pemahaman membaca menurut Darmiyati

(Zainal, 2010: 34) adalah “Pemerolehan makna dari unit-unit tertulis

yang lebih luas dari kata”. Pengertian ini menyiratkan adanya

kompleksitas karena pemahaman membaca itu sendiri merupakan

gabungan keterampilan yang perlu dikuasai seseorang ketika dia
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membaca.

Somadayo (2011: 11) mengatakan bahwa seseorang dikatakan

memahami bacaan secara baik apabila memiliki kemampuan menangkap

arti kata dan ungkapan yang digunakan penulis, kemampuan menangkap

makna tersurat dan makna tersirat, dan kemampuan membuat simpulan.

Semua aspek-aspek membaca tersebut dapat dimiliki oleh seorang

pembaca yang memiliki tingkat kemampuan membaca tinggi. Namun,

tingkat pemahamannya tentu  saja terbatas. Artinya, mereka belum

dapat menangkap maksud sama persis dengan  yang dimaksud oleh

penulis,  yang lebih penting dari tujuan membaca adalah menangkap

pesan atau informasi yang ada dalam bacaan sehingga pemahaman

tehadap bacaan dapat tercapai.

Jadi, kemampuan memahami bacaan adalah kesanggupan atau

kemampuan untuk dapat memahami informasi yang ada dalam bacaan

untuk mencapai tujuan dari kegiatan membaca. Memahami bacaan

erat hubungannya dengan bagaimana menemukan informasi yang

jelas diungkapkan (tersurat), dan informasi yang terungkap secara

samar dan tidak langsung (tersirat) dari suatu teks bacaan.

Menurut Ebel (Somadayo, 2011: 28) faktor yang mempengaruhi

tinggi rendahnya kemampuan pemahaman bacaan yang dapat

dicapai oleh siswa dan perkembangan minat bacanya tergantung pada

faktor : (1) siswa yang bersangkutan, (2) keluarganya, (3)

kebudayaannya, dan (4) situasi sekolah.
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Sejalan dengan itu, Lamb dan Arnold (Rahim, 2005: 16) faktor-faktor

yang mempengaruhi kemampuan membaca ialah :

1. Faktor fisiologis
Faktor fisiologis mencangkup kesehatan fisik, pertimbangan
neurologis, dan jenis kelamin.

2. Faktor intelektual
Istilah intelegensi didefinisikan sebagai suatu kegiatan berpikir
yang terdiri dari pemahaman yang esensial tentang situasi yang
diberikan dan meresponsnya secara tepat.

3. Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan juga mempengaruhi kemampuan membaca siswa.
Faktor lingkungan itu mencakup 1) latar belakang dan pengalaman
siswa di rumah, dan 2) sosial ekonomi keluarga siswa.

4. Faktor Psikologis
Faktor ini mencakup a) motivasi, b) minat, dan c) kematangan
sosial, emosi, dan penyesuaian diri.

Ahli psikologi pendidikan seperti Bloom dan Piaget (Rahim, 2005: 20)

menjelaskan bahwa pemahaman, interpretasi, dan asilmilasi

merupakan dimensi hierarkis kognitif. Namun, semua aspek kognisi

tersebut bersumber dari aspek afektif seperti minat, rasa percaya diri,

pengontrolan perasaan negatif, serta penundaan dan kemauan untuk

mengambil risiko.

Sejalan dengan hal tersebut, Mc Laughlin dan Allen (Rahim, 2005: 8)

juga mengatakan bahwa siswa yang senantiasa menumbuhkan minat

baca ia akan semakin menguasai bacaan dan tingkat kemampuan

memahami bacaannya tinggi, sebaliknya menurunnya tingkat

kemampuan pemahaman bacaan siswa dapat terjadi apabila minat baca

siswa rendah.
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2.1.4 Lingkungan Belajar di Sekolah

Lingkungan merupakan suatu komponen sistem yang ikut menentukan

keberhasilan proses pendidikan. Dalam penelitian ini kondisi lingkungan

sekolah menjadi perhatian karena faktor ini sangat dekat dengan

kehidupan sehari-hari siswa yang akan sangat berpengaruh terhadap

prestasi belajar. Menurut Dalyono (2007:2009) lingkungan mencangkup

segala material dan stimulus di dalam dan di luar individu, baik yang

bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial-kultural.

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

di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu kepada

individu. Lingkungan adalah segala sesuatu yang disekelilingi manusia

dapat mempengaruhi tingkah laku secara langsung maupun tidak langsung.

Sekolah adalah wahana kegiatan dan proses pendidikana berlangsung,

sehingga kondisi lingkungan di sekolah akan sangat berpengaruh

tercapainya proses belajar mengajar disekolah. Kondisi lingkungan yang

kondusif akan memberikan efek yang positif terhadap perkembangan anak.

Lingkungan belajar merupakan salah satu faktor yang berpengaruh

terhadap hasil belajar siswa dalam proses pelaksanaan pendidikan.

Lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi

siswa, karena dalam kehidupan sehari-hari siswa akan jauh lebih banyak

bergaul dengan lingkungan dimana siswa itu berada yaitu sekolah. Sekolah

merupakan lembaga formal pertama yang sangat penting dalam

menentukan keberhasilan siswa belajar. Maka dari itu, diperlukan
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kerjasama antar pihak sekolah dan lingkungan sekitar guna turut serta

menjaga keasrian dan kenyamanan lingkungan di sekolah agar proses

pembelajaran dapat berjalan tertib dan lancar.

Menurut Sidi (2005:148) “Lingkungan belajar sangat berperan dalam

menciptakan suasana belajar menyenangkan”. Lingkungan tersebut dapat

meningkatkan keaktifan belajar, oleh karena itu lingkungan belajar perlu

ditata semestinya.

Belajar pada hakikatnya adalah sustu interaksi antara individu dan

lingkungan. Lingkungan menyediakan rangsangan terhadap individu dan

sebaliknya individu memberi respon terhadap lingkungan. Dalam proses

interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan

tingkah laku. Dapat juga terjadi, individu menyebabkan terjadinya

perubahan pada lingkungan baik yang positif atau negatif. Hal ini

menunjukkan, bahwa fungsi lingkungan merupakan faktor yang penting

dalam proses belajar mengajar (Hamalik, 2004:194).

Kondisi lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi kondisi belajar
antara lain adanya guru yang baik dalam jumlah yang cukup memadai
sesuai dengan jumlah bidang studi yang ditentukan, peralatan belajar yang
cukup lengkap, gedung sekolah yang memenuhi persyaratan bagi
berlangsungnya proses belajar yang baik, adanya temen, dan keharmonisan
diantara semua personil sekolah (Hakim, 2000:18).

Menurut Slameto (2003:65-69) aspek-aspek lingkungan sekolah meliputi.

a. Relasi guru dengan siswa
Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara baik,
menyebabkan proses belajar mengajar kurang lancar dan juga siswa
merasa jauh dari guru, sehingga segan untuk berpartisipasi aktif dalam
belajar.

b. Relasi siswa dengan siswa
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Bila di dalam kelas ada grup yang saling bersaing secara tidak sehat,
maka jiwa maka kelas tidak terbina, bahkan hubungan masing masing
siswa tidak tampak. Untuk itu menciptakan relasi yang baik antar
siswa adalah perlu agardapat memberikan pengaruh yang positif
terhadap belajar siswa.

c. Disiplin sekolah
Peraturan sekolah yang tegas dan tertib membantu kedisiplinan siswa
dalam menjalankan kegiatan belajar

d. Sarana belajar
Sarana belajar yang lengkap dan tepat akan akan memperlancar bahan
pelajaran yang diberikan kepada siswa, dan membuat siswa lebih
semangat belajar.

Lingkungan belajar yang kondusif merupakan tulang punggung dan faktor

pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses

pembelajaran, sebaliknya lingkungan belajar yang kurang menyenangkan

akan menimbulkan kejenuhan dan rasa bosen (Majid, 2007:165).

Lingkungan belajar kondusif dapat dikembangkan melalui berbagai

layanan dan kegiatan sebagai berikut.

a. Memberikan pilihan bagi peserta didik yang lambat maupun cepat
dalam melakukan tugas pembelajaran.

b. Memberikan pembelajaran remedial bagi peserta didik yang kurang
berprestasi, atau berprestasi rendah.

c. Mengembangkan organisasi kelas yang efektif, menarik, nyaman, dan
aman bagi perkembangan potensi seluruh peseta didik secara optimal.

d. Menciptakan suasana kerjasama saling menghargai, baik antara
peserta didik maupun antara peserta didik dengan guru dengan
pengelolaan pembelajaran lain.

e. Melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan belajar dan
pembelajaran.

f. Mengembangkan proses pembelajaran sebagai tanggung jawab
bersama antara peserta didik dan guru.

g. Mengembangkan evaluasi pembelajaran yang menekankan sistem
evaluasi belajar dan pembelajaran yang menekankan pada evaluasi
diri (Majid, 2007:165-167).

Ciri-ciri lingkungan belajar yang baik disekolah yaitu lingkungan belajar

yang efektif dan kondusif yang merupakan keharusan bagi terbangunnya

lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang diharapkan yaitu.



33

a. Terciptanya disiplin sekolah yang mendorong terbentuknya disiplin
belajar.

b. Siswa meliputi pusat utama layanan pendidikan dan pengembangan.
c. Terciptanya rasa nyaman disekolah untuk belajar. Rasa nyaman ini

akan timbul jika segenap komponen pendidikan yang ada memberi
layanan kepada peserta didik dengan kehangatan, keakraban, dan
kekeluargaan. Di samping itu, keberhasilan lingkungan belajar juga
merupakan unsur penting bagi terciptanya rasa nhyaman ini.

d. Tersedianya buku-buku dan sarana pembelajaran yang lain ytang
memadai.

e. Keteladanan guru sebagai masyarakat terpelajar.
f. Kinerja profesional guru yang terandalkan, mereka mampu memberi

sugesti kepada anak didiknya.
g. Pemberian tugas mandiri dan terstruktur kepada peserta didik dan

direspon oleh peseta didik secara antusias.
h. Penetapan kriteria prestasi dalam pembelajaran yang dilakukan secara

objektif. (http://Pemanfaatan Lingkungan sebagi sumber belajar on
Agustus 2009.google.com).

Lingkungan belajar di sekolah mempunyai andil dalam mempengaruhi

kegiatan belajar siswa. Pada saat di sekolah siswa berinteraksi dengan

lingkungan sekitarnya seperti teman, guru dan anggota sekolah yang lain.

Siswa disekolah lebih banyak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam

kelas, maka situasi yang dinamis sangat diharapkan agar dapat

mewujudkan hubungan yang harmonis di antara siswa yang menjadi

anggotanya dan akan terwujud kerjasama atau persaingan yang sehat antar

siswa.

Lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisonal yang

mempengaruhi tingkah laku individu yang merupakan faktor belajar yang

penting. Lingkungan belajar atau pembelajaran atau pendidikan terdiri dari

berikut ini.

a. Lingkungan sosial
Adalah lingkungan masyarakat baik kelompok besar atau kelompok
kecil.

b. Lingkungan personal
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Meliputi lingkungan individu sebagai suatu pribadi berpengaruh
terhadap individu pribadi lainnya.

c. Lingkungan alam
Meliputi semua sumber daya alam yang dapat diberdayakan sebagai
sumber belajar.

d. Lingkungan kultural
Mencangkup hasil budaya dan teknologi yang dapat dijadikan sumber
belajar dan yang dapat menjadi faktor pendukung pengajaran
(Hamalik, 2004:196).

Berdasrkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan

lingkungan belajar adalah kesatuan ruang atau kondisi yang digunakan

untuk perubahan tingkah laku dalam diri seseorang dalam melakukan

kegiatan proses belajar khususnya pada mata pelajaran IPS terpadu.

Kondisi lingkungan sekolah yang kondusif akan menciptakan kekenangan

dan kenyamanan bagi siswa dalam belajar dan siswa akan lebih mudah

mencapai presatasi belajar yang maksimal.

2.1.5 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, hai ini diperlukan guna membantu para siswa dalam kegiatan

belajar. Sedangkan menurut Arikunto dalam Suryosubbroto (2002:292)

sarana dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

a. Sarana fisik yaitu segala sesuatu yang berupa benda atau yang dapat
dibedakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan atau
melancarkan suatu usaha.
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b. 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 didalamnya ada ruang

kelas, ruang kepala sekolah, ruang dewan guru, ruang perpustakaan, ruang

BP, ruang tata usaha, auditorium, dan ruang halamn sekolah yang

memadai. Semua bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan anak

didik (Djamarah, 2002:149).

Arsyad (2006:25-26), menyatakan pemanfaatan sarana belajar

memberikan beberapa manfaat, yaitu:

a. pemanfaatan sarana belajar dapat memperjelas pesan dan informasi
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil
belajar

b. 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.

c. memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-
peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya
interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan lingkungannya, misal
melaui 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 hasil belajar anak.
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Sarana pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan

fasilitas laboraturium sekolah, dan berbagai media pembelajaran yang lain.

Lengkapnya saran pembelajaran merupakan kondisi pembelajaran yang

baik, hai itu tidak berarti bahwa lengkapnya sarana menentukan jaminan

terselenggaranya proses belajar yang baik. Justru disinalah timbul masalah

bagaimana mengolah sarana pembelajaran sehingga terselenggaranya

proses belajar yang berhasil baik. (Dimyati dan Mudjiono, 2006:249).

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

diperlukan lingkungan fisik yang baik dan teratur, misalnya:

a. ruang belajar harus bersih, tak ada bau-bauan yang mengganggu
konsentrasi pikiran;

b. ruangan cukup terang, tidak gelap yang dapat membantu mata; dan
c. cukup sarana yang diperlukan untuk belajar, misalnya alat pelajaran,

buku-buku dan sebagainya.

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, Hamalik

(2004:48), berpendapat bahwa tersedianya sarana dan alat-alat diperlukan,

bahan dan alat-alat itu menjadi sumber belajar dan sebagai pembantu

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
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kemudahaan 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 hasil belajar siswa.

2.2 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.

Tabel 2. Penelitian yang relevan
No. Nama Judul Penelitian Hasil Penelitian
1. Fransiska

E. Lestari
Pengaruh Minat
Baca, Pemanfaatan
Sumber Belajar dan
Lingkungan Belajar
di Sekolah terhadap
Hasil Belajar IPS
Terpadu Siswa
Kelas VIII SMP
Negeri 6
Banadarlampung
Tahun Pelajaran
2010/2011

Ada pengaruh yang positif dan
signifikan minat baca terhadap hasil
belajar IPS Terpadu siswa kelas VIII
SMP Negeri 6 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2010/2011. Yang
ditunjukan dengan koefisien
determinasi (R2) = sebesar 0,569.
Berdasarkan analisis data diperoleh
thitung sebesar 9,239 > ttabel sebesar
1,980 ini berati thitung > ttabel. Letak
persamaan hasil penelitian penulis
dengan penelitian yang relevan yaitu
metode penelitian yaitu deskriptif
verifikatiif dengan pendekatan
pendekatan ex post facto dan survey.
Selain itu, variabel bebas minat baca
(X1) sama-sama membuktikan
adanya pengaruh yang positif dan
signifikan terhadap hasil belajar yang
dibuktikan dengan thitung > ttabel

15,135 > 1,970 dengan koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,598.
Sedangkan letak perbedaan hasil
penelitian dengan penelitian yang
relevan yaitu pada subjek
penelitian, waktu penelitian,
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lokasi penelitian, dan ruang
lingkup ilmu.

2. Else Yuli
Astuti

Pengaruh Persepsi
Siswa Tentang
Metode Mengajar
Guru, Lingkungan
Belajar di Sekolah
dan Aktivitas
Belajar Terhadap
Hasil Belajar
Ekonomi Kelas XI
IPS di SMA
Kosgoro Bandar
Sribhowono Tahun
Ajaran 2010/2011

Ada pengaruh yang positif dan
signifikan Lingkungan Belajar di
Sekolah terhadap hasil belajar IPS
Terpadu siswa kelas XI IPS di SMA
Kosgoro Bandar Sribhowono Tahun
Ajaran 2010/2011. Yang ditunjukan
dengan koefisien determinasi (R2) =
sebesar 0,445. Berdasarkan analisis
data diperoleh thitung sebesar
17,079 > ttabel sebesar 2,748 ini berati
thitung > ttabel. Letak persamaan hasil
penelitian penulis dengan penelitian
yang relevan yaitu metode penelitian
yaitu deskriptif verifikatiif dengan
pendekatan pendekatan ex post facto
dan survey. Selain itu, variabel bebas
Lingkungan Belajar di Sekolah (X2)
sama-sama membuktikan adanya
pengaruh yang positif dan signifikan
terhadap hasil belajar yang
dibuktikan dengan thitung > ttabel

9,773 > 1,970 dengan koefisien
determinasi (R2) sebesar 0,383.
Sedangkan letak perbedaan hasil
penelitian dengan penelitian yang
relevan yaitu pada subjek
penelitian, waktu penelitian,
lokasi penelitian, dan ruang
lingkup ilmu.

3. Komala
Sari

Pengaruh cara
belajar, minat baca
dan pemanfaatan
sarana belajar di
sekolah teerhadap
hasil belajar ips
terpadu siswa kelas
VIII semester ganjil
SMP Bina Mulya
Bandar Lampung
tahun pelajaran
2012/2013.

Ada pengaruh cara belajar, minat
baca dan pemanfaatan sarana belajar
di sekolah teerhadap hasil belajar ips
terpadu siswa kelas VIII semester
ganjil SMP Bina Mulya Bandar
Lampung tahun pelajaran 2012/2013
Yang ditunjukan dengan koefisien
determinasi (R2) = sebesar 0,445.
Berdasarkan analisis data diperoleh
thitung sebesar 4,411 > ttabel sebesar
1,980 ini berati thitung > ttabel. Letak
persamaan hasil penelitian penulis
dengan penelitian yang relevan yaitu
metode penelitian yaitu deskriptif
verifikatiif dengan pendekatan
pendekatan ex post facto dan survey.
Selain itu, variabel bebas
pemanfaatan sarana belajar di
sekolah (X3) sama-sama
membuktikan adanya pengaruh yang
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positif dan signifikan terhadap hasil
belajar yang dibuktikan dengan thitung

> ttabel 8,957 > 1,970 dengan
koefisien determinasi (R2) sebesar
0,343. Sedangkan letak perbedaan
hasil penelitian dengan penelitian
yang relevan yaitu pada subjek
penelitian, waktu penelitian,
lokasi penelitian, dan ruang
lingkup ilmu.

2.3 Kerangka Pikir

Menurut Sardiman (2005: 20), belajar merupakan perubahan tingkah laku

atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca,

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya.

Teori belajar menaruh perhatian pada hubungan diantara variabel-variabel

yang menentukan hasil belajar. Sedangkan teori pembelajaran sebaliknya,

teori ini menaruh perhatian pada bagaimana seseorang mempengaruhi

orang lain agar terjadi proses belajar (Eveline Siregar, Hartini Nara. 2010:

23).

Menurut Teori belajar behavioristik atau aliran tingkah laku, belajar

diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari

interaksi antara stimulus dan respon. Belajar menurut psikologi

behavioristik adalah suatu kontrol instrumental yang berasal dari

lingkungan. Belajar tidaknya seseorang bergantung pada faktor-faktor

kondisional yang diberikan lingkungan. Beberapa ilmuwan yang termasuk

pendiri sekaligus penganut behavioristik anatara lain adalah Pavlov,



40

Thordike, Watson, Hull, Guthrie, dan Skiner (Eveline Siregar, Hartini

Nara. 2010: 25).

Menurut Teori belajar kognitivistik ini lebih menekankan proses belajar

daripada hasil belajar. Bagi penganut aliran kognitivistik belajar tidak

sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Lebih dari itu

belajar adalah melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks, menurut

teori kognitivistik, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang

melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan

(Eveline Siregar, Hartini Nara. 2010: 30).

Menurut Teori belajar konstruktivistik ini memahami belajar sebagai

proses pembentukan pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan

ada di dalam diri seseoarang yang sedang mengetahui. Pengetahuan tidak

dapat dipindahkan begitu saja dari otak seseorang guru kepada siswanya

(Eveline Siregar, Hartini Nara. 2010: 39).

Hasil belajar siswa merupakan tolak ukur yang menggambarkan

keberhasilan dari proses pembelajaran 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 dapat dilihat dari hasil belajar siswa

tersebut, yaitu menilai yang diperoleh siswa setelah mengikuti evaluasi.
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Faktor yang menyebabkan hasil yang diperoleh siswa tinggi atau rendah

tersebut dapat berupa faktor dari dalam diri dan dari luar diri siswa.

2.3.1 Pengaruh Minat Baca Terhadap Hasil Belajar IPS Terpadu

Menurut Djamarah (2008:166), menyatakan bahwa “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 di luar dirinya”.

Minat merupakan rasa ketertarikan orang pada sesuatu yang ia senangi,

tanpa ada paksaan. Minat dapat menjadi daya dorong atau motivasi untuk

melakukan sesuatu hal.

Oleh karena itu, 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 dalam

aktivitas belajar dan juga menambah wawasan pengetahuan sehingga

mempengaruhi terhadap hasil belajar, 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 tersebut.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005: 83), membaca adalah.

Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan

oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan

penulis melalui media kata-kata/bahasa tulis. Dengan kata lain,

membaca adalah memetik serta memahami arti atau makna yang

terkandung di dalam bahan tulis.

Menurut Wahadaniah (Ratnasari, 2011: 16) minat baca adalah suatu

perhatian yang kuat dan mendalam disertai dengan perasaan senang

terhadap kegiatan membaca sehingga dapat mengarahkan seseorang

untuk membaca dengan kemauannya sendiri atau dorongan dari luar.

Minat baca merupakan suatu kecenderungan kepemilikan keinginan

atau ketertarikan yang kuat dan disertai usaha-usaha yang terus

menerus pada diri seseorang terhadap kegiatan membaca yang

dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan rasa senang tanpa

paksaan, atas kemauannya sendiri atau dorongan dari luar sehingga

seseorang tersebut mengerti atau memahami apa yang dibacanya.

Dengan demikian minat membaca tidak dengan sendirinya dimiliki

oleh seorang siswa melainkan harus dibentuk. Perlu suatu upaya,

terutama dari kalangan pendidik, di samping dari lingkungan keluarganya

sebagai lingkungan terdekat, untuk melatih, memupuk, membina, dan

meningkatkan minat baca. Minat sangat memegang peranan penting

dalam menentukan langkah yang akan kita  kerjakan. Walaupun

motivasinya sangat kuat tetapi jika minat tidak ada, tentu kita tidak
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akan melakukan sesuatu yang dimotivasikan pada  kita.  Begitu pula

halnya kedudukan minat dalam membaca menduduki tingkat teratas,

karena tanpa minat seseorang akan sukar melakukan kegiatan membaca.

2.3.2 Pengaruh Lingkungan Belajar Di Sekolah Terhadap Hasil Belajar IPS
Terpadu

Lingkungan merupakan suatu komponen sistem yang ikut menentukan

keberhasilan proses pendidikan. Dalam penelitian ini kondisi lingkungan

sekolah menjadi perhatian karena faktor ini sangat dekat dengan

kehidupan sehari-hari siswa yang akan sangat berpengaruh terhadap

prestasi belajar. Menurut Dalyono (2007:2009) lingkungan mencangkup

segala material dan stimulus di dalam dan di luar individu, baik yang

bersifat fisiologis, psikologis, maupun sosial-kultural.

Lingkungan sebagai dasar pengajaran adalah faktor kondisonal yang

mempengaruhi tingkah laku individu yang merupakan faktor belajar yang

penting. Lingkungan belajar atau pembelajaran atau pendidikan terdiri dari

berikut ini.

1. Lingkungan sosial
Adalah lingkungan masyarakat baik kelompok besar atau kelompok
kecil.

2. Lingkungan personal
Meliputi lingkungan individu sebagai suatu pribadi berpengaruh
terhadap individu pribadi lainnya.

3. Lingkungan alam
Meliputi semua sumber daya alam yang dapat diberdayakan sebagai
sumber belajar.

4. Lingkungan kultural
Mencangkup hasil budaya dan teknologi yang dapat dijadikan sumber
belajar dan yang dapat menjadi faktor pendukung pengajaran
(Hamalik, 2004:196).
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Menurut Sidi (2005:148) “Lingkungan belajar sangat berperan dalam

menciptakan suasana belajar menyenangkan”. Lingkungan tersebut dapat

meningkatkan keaktifan belajar, oleh karena itu lingkungan belajar perlu

ditata semestinya.

Lingkungan belajar di sekolah mempunyai andil dalam mempengaruhi

kegiatan belajar siswa terhadap hasil belajar siswa tersebut. Pada saat di

sekolah siswa berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya seperti teman,

guru dan anggota sekolah yang lain. Siswa disekolah lebih banyak

melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, maka situasi yang

dinamis sangat diharapkan agar dapat mewujudkan hubungan yang

harmonis di antara siswa yang menjadi anggotanya dan akan terwujud

kerjasama atau persaingan yang sehat antar siswa. Lingkungan

menyediakan rangsangan terhadap individu dan sebaliknya individu

memberi respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi itu dapat

terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan tingkah laku. Dapat

juga terjadi, individu menyebabkan terjadinya perubahan pada lingkungan

baik yang positif atau negatif. Hal ini menunjukkan, bahwa fungsi

lingkungan merupakan faktor yang penting dalam proses belajar mengajar

dan mempengaruhi hasil belajar siswa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud

dengan lingkungan belajar adalah kesatuan ruang atau kondisi yang

digunakan untuk perubahan tingkah laku dalam diri seseorang dalam

melakukan kegiatan proses belajar khususnya pada mata pelajaran IPS
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terpadu. Kondisi lingkungan sekolah yang kondusif akan menciptakan

kekenangan dan kenyamanan bagi siswa dalam belajar dan siswa akan

lebih mudah mencapai hasil belajar yang maksimal.

2.3.3 Pengaruh Pemanfaatan Sarana Belajar Di Sekolah Terhadap Hasil
Belajar IPS Terpadu

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, hai ini diperlukan guna membantu para siswa dalam kegiatan

belajar. Sedangkan menurut Arikunto dalam

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 didalamnya ada ruang

kelas, ruang kepala sekolah, ruang dewan guru, ruang perpustakaan, ruang

BP, ruang tata usaha, auditorium, dan ruang halamn sekolah yang

memadai. Semua bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan anak

didik (Djamarah, 2002:149).

Arsyad (2006:25-26), menyatakan pemanfaatan sarana belajar

memberikan beberapa manfaat, yaitu:
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a. Pemanfaatan sarana belajar dapat memperjelas pesan dan informasi
sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil
belajar

b. 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.

c. Memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-
peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya
interaksi langsung dengan guru, masyarakat dan lingkungannya, misal
melaui karyawisata dan lain-lain.

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. Hal ini

menunjukkan, bahwa pemanfaatan sarana belajar merupakan faktor yang

penting dalam proses belajar mengajar dan mempengaruhi hasil belajar

siswa tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa yang dimaksud

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 hasil belajar siswa.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dugaan adanya pengaruh minat

baca, lingkungan belajar di sekolah dan pemanfaatan sarana belajar di
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sekolah terhadap hasil belajar ips terpadu dapat digambarkan sebagai

berikut.

Gambar 1. Model teoritis pengaruh variabel X1, X2,X3 terhadap Y (Sugiyono,
2010:11).

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara dan perlu dibuktikan

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

Berdasrkan kerangka pikir diatas, hipotesis dalam penelitian ini

dirumuskan sebagai berikut.

a. Ada pengaruh minat baca terhadap hasil belajar IPS Terpadu siswa

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

Pelajaran 2014/2015.

b. 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.

c. 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.

Minat baca (X1)

Lingkungan Belajar
di Sekolah (X2)

Hasil Belajar (Y)

Pemanfaatan Sarana
Belajar di Sekolah

(X3)
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d. 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.


