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ABSTRAK 

Khismilarsih, Fatichah. 2017. Hubungan Pemanfaatan Sumber Belajar dan 

Minat Baca dengan Hasil Belajar IPS Siswa Kelas V SDN Gugus Sarwo 

Edi Wibowo Kabupaten Purworejo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I: Drs. Purnomo, M.Pd., Pembimbing II: Drs. Sukardi, S.Pd., 

M.Pd. 300 halaman. 

 

Hasil belajar IPS sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal 

siswa. Berdasarkan data awal penelitian diketahui persentase ketuntasan belajar 

IPS di SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo 

adalah 41,5% dari 133 siswa terdapat 62 siswa yang telah mencapai KKM sisanya 

71 siswa belum mencapai KKM.  

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan pemanfaatan sumber 

belajar, (2) mendeskripsikan minat baca (3) mendeskripsikan hasil belajar IPS (4) 

untuk menguji hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dan hasil belajar IPS.  

(5) untuk menguji hubungan antara minat baca dan hasil belajar IPS. (6) untuk 

menguji hubungan pemanfaatan sumber belajar dan minat baca dengan hasil 

belajar IPS (7) untuk menentukan besarnya kontribusi pemanfaatan sumber 

belajar dengan hasil belajar IPS. (8) untuk menentukan besarnya kontribusi minat 

baca dengan hasil belajar IPS. (9) untuk menentukan besarnya kontribusi 

pemanfaatan sumber belajar dan minat dengan hasil belajar IPS. 

Penelitian ini menggunakan penelitian korelasi. Sampel penelitian yaitu 

seluruh siswa kelas V SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo Kecamatan Bayan 

Kabupaten Purworejo yang berjumlah 86 siswa. Pengambilan sampel menggu-

nakan teknik proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data menggu-

nakan teknik tes dan nontes. Pengujian hipotesis menggunakan uji product mo-

ment dengan bantuan program SPSS versi 21. 

Hasil analisis deskriptif menunjukkan (1) skor rata-rata pemanfaatan 

sumber belajar sebesar 63,7% dengan kategori tinggi (2) skor rata-rata minat baca 

sebesar 64,7% dengan kategori tinggi  (3) nilai rata-rata hasil belajar IPS yaitu 

60,8 dengan kategori cukup baik (4) besarnya korelasi antara pemanfaatan sumber 

belajar dan hasil belajar yaitu 0,503 (rhitung 0,503 > rtabel 0,213) dengan nilai 

konstribusi sebesar 25,3% dan korelasi antara minat baca dan hasil belajar yaitu 

0,667 (rhitung 0,667 > rtabel 0,213) dengan nilai konstribusi 44,3%. Sedangkan 

korelasi ganda antara pemanfaatan sumber belajar dan minat baca dengan hasil 

belajar adalah 0,694  (rhitung 0,694 > rtabel 0,213) dengan nilai konstribusi 48,2%. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

(1) adanya hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber belajar dan hasil 

belajar IPS, (2) adanya hubungan yang signifikan antara minat baca dan hasil 

belajar IPS, (3) adanya hubungan yang signifikan antara pemanfaatan sumber 

belajar dan minat baca dengan hasil belajar IPS. Penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi pertimbangan guru dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. 

Kata Kunci : Sumber Belajar, Minat Baca, Hasil Belajar 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut UU nomor 20 tahun 2003 bab I pasal 3 bahwa pendidikan nasional 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta 

bertanggung jawab. Untuk merealisasikan tujuan pendidikan tersebut pemerintah 

merancang kurikulum sebagai pedoman kegiatan pembelajaran. Menurut UU 

nomor 20 tahun 2003 Bab I  Pasal 20 Pembelajaran adalah suatu proses interaksi 

peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

Dalam rangka menunjang proses pembelajaran setiap satuan pendidikan wajib 

memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, 

buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang 

diperlukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 

Bab VII Pasal 42 tentang Standar Sarana dan Prasarana. 
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Berdasarkan uraian tersebut, salah satu faktor pendukung dalam proses 

pembelajaran adalah sumber belajar. Sumber belajar dapat diartikan sebagai 

segala apa yang ada diluar individu dan memungkinkan mempermudah serta 

mendukung terjadinya proses belajar (Rohani, 2010: 109). Menurut AECT (Asso-

ciation of Education Communication Teknology) melalui karyanya “The Defini-

tion of Educational Tecnology”, sebagaimana dikutip Ahmad Rohani (2010) 

mengklasifikasikan sumber belajar menjadi 6 macam yaitu pesan, orang, bahan 

pengajaran, alat pengajaran, teknik atau prosedur pengajaran, dan lingkungan. 

Untuk itu guru maupun siswa harus bisa memaksimalkan dalam pemanfaatan 

sumber belajar agar dapat meningkatkan efektifitas pembelajaran. Dalam peman-

faatan sumber belajar guru harus mengetahui berbagai persyaratan antara lain 

tujuan instruksional, pokok-pokok bahasan, pemilihan strategi atau metode yang 

sesuai, dapat merancang sumber belajar sesuai kebutuhan, pengaturan waktu dan 

evaluasi (Sudjana dan Rivai, 2007). Pemanfaatan sumber belajar yang beragam 

sangat diperlukan dalam proses pembelajaran IPS. Karena materi IPS sangat luas, 

maka siswa lebih didekatkan pada sumber belajar agar pembelajaran lebih ber-

makna dan kontekstual atau nyata sehingga siswa dapat dengan mudah memahami 

materi pelajaran IPS. Pemahaman akan materi dan konsep-konsep IPS sangat 

diperlukan agar tidak terjadi verbalisme pada anak (Sapriya, 2016: 158). Pemaha-

man IPS juga dapat dicapai siswa dengan kegiatan membaca. Untuk itu, perhatian 

guru maupun orang tua sangat diperlukan agar siswa dapat menumbuhkan minat 

baca sehingga mereka memiliki ketertarikan dalam kegiatan membaca.  
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Minat baca ialah keinginan yang kuat disertai usaha-usaha seseorang untuk 

membaca serta ada keinginan yang diwujudkan dengan menyediakan bahan 

bacaan kemudian membacanya atas kesadaran sendiri maupun dorongan dari luar 

(Farida Rahim, 2011: 28). Sedangkan menurut Dalman (2013:142) minat baca 

merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan dalam rangka 

membangun pola komunikasi dengan diri sendiri untuk menemukan makna tuli-

san dan menemukan informasi untuk mengembangkan intelektualitas yang dila-

kukan dengan penuh kesadaran dan perasaan senang yang timbul dari dirinya. 

Salah satu usaha yang dapat dilakukan orang tua dalam menumbuhkan minat baca 

pada siswa yaitu dengan cara menyediakan buku bacaan. Selain orang tua, guru 

juga memiliki peran dalam kegiatan membaca yaitu dengan membiasakan siswa 

untuk membaca dengan berkunjung ke perpustakaan. Jika minat baca meningkat 

maka pemahaman akan materi IPS juga tinggi.  

Keefektifan pembelajaran IPS yang didukung faktor sumber belajar dan 

minat baca berpengaruh pada meningkatnya hasil belajar IPS siswa. Hasil belajar 

merupakan perubahan akibat kegiatan belajar sehingga peserta didik dapat me-

nguasai materi pengajaran yang disampaikan pada kegiatan belajar sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. Hasil perubahan tersebut meliputi aspek kognitif, afektif dan 

psikomotor (Purwanto, 2016: 46). Hasil belajar ini merupakan tolok ukur ter-

capainya tujuan pembelajaran.  

Hasil penelitian dari PISA (Programme for International Student Assess-

ment) pada tahun 2012 prestasi belajar siswa Indonesia tergolong rendah. Pada 

survei tersebut menempatkan posisi Indonesia pada peringkat 64 dari 65 negara. 
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Hal ini sesuai dengan hasil kajian PIRLS (Progress in Internasional Reading 

Lite-racy Study) tahun 2011 tentang Studi Internasional dalam bidang membaca 

pada anak-anak diseluruh dunia yang disponsori oleh IEA menunjukkan bahwa 

rata-rata kemampuan membaca anak Indonesia berada pada urutan ke-45 dari 49 

negara di dunia. Kajian PIRLS ini menempatkan siswa Indonesia dengan skor 

51,7, dibawah Filipina (skor 52,6); Thailand (skor 65,1); Singapura (74,0); dan 

Hongkong (skor 75,5). Hal ini menunjukkan bahwa prestasi atau hasil belajar 

siswa dipengaruhi oleh kegiatan membaca siswa. Hasil wawancara yang dilaku-

kan di SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo diketahui bahwa minat dalam hal memba-

ca siswa kurang mendapat perhatian. Selain itu pada saat pembelajaran IPS lebih 

mengutamakan buku sebagai sumber belajar dan belum memaksimalkan sumber 

belajar yang lain. Hal ini diduga menjadi penyebab belum tercapainya hasil 

belajar yang optimal.  

Berdasarkan penelitian dari Wahyu Angga Raditya pada tahun 2016 yang 

berjudul “Hubungan Minat Baca dengan Prestasi Belajar IPS Siswa Kelas V SD 

Gugus III Seyegan”. Hasil Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif 

dan signifikan antara minat baca dengan prestasi belajar IPS dibuktikan dengan 

hasil penghitungan koefisien korelasi rhitung (0,311) > rtabel (0,176) pada taraf 

signifikasi 5% dengan jumlah n=125, sedangkan hasil analisis data yang menun-

jukkan minat baca dan prestasi belajar IPS kelas V SD se-Gugus III Seyegan 

Sleman tahun ajaran 2014/2015 termasuk dalam kategori sedang mengindikasikan 

terdapat hubungan positif. Hal tersebut memiliki arti bahwa semakin tinggi minat 

baca siswa akan semakin tinggi prestasi belajar IPS yang dicapai dan sebaliknya, 
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minat baca siswa yang rendah maka akan memiliki prestasi belajar yang rendah 

pula.  

Penelitian dari Syamsu Hadi dan Fitriana Salis Farida pada tahun 2012 yang 

berjudul “Pengaruh Minat, Kemandirian, dan Sumber Belajar terhadap Prestasi 

Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Kelas VII SMP Negeri 5 Ungaran”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: 1) ada pengaruh positif dari minat belajar 

terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 5; 

2) ada kemandirian belajar berpengaruh positif pada prestasi belajar mata 

pelajaran IPS pada siswa kelas 7 di SMP Negeri 5 Ungaran; 3) Ada pengaruh 

positif dari sumber belajar terhadap prestasi belajar mata pelajaran IPS pada siswa 

kelas 7 di SMP Negeri 5 Ungaran; 4) Ada pengaruh yang signifikan dari minat 

belajar, independensi, dan sumber belajar terhadap prestasi belajar siswa pada 

mata pelajaran IPS siswa kelas 7 di SMP Negeri 5 Ungaran. 

Penelitian dari Rere Higuita dan Harnanik pada tahun 2017 yang berjudul 

“Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Ekonomi 

Siswa Kelas VIII SMP Negeri 5 Batang. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 5 

(lima) faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu (1) faktor psikologi 

siswa yang terdiri dari: Bakat, Kesiapan, Kematangan, Pehatian, Intelegensi, 

Minat, dan Motivasi. (2) faktor lingkungan masyarakat yang terdiri dari: Kegiatan 

siswa dalam masyarakat, Teman bergaul, Mass media. (3) faktor kondisi belajar 

siswa terdiri dari: metode belajar, alat pelajaran. (4) faktor lingkungan sekolah 

yang terdiri dari: keadaan gedung, metode mengajar guru, relasi guru dengan sis-



6 

 

 

 

wa, relasi siswa dengan siswa. (5) faktor lingkungan keluarga yang terdiri dari: 

cara orang tua mendidik, dan relasi antar anggota keluarga.  

Berdasarkan latar belakang, peneliti akan melaksanakan penelitian korelasi 

dengan judul “Hubungan Pemanfaatan Sumber Belajar dan Minat Baca 

dengan Hasil Belajar IPS Kelas V SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo 

Kabupaten Purworejo”. 

1.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan observasi dan wawancara di Kelas V SDN Gugus Sarwo Edi 

Wibowo Purworejo. Teridentifikasi masalah sebagai berikut : 

1) Guru lebih banyak menggunakan buku sebagai sumber belajar cetak. 

2) Dalam penyampaian materi kurang didukung media yang menarik. 

3) Kegiatan pembelajaran belum memanfaatkan sumber belajar secara opti-

mal. 

4) Siswa belum diberi kesempatan untuk terlibat aktif dalam pembelajaran 

sehingga terlihat monoton karena pada proses pembelajaran masih dido-

minasi guru terlihat metode yang digunakan yaitu metode ceramah. 

5) Minat siswa dalam membaca buku pelajaran IPS kurang mendapat per-

hatian. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut peneliti membatasi pada 

sumber belajar, minat baca siswa dan hasil belajar. Untuk itu peneliti ingin menye-
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lidiki hubungan pemanfaatan sumber belajar dan minat baca dengan hasil belajar 

IPS siswa kelas V SD N Gugus Sarwo Edi Wibowo Kabupaten Purworejo. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, berikut adalah rumusan masalah 

penelitian megenai pemanfaatan sumber belajar dan minat baca dengan hasil 

belajar IPS kelas V SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo Kecamatan Bayan Kabupaten 

Purworejo. 

1) Bagaimana pemanfaatan sumber belajar yang ada di SDN Gugus Sarwo 

Edi Wibowo? 

2) Bagaimana minat baca siswa di SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo ? 

3) Bagaimana hasil belajar siswa di SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo ? 

4) Adakah hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dan hasil belajar 

siswa SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo ? 

5) Adakah hubungan antara minat baca dan hasil belajar siswa SDN Gugus 

Sarwo Edi Wibowo ? 

6) Adakah hubungan pemanfaatan sumber belajar dan minat baca dengan 

hasil belajar siswa SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo ? 

7) Seberapa besar kontribusi pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil 

belajar siswa SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo ? 

8) Seberapa besar kontribusi minat baca terhadap hasil belajar siswa SDN 

Gugus Sarwo Edi Wibowo ? 
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9) Seberapa besar kontribusi pemanfaatan sumber belajar dan minat terhadap 

hasil belajar siswa SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berikut adalah tujuan dari penelitian mengenai pemanfaatan sumber 

belajar dan minat baca dengan hasil belajar IPS kelas V SDN Gugus Sarwo Edi 

Wibowo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. 

1) Untuk mendeskripsikan sejauhmana pemanfaatan sumber belajar yang 

ada di SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo. 

2) Untuk mendeskripsikan minat baca siswa di SDN Gugus Sarwo Edi 

Wibowo. 

3) Untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa di SDN Gugus Sarwo Edi 

Wibowo. 

4) Untuk menguji hubungan antara pemanfaatan sumber belajar dan hasil 

belajar siswa SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo.  

5) Untuk menguji hubungan antara minat baca dan hasil belajar siswa SDN 

Gugus Sarwo Edi Wibowo. 

6) Untuk menguji hubungan pemanfaatan sumber belajar dan minat baca 

dengan hasil belajar siswa SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo.  

7) Untuk menentukan besarnya kontribusi pemanfaatan sumber belajar 

dengan hasil belajar siswa SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo.  

8) Untuk menentukan besarnya kontribusi minat baca dengan hasil belajar 

siswa SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo. 
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9) Untuk menentukan besarnya kontribusi pemanfaatan sumber belajar dan 

minat dengan hasil belajar siswa SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoretis 

  Menambah khasanah pengetahuan mengenai perlunya pengelolaan pembe-

lajaran dan mengembangkan sikap sebagai pembelajar yang baik. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Sekolah 

  Penelitian ini diharapkan dapat menjadi prioritas pertimbangan pe-

mangku kebijakan sekolah untuk lebih mengembangkan sumber belajar 

dan minat baca siswa sebagai upaya meningkatkan kualitas kegiatan 

pembelajaran. 

b. Bagi Guru 

  Berikut adalah manfaat bagi guru dalam penelitian mengenai 

pemanfaatan sumber belajar dan minat baca dengan hasil belajar IPS 

kelas V SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo Kecamatan Bayan Kabupaten 

Purworejo. 

1. Guru lebih memanfaatkan sumber belajar untuk mendukung proses 

pembelajaran agar didapat hasil pembelajaran yang optimal. 

2. Guru lebih mengembangkan minat baca sesuai dengan tujuan pem-

belajaran IPS yaitu memperoleh pemahaman. 
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3. Guru dapat merancang pembelajaran sesuai dengan kegiatan yang 

menyenangkan dengan lebih memanfaatkan sumber belajar. 
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BAB II                                                                                 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Sumber Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Sumber Belajar 

  Abdul Majid (2013) menguraikan sumber belajar sebagai segala tempat 

atau lingkungan sekitar yang digunakan sebagai wahana untuk melakukan proses 

perubahan tingkah laku. Sedangkan Sitepu (2014:18) merinci sumber belajar 

mencakup apasaja termasuk orang, bahan pembelajaran, perangkat keras pem-

belajaran, dan lain-lain yang digunakan oleh peserta didik untuk memudahkan be-

lajar. Rohani (2010: 186) menguraikan pengertian sumber belajar yang lebih luas 

yaitu segala apa yang mendatangkan manfaat atau mendukung individu untuk 

berubah kearah yang lebih positif, dinamis, atau menuju ke perkembangan. Bah-

kan aktivitas pengajaran merupakan sumber belajar. Rohani yaitu Aktivitas siswa 

dalam pengajaran. 

Berdasarkan elaborasi dari pendapat Abdul Majid (2013), Sitepu (2014) dan 

Rohani (2010) bahwa sumber belajar adalah segala daya atau obyek yang ada di-

luar individu yang digunakan untuk belajar mencakup bahan pengajaran, alat pe-

ngajaran, aktivitas belajar yang dilakukan, lingkungan tempat belajar dan manusia 

atau tutor penyampai informasi belajar. Indikator yang dapat dirumuskan dalam 
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pemanfaatan sumber belajar oleh siswa antara lain (1) siswa memanfaatkan sum-

ber belajar cetak atau bahan pengajaran; (2) siswa memanfaatkan sumber belajar 

noncetak atau alat pengajaran; (3) siswa memanfaatkan sumber belajar berupa ak-

tivitas atau kegiatan; (4) siswa memanfaatkan sumber belajar berupa lingkungan; 

(5) siswa memanfaatkan sumber belajar manusia.  

2.1.1.2 Indikator Pemanfaatan Sumber Belajar 

Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pemanfaatan 

sumber belajar di SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo antara lain: 

1) Siswa memanfaatkan sumber belajar cetak atau bahan pengajaran 

Indikator ini dikatakan baik atau tinggi apabila siswa selalu atau 

sering memanfaatkan sumber belajar cetak atau bahan pengajaran yang 

beragam, sedangkan indikator dikatakan tidak baik atau rendah apabila 

siswa kadang-kadang atau tidak pernah memanfaatkan sumber belajar 

cetak atau bahan pengajaran. Deskriptor pada indikator siswa meman-

faatkan sumber belajar cetak atau bahan pengajaran meliputi: buku pan-

duan/ paket, LKS, majalah/ surat kabar. 

2) Siswa memanfaatkan sumber belajar noncetak atau alat pengajaran 

Indikator ini dikatakan baik atau tinggi apabila siswa selalu atau 

sering memanfaatkan sumber belajar noncetak atau alat pengajaran 

yang beragam, sedangkan indikator dikatakan tidak baik atau rendah 

apabila siswa kadang-kadang atau tidak pernah memanfaatkan sumber 

belajar noncetak atau alat pengajaran. Deskriptor pada indikator siswa 
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memanfaatkan sumber belajar noncetak atau alat pengajaran antara lain: 

papan tulis, internet. 

3) Siswa memanfaatkan sumber belajar berupa aktivitas atau kegiatan 

Indikator ini dikatakan baik atau tinggi apabila siswa selalu atau 

sering memanfaatkan sumber belajar berupa aktivitas atau kegiatan 

yang beragam, sedangkan indikator dikatakan tidak baik atau rendah 

apabila siswa kadang-kadang atau tidak pernah memanfaatkan sumber 

belajar aktivitas atau kegiatan. Deskriptor pada indikator siswa meman-

faatkan sumber belajar antara berupa aktivitas atau kegiatan lain: kegia-

tan diskusi dan kegiatan simulasi. 

4) Siswa memanfaatkan sumber belajar berupa lingkungan 

Indikator ini dikatakan baik atau tinggi apabila siswa selalu atau 

sering memanfaatkan sumber belajar lingkungan yang berbeda, sedang-

kan indikator dikatakan tidak baik atau rendah apabila siswa kadang-

kadang atau tidak pernah memanfaatkan sumber belajar lingkungan. 

Deskriptor pada indikator siswa memanfaatkan sumber belajar berupa 

lingkungan antara lain: lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, 

perpustakaan, museum. 

5) Siswa memanfaatkan sumber belajar manusia 

Indikator ini dikatakan baik atau tinggi apabila siswa selalu atau 

sering memanfaatkan sumber belajar manusia yang berbeda atau bera-

gam, sedangkan indikator dikatakan tidak baik atau rendah apabila 

siswa kadang-kadang atau tidak pernah memanfaatkan sumber belajar 
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manusia. Deskriptor pada indikator siswa memanfaatkan sumber belajar 

manusia antara lain: guru, narasumber (masyarakat), siswa. 

2.1.1.3 Kriteria Memilih Sumber Belajar 

Ada beberapa kriteria memilih sumber belajar menurut Nana Sudjana dan 

Ahmad Rivai (2007: 84) antara lain : 

1) Kriteria Umum 

a. Ekonomis, atau murah 

b. Praktis dan sederhana, tidak memerlukan pelayanan atau penggan-

daan sampingan yang sulit dan langka. 

c. Mudah diperoleh. 

d. Bersifat fleksibel, dapat dimanfaatkan untuk tujuan intruksional 

dan tidak dipengaruhi faktor luar. 

e. Komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. 

2) Kriteria berdasarkan tujuan 

a. Sumber belajar guna memotivasi, pemanfaatan sumber belajar da-

pat membangkitkan minat, mendorong partisipasi, merangsang per-

tanyaan, memperjelas masalah dan lain sebagainya. 

b. Sumber belajar untuk tujuan pengajaran, yaitu untuk mendukung 

kegiatan belajar mengajar. 

c. Sumber belajar untuk tujaun penelitian, yaitu bentuk yang dapat 

diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti dan sebagainya. 

d. Sumber belajar untuk memecahkan masalah. 
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e. Sumber belajar untuk presentasi yaitu suatu metode, strategi, alat 

untuk menyampaikan pesan. 

Memperhatikan kriteria pemilihan sumber belajar, diharapkan guru bijak 

untuk memilih sumber belajar yang akan digunakan oleh siswa untuk mendukung 

proses belajarnya. Setelah memahami kriteria dalam pemilihan sumber belajar, 

ada baiknya guru memperhatikan persyaratan dalam memanfaatkan sumber bela-

jar.  

2.1.1.4 Pemanfaatan Sumber Belajar 

Menurut Sudjana dan Rivai (2007) ada beberapa persyaratan dalam pe-

manfaatan sumber belajar yang harus diketahui pendidik, antara lain : 

1. Tujuan intruksional sebagai pedoman dalam pemilihan sumber be-

lajar 

2. Pokok-pokok bahasan yang menjelaskan analisis isi pelajaran, agar 

materi yang disajikan melalui sumber belajar dapat memperjelas isi 

materi dan memperkaya isi bahan pelajaran. 

3. Pemilihan strategi dan metode sesuai dengan sumber belajar. 

4. Sumber-sumber belajar yang dirancang berupa media intruksional dan 

bahan tertulis dan tidak dirancang. 

5. Pengaturan waktu sesuai dengan luas pokok bahasan yang akan 

disampaikan. 

6. Evaluasi. 
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Kurangnya pemanfaatan sumber belajar dikarenakan guru kurang mem-

perhatikan persyaratan yang ada, selain itu fasilitas belajar di  sekolah kurang me-

madai.  

2.1.2 Hakikat Minat Baca 

2.1.2.1 Pengertian Minat 

Sudarsana dan Bastiano (2011:4.24) menguraikan minat merupakan kecen-

derungan yang menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba 

aktivitas-aktivitas dalam bidang tertentu. Slameto (2010:180) menyatakan bahwa 

minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau akti-

vitas, tanpa ada yang menyuruh. Mengelaborasi dari pendapat dari Sudarsana dan 

Bastiano (2011) dan Slameto (2010) bahwa minat adalah kecenderungan akan 

kesukaan terhadap sesuatu aktivitas yang ditujukan dengan perbuatan tanpa ada 

paksaan.  

2.1.2.2 Ciri-ciri Minat 

Hurlock (dalam Susanto 2013:62) menyebutkan ada tujuh ciri-ciri minat 

yaitu sebagai berikut: 

1) Minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental 

Minat pada semua bidang berubah selama terjadi perubahan fisik 

dan mental, misalnya perubahan minat dalam hubungannya dengan peru-

bahan usia. 
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2) Minat tergantung pada kegiatan belajar 

Kebiasaan belajar merupakan salah satu penyebab meningkatnya mi-

nat seseorang. 

3) Minat tergantung pada kesempatan belajar 

Kesempatan belajar merupakan faktor yang sangat berharga bagi 

setiap orang yang dapat memperoleh kesempatan untuk belajar. 

4) Perkembangan minat mungkin terbatas 

Keterbatasan minat disebabkan keadaan fisik yang tidak memung-

kinkan. 

5) Minat dipengaruhi oleh budaya 

Budaya sangat memengaruhi minat, karena budaya yang semakin 

luntur akan melunturkan minat pula. 

6) Minat berbobot emosional 

Minat berhubungan dengan perasaan, yaitu suatu objek yang diha-

yati sebagai sesuatu yang sangat berharga, maka akan timbul perasaan 

senang. 

7) Minat berbobot egosentris 

Jika seseorang senang terhadap sesuatu, maka akan timbul hasrat 

untuk memilikinya. 

2.1.2.3 Jenis-jenis Minat 

Rosyidah (dalam Susanto 2013: 60), pada prinsipnya minat yang timbul 

dalam diri seseorang dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: (1) minat yang timbul 

dari pembawaan, timbul dengan sendirinya yang dipengaruhi oleh faktor ketu-
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runan atau bakat ilmiah; (2) minat yang timbul karena pengaruh dari luar, timbul 

seiring dengan proses perkembangan individu yang bersangkutan. Minat ini sa-

ngat dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, dan kebiasaan atau adat. 

Pengelompokan jenis-jenis minat menjadi sepuluh macam menurut Kuder 

(dalam Susanto 2013: 61), yaitu: 

1) Minat terhadap alam sekitar, yaitu minat terhadap pekerjaan-pekerjaan 

yang berhubungan dengan alam, binatang, dan tumbuhan. 

2) Minat mekanis, yaitu minat terhadap pekerjaan yang bertalian dengan 

mesin-mesin atau alat mekanik. 

3) Minat hitung menghitung, yaitu minat terhadap pekerjaan yang mem-

butuhkan perhitungan. 

4) Minat terhadap ilmu pengetahuan, yaitu minat untuk menemukan fakta-

fakta baru dan pemecahan masalah. 

5) Minat persuasif, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan 

untuk mempengaruhi orang lain. 

6) Minat seni, yaitu minat terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan 

kesenian, kerajian, dan kreasi tangan. 

7) Minat leterer, yaitu minat yang berhubungan dengan masalah-masalah 

membaca dan menulis berbagai karangan. 

8) Minat musik, yaitu minat terhadap masalah-masalah musik, seperti 

menonton konser dan memainkan alat-alat musik. 

9) Minat layanan sosial, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan 

untuk membantu orang lain. 
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10) Minat klerikal, yaitu minat yang berhubungan dengan pekerjaan 

administratif. 

Slameto (2010: 180) menyatakan bahwa minat tidak dibawa sejak lahir, 

melainkan diperoleh dengan belajar. Minat terhadap sesuatu dipelajari dan mem-

pengaruhi belajar selanjutnya serta mempengaruhi penerimaan minat-minat baru. 

Minat terhadap sesuatu hal atau kegiatan akan membantu seseorang mempelajari 

hal tersebut. Susanto (2013: 148) menyatakan bahwa dalam hubungannya dengan 

kegiatan belajar, minat tertentu dimungkinkan akan berpengaruh terhadap hasil 

belajar siswa. Salah satu hal atau kegiatan seseorang yang harus didasari dengan 

minat adalah membaca. Minat baca sangat berkaitan dengan kegiatan menemukan 

pengetahuan baru yang mendukung keberhasilan belajar. 

2.1.2.4 Pengertian Minat Baca 

Menurut Farida Rahim (2011: 28) minat baca ialah keinginan yang kuat 

disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca serta ada keinginan akan diwu-

judkan dengan menyediakan bahan bacaan kemudian membacanya atas kesadaran 

sendiri maupun dorongan dari luar. Sedangkan menurut Dalman (2013:142) minat 

baca merupakan aktivitas yang dilakukan dengan penuh ketekunan dalam rangka 

membangun pola komunikasi dengan diri sendiri untuk menemukan makna tuli-

san dan menemukan informasi untuk mengembangkan intelektualitas yang dila-

kukan dengan penuh kesadaran dan perasaan senang yang timbul dari dirinya. 

Berdasarkan pendapat dari Farida Rahim (2011) dan Dalman (2013) peneliti me-

ngelaborasi bahwa minat baca adalah keinginan yang kuat yang mendorong sese-
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orang untuk melakukan aktivitas menemukan makna tulisan dan informasi yang 

dibacanya dengan penuh kesadaran dan rasa senang yang diwujudkan dengan 

penyediaan bahan bacaan dan menyisihkan waktu untuk membaca. Indikator pe-

ngukuran seseorang memiliki minat baca antara lain (a) dorongan untuk mem-

baca; (b) kesenangan membaca; (c) ketersediaan buku bacaan; (d) sadar akan 

manfaat membaca; (e) intensitas atau kuantitas waktu yang digunakan untuk 

membaca. 

2.1.2.5 Indikator  dalam Mengukur Minat Baca 

Berikut rincian indikator yang digunakan untuk mengukur siswa memiliki 

minat baca antara lain: 

1) Dorongan untuk membaca 

Indikator ini dikatakan baik atau tinggi apabila siswa selalu atau 

sering memotivasi diri dan memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan 

oleh sekolah, sedangkan indikator dikatakan tidak baik atau rendah apabila 

siswa kadang-kadang atau tidak pernah memotivasi diri dan mendapat 

motivasi dari guru atau orang tua untuk membaca. Deskriptor pada indi-

kator dorongan membaca antara lain: keinginan untuk membaca, peman-

faatan fasilitas penunjang kegiatan membaca. 

2) Kesenangan membaca 

Indikator ini dikatakan baik atau tinggi apabila siswa selalu atau 

sering menaruh perhatian pada kegiatan membaca dan dalam kondisi yang 

baik saat kegiatan membaca, sedangkan indikator dikatakan tidak baik 

atau rendah apabila siswa kadang-kadang atau tidak pernah menaruh per-



21 

 

 

 

hatian pada kegiatan membaca dan dalam kondisi yang baik saat kegiatan 

membaca. Deskriptor pada indikator kesenangan membaca antara lain: 

perhatian siswa terhadap kegiatan membaca, kondisi psikis siswa terha-

dap kegiatan membaca.  

3) Ketersediaan buku bacaan 

Indikator ini dikatakan baik atau tinggi apabila siswa selalu atau 

sering menambah jumlah buku yang berkaitan dengan pelajaran IPS dan 

memiliki berbagai jenis buku yang menunjang belajar IPS, sedangkan in-

dikator dikatakan tidak baik atau rendah apabila siswa kadang-kadang atau 

tidak pernah menambah jumlah buku yang berkaitan dengan pelajaran IPS 

dan memiliki berbagai jenis buku yang menunjang belajar IPS. Deskriptor 

pada indikator ketersediaan buku bacaan antara lain: jumlah buku yang 

dimiliki, ragam buku yang dimiliki. 

4) Sadar akan manfaat membaca 

Indikator ini dikatakan baik atau tinggi apabila siswa selalu atau 

sering melakukan aktivitas membaca dan membaca buku pelajaran khusus-

nya IPS, sedangkan indikator dikatakan tidak baik atau rendah apabila sis-

wa kadang-kadang atau tidak pernah menambah melakukan aktivitas 

membaca dan membaca buku pelajaran khususnya IPS. Deskriptor pada 

indikator sadar akan manfaat membaca antara lain: kesadaran akan pen-

tingnya kegiatan membaca, kesadaran akan manfaat yang diperoleh dari 

membaca. 
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5) Intensitas atau kuantitas waktu untuk membaca 

Indikator ini dikatakan baik atau tinggi apabila siswa selalu atau 

sering meluangkan waktu untuk membaca dan membuat jadwal mem-

baca, sedangkan indikator dikatakan tidak baik atau rendah apabila sis-

wa kadang-kadang atau tidak pernah meluangkan waktu untuk membaca 

dan membuat jadwal membaca. Deskriptor pada indikator intensitas atau 

kuantitas waktu untuk membaca antara lain: banyaknya waktu yang di-

gunakan untuk membaca buku, waktu yang digunakan untuk membaca 

buku. 

2.1.2.6 Faktor yang Mempengaruhi Minat Baca 

Bunata (dalam Dalman 2013:142) menyebutkan bahwa minat baca sangat 

ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut: 

1) Faktor lingkungan keluarga 

Orang tua memegang peran penting dalam keluarga untuk men-

didik anak-anak yaitu ditengah kesibukan sebaiknya orang tua dapat 

meluangkan waktunya untuk menemani anaknya membaca buku. Orang 

tua dapat memberikan contoh yang baik dalam meningkatkan kreativ-

itas membaca anak. 

2) Faktor kurikulum dan pendidikan sekolah yang kurang kondusif 

Kurikukulum yang tidak secara tegas mencantumkan kegiatan 

membaca dalam suatu bahan kajian. Tenaga kependidikan yang tidak 

memberikan motivasi pada siswa bahwa membaca itu penting untuk 
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menambahkan ilmu pengetahuan, melatih berpikir kritis, mengalisis 

persoalan dan sebagainya. 

3) Faktor infrastruktur yang kurang mendukung peningkatan minat baca. 

Kurangnya minat baca masayarakat ini bisa dilihat dari kebiasaan 

sehari-hari. Sebagian besar masayarakat lebih suka pergi ke tempat hi-

buran daripada pergi ke toko buku. 

4) Faktor keberadaan dan keterjangkauan bahan bacaan. 

Bahan bacaan yang masih susah untuk ditemui untuk pemerintah 

daerah mengadakan program perpustakaan keliling atau perspustakaan 

daerah. 

Keluarga mempunyai peran penting dalam membimbing anak untuk me-

nyukai kegiatan membaca yang dilakukan dirumah tanpa adanya paksaan dari 

orang tua. Sekolah mempunyai peran untuk membimbing anak dalam 

mengembang-kan minat baca di sekolah. Selain itu, lingkungan masyarakat 

seperti kebiasaan masyarakat dan teman sebaya mengenai kegiatan membaca akan 

sangat berpenga-ruh pada anak. Ketersediaan bahan bacaan akan mendukung 

minat baca anak yang lebih baik. Minat baca yang tinggi dalam diri seorang anak 

tidak bisa tumbuh de-ngan sendirinya, namun perlu ditumbuhkan dan 

dikembangkan sedini mungkin. Banyak cara yang dilakukan orang tua atau guru 

untuk menumbuhkan minat baca anak. 
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2.1.2.7 Cara Menumbuhkan Minat  

Sebelum mengusahakan minat anak untuk membaca, yang harus dilakukan 

adalah mengetahui seberapa kesiapan membaca anak. Kesiapan membaca ialah 

tingkat kematangan seorang anak yang memungkinkannya belajar membaca tanpa 

suatu akibat yang negatif (Tampubolon, 1991). Kesiapan membaca bergantung 

pada individu, karena sifat perkembangan yang berbeda pada masing-masing 

siswa. 

Untuk itu, peranan orang tua diperlukan untuk menumbuhkan minat baca 

di rumah melalui usaha-usaha antara lain: 

1) Mendorong perkembangan bahasa anak 

Orang tua sangat berperan dalam perkembangan bahasa anak me-

lalui percakapan-percakapan, memberikan kesempatan anak untuk berbi-

cara. Kesempatan berbicara ini mendorong anak untuk mempergunakan 

keterampilannya berbahasa dan dengan sendirinya mampu meningkatkan 

kemampuannya.  

2) Menjadi teladan dalam membaca 

Orang tua mampu menjadi contoh anak sebagai pecinta buku dan 

membuat membaca menjadi kebiasaan pribadi dan keluarga. 

3) Membaca dan bercerita 

Contoh untuk kegiatan ini adalah membacakan buku pada anak 

sebelum tidur dan membuat karangan-karangan cerita untuk diceritakan 

pada anak. 
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4) Bermain dengan bacaan dan tulisan 

Kegiatan ini biasanya dilakukan anak usia 1-2 tahun. Seperti hal-

nya menirukan orang tua membaca maupun menirukan caranya menulis 

dengan bentuk coretan-coretan pada buku. 

5) Memanfaatkan sarana lingkungan pendukung membaca seperti perpus-

takaan, toko buku, kantor pos, televisi (Tampubolon, 1991). 

Dalman (2013: 143) menyebutkan bahwa ada beberapa cara untuk me-

numbuhkan minat baca pada anak sebagai berikut: 

a. Bacakan buku sejak lahir 

Pada masa 0-2 tahun perkembangan otak manusia sangat pesat 

dan reseptif (gampang menyerap isi bacaan dengan memori yang kuat). 

Jika anak dikenalkan dengan membaca sejak dini, maka akan memiliki 

minat baca yang tinggi. 

b. Dorong anak bercerita tentang apa yang telah didengar atau dibaca 

Bahan bacaan akan menjadi akan menjadi suatu kebutuhan oleh 

anak untuk menginterpretasikan suatu bacaan yang menuntut anak un-

tuk memahami suatu bacaan dan membaca buku secara berulang-ulang. 

c. Ajak anak ke toko buku atau perpustakaan 

Perpustakaan akan memperkenalkan anak pada keanekaragaman 

bahan-bahan bacaan yang menimbulkan rasa keingintahuan yang besar 

untuk membaca bahan bacaan. Ketersediaan bahan bacaan memungkin-

kan anak memilih bahan bacaan sesuai minat dan keinginannya untuk 

menumbuhkan minat bacanya. 
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d. Beli buku yang menarik minat anak 

Buku yang menarik tentu akan memberikan respon kepada anak 

untuk membuka atau membaca buku yang menarik perhatiannya. 

e. Sisihkan uang untuk membeli buku 

Ketersediaan bahan bacaan yang dibeli akan menumbuhkan kesa-

daran akan pentingnya membaca. 

f. Nonton filmnya dan belikan bukunya 

Hal ini dilakukan agar anak menciptakan kebiasaan membaca bu-

ku dengan menonton film dari bukunya juga. 

g. Ciptakan perpustakaan keluarga 

Ketersediaan bahan bacaan yang beragam akan menciptakan kon-

disi mengonsumsi buku-buku setiap sebagai kebutuhan pokok dalam 

hidup keseharian. Keluarga menjadi hal utama yang secara langsung 

berperan untuk menumbuhkan minat baca anak dengan menyediakan 

sumber bacaan yang variatif di rumah. 

h. Tukar buku dengan buku teman 

Cara ini akan menimbulkan rasa ketertarikan dengan bahan baca-

an yang lainnya. Jadi, kebiasaan anak untuk membaca akan membuat 

mereka saling bertukar sumber bacaan yang variatif. 

i. Hilangkan penghambat seperti televisi atau playstation 

Sulitnya menciptakan minat membaca terhadap anak karena pe-

ngaruh menonton televisi, playstation, hal yang disukai anak, peranan 

orang tua dan guru sangatlah penting untuk mendorong anak senang 
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membaca dengan berbagai tugas yang berkaitan dengan membaca ter-

biasa dan mencintai bahan bacaan. 

j. Hadiah (reward) yang memperbesar semangat membaca 

Hadiah merupakan salah satu stimulus untuk menimbulkan res-

pons pada anak untuk lebih giat membaca sehingga pemberian hadiah 

dapat menimbulkan dorongan bagi anak untuk rajin membaca. 

k. Jadikan buku sebagai hadiah (reward) untuk anak 

Seseorang akan beranggapan hadiah merupakan pemberian yang 

sangat penting, maka penerimaan hadiah pun dituntut untuk menghargai 

pembelian atau hadiah dari orang lain. 

l. Jadikan kegiatan membaca sebagai kegiatan setiap hari 

Seseorang yang senang dengan membaca akan menjadikan kegia-

tan membaca suatu kebutuhan yang harus dilakukan tiap hari. Membia-

sakan setiap hari anak membaca, meskipun hanya sebentar untuk mem-

baca buku dengan baik. 

m. Dramatisi buku yang anda baca 

Melihat kembali buku yang telah dibaca, tanpa disadari mendra-

matisir sudah melakukan pengulangan dalam membaca. 

n. Peningkatan minat baca 

Peningkatan minat baca dengan cara menyesuaikan bahan bacaan 

dengan kebutuhan masing-masing anak dan memilih bahan bacaan yang 

baik bagi anak. 
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o. Memiliki kesadaran dan minat yang tinggi terhadap membaca 

Kesadaran yang tinggi akan mendorong seseorang untuk mem-

baca suatu bacaan. 

p. Menyediakan waktu untuk membaca 

Menyediakan waktu dalam membaca sangat penting untuk me-

numbuhkan suatu kegiatan membaca yang teratur di tengah kesibukan 

sehari-hari. 

Menumbuhkan minat baca dapat meningkatkan pengetahuan siswa, apabila 

diarahkan pada minat baca akan materi pelajaran hal ini akan meningkatkan pe-

mahaman siswa akan materi yang dipelajari. Minat baca ini akan menjadi bekal 

siswa untuk meningkatkan intensitas belajarnya. 

2.1.3 Hakikat Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Belajar 

Menurut Gagne dan Berliner dalam Rifai dan Anni (2012: 66). Menurut 

Chaplin dalam Moh. Yamin (2015: 13) belajar dapat dibagi menjadi dua ranah. 

Pertama perubahan tingkah laku yang sebagai akibat latihan dan pengalaman. 

Kedua belajar adalah proses memperoleh gerak balas sebagai akibat latihan khu-

sus. Menurut Martinis Yamin (2013: 7) belajar juga dapat diartikan sebagai proses 

perubahan perilaku yang diakibatkan oleh interaksi dengan lingkungan. Belajar 

tidak hanya penanaman pengetahuan (kognisi), tetapi juga mendapatkan keteram-

pilan (psikomotorik) dan menumbuhkan nilai dan sikap (afeksi). 
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Berdasarkan pendapat Rifai dan Anni (2012) dan Martinis Yamin (2013), 

peneliti mengelaborasi bahwa belajar merupakan proses dimana seseorang me-

ngubah perilakunya dari tidak tahu menjadi tahu perubahan tersebut terlihat dari 

pemahamannya tentang pengetahuan yang diperolehnya, keterampilan yang telah 

dikuasainya dan nilai serta sikap yang telah diterapkannya sehingga perubahan 

tersebut nampak dan membedakan dengan orang yang tidak belajar. Menurut pan-

dangan behavioristik, belajar yaitu melakukan pembentukan kebiasaan kepada sis-

wa sesuai dengan tujuan sebuah pembelajaran (Moh. Yamin, 2013: 50). 

Menurut Moh. Yamin (2013) bahwa belajar dengan pendekatan behavioris-

me mengutamakan pencerdesan otak yang telah diatur oleh pemangku kebijakan 

sebagai upaya pemeliharaan sistem dalam masyarakat dengan cara pembiasaan 

dan dirumuskan menjadi tujuan pembelajaran. Sedangkan menurut pandangan 

kognitivisme bahwa otak adalah penglima belajar (Moh. Yamin, 2013: 51). Bela-

jar dipandang sebagai representasi bagaimana otak bekerja. 

Pendidikan dalam pandangan kognitivisme menekankan pada pendidikan 

yang rasional dengan cara menumbuhkan kecerdasan-kecerdasan intelektual da-

lam proses memahami kehidupan. Piaget dalam pandangan konstruktivisnya me-

nyatakan bahwa pengetahuan merupakan adaptasi pikiran dengan realitas (Moh. 

Yamin, 2013: 59). Seseorang membangun pengetahuannya dengan cara melaku-

kan aktivitas dan interaksi dengan lingkungannya. Menurut pandangan ini, siswa 

dituntut aktif dalam membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalamannya 

secara unik dan personal. Berdasarkan elaborasikan dari beberapa pandangan 

yang disampaikan oleh Moh. Yamin (2013) seseorang dikatakan belajar dalam 
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rangka memperoleh pengetahuan dengan cara menstimulasi otak, membangun in-

teraksi dengan realitas kehidupan atau dapat dikatakan belajar diperoleh dari pe-

ngalaman personal pembelajar yang membentuk nilai, serta membiasakan pada 

aturan yang telah dirumuskan menjadi tujuan dari pembelajaran. Kegiatan belajar 

dalam skripsi ini difokuskan pada mata pelajaran IPS Kelas V SD. 

2.1.3.2 Faktor Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua 

yaitu faktor dari dalam (intern) dan faktor dari luar (eksternal). Berikut uraian dari 

faktor intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi belajar : 

A. Faktor Intern 

1) Faktor Jasmaniah 

a. Faktor Kesehatan 

Proses belajar seseorang akan terganggu jika kesehatan seseorang ter-

ganggu, selain itu juga ia cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, 

ngantuk, kurang darah atau kelainan pada alat indera.  

b. Cacat Tubuh 

Jika kecacatan ini terjadi hendaknya belajar dilakukan oleh lembaga 

pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat mengurangi atau 

menghindari pengaruh kecacatan. 
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2) Faktor Psikologis 

a. Intelegensi 

Orang yang memiliki intelegensi tinggi tentu akan lebih berhasil dari-

pada yang tingkat intelegensinya rendah. Akan tetapi orang yang memiliki 

intelegensi tinggi selalu lebih berhasil dalam belajar. Hal ini dapat dipenga-

ruhi oleh berbagai faktor negatif lainnya yang menghambat belajar. 

b. Perhatian 

Agar siswa dapat belajar dengan baik, maka guru perlu mengusahakan 

kegiatan pembelajaran yang menarik perhatian siswa. 

c. Minat 

Bila bahan pembelajaran tidak sesuai dengan minat peserta didik, ma-

ka siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. 

d. Bakat 

Bila bahan yang diajarkan sesuai dengan bakat siswa, maka hasil bela-

jarnya akan lebih baik karena ia akan senang belajar dan pastinya akan lebih 

giat lagi. 

e. Motif 

Motif berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai. Proses belajar 

harus diperhatikan apa yang mendorong siswa belajar dengan baik atau me-

miliki motif untuk berfikir dan memusatkan perhatian, merencanakan, me-

laksanakan yang berhubungan dengan belajar. 
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f. Kematangan 

Kematangan adalah tingkat atau fase pertumbuhan seseorang, dimana 

alat tubuhnya sudah siap untuk melakukan kecakapan baru. Belajarnya akan 

lebih berhasil jika anak sudah siap atau matang. 

g. Kesiapan 

Kesiapan adalah sikap siap untuk memberikan reponse atau bereaksi. 

3) Faktor Kelelahan 

Faktor kelelahan baik jasmani ataupun rohani digolongkan dengan cara-cara 

antara lain tidur, istirahat, mengusahakan variasi dalam belajar dan bekerja, meng-

gunakan obat-obatan yang bersifat melancarkan peredaran darah, rekreasi dan iba-

dah teratur, olahraga secara teratur, makanan yang seimbang, jika kelelahan secara 

serius dapat menghubungi dokter. 

B. Faktor-Fakor Ekstern 

1) Faktor Keluarga 

Seseorang yang belajar pasti akan mendapat pengaruh dari keluarga. Peng-

aruh tersebut antara lain : 

a. Cara Orang Tua Mendidik 

Ada orang tua yang mendidik anaknya dengan berbagai cara antara 

lain memberikan perlakuan yang acuh tak acuh atau cenderung tidak mem-

perhatikan pendidikan anaknya. Ada orang tua yang memanjakan anaknya, 

biasanya memperlakukana anaknya dengan sangat hati-hati, tidak sampai 

hati memaksa anak untuk belajar, jika hal ini berlarut-larut akan menyebab-

kan anak menjadi nakal. Adapun cara orang tua yang mendidik anaknya 
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dengan keras dengan memaksa dan mengeja anaknya untuk selalu belajar 

menyebabkan anak menjadi takut dan menjadi benci belajar. Disinilah per-

lunya bimbingan atau penyuluhan terhadap anak sangat penting jika anak 

mengalami kesulitan dalam belajar. Untuk itu peranan orang tua sangat di-

butuhkan dalam bimbingan belajar. 

b. Relasi antara Keluarga 

Relasi antara orang tua dan anak sangatlah penting. Relasi tersebut 

berupa hubungan yang penuh pengertian dan kasih sayang, disertai dengan 

bimbingan dan bila perlu hukuman-hukuman untuk menyukseskan belajar 

anak. 

c. Keadaan Ekonomi Keluarga 

Anak dari keluarga ekonomi yang kebutuhan pokoknya kurang ter-

penuhi, sehingga kesehatan anak terganggu dan menyebabkan belajar anak 

terganggu. Akibat lainnya anak akan dirundung rasa minder dengan teman 

lainnya juga dapat menyebabkan belajar anak terganggu. Sebaliknya anak 

dari keluarga berada yang selalu memanjakan anaknya yang menyebabkan 

anak sibuk untuk bersenang-senang dan lupa tugasnya untuk belajar. Hal ini 

akan mengganggu aktivitas belajar anak. 

d. Pengertian Orang Tua 

Orang tua hendaknya mengerti kapan anak mulai belajar sehingga 

saat ada pekerjaan rumah anak tidak terbebani dengan berbagai pekerjaan 

rumah yang menjadi tugasnya. 
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e. Latar Belakang Budaya 

Tingkat pendidikan dan kebiasaan-kebiasaan keluarga dapat mempe-

ngaruhi belajar anak. 

2) Faktor Sekolah 

a. Metode Mengajar 

Metode belajar guru yang kurang baik dapat mempengaruhi hasil 

belajar anak. Metode mengajar guru yang baik apabila guru telah memper-

siapkan dan menguasai bahan pelajaran sehingga penyajian meteri menjadi 

jelas sehingga naka menjadi antusias dalam belajar. 

b. Kurikulum 

Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang tidak terlalu padat, se-

suai dengan kemampuan siswa, dan sesuai dengan bakat, minat serta perha-

tian siswa. 

c. Relasi Guru dan Siswa 

Guru yang kurang berinteraksi dengan siswa secara akrab, menye-

babkan proses belajar mengajar kurang lancar. Selain itu, siswa merasa jauh 

dari guru, dan segan berpartisipasi secara aktif. 

d. Relasi antar siswa. 

Siswa yang memiliki tingkah laku kurang menyenangkan teman lain, 

rasa rendah diri, atau mengalami tekanan-tekanan batin akan diasingkan dari 

kelompok. Akibatnya makin parah masalahnya akan menganggu belajarnya. 

Menciptakan relasi antar siswa perlu agar dapat memberikan pengaruh yang 

positif terhadap belajar siswa. 
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e. Disiplin Sekolah 

Seluruh staf sekolah yang mengikuti tata tertib dan bekerja dengan 

disiplin membuat siswa menjadi disiplin pula, selain itu juga memberi pe-

ngaruh yang positif terhadap belajarnya. 

f. Alat Pengajaran 

Mengusakan alat pengajaran yang baik dan lengkap sangat diper-

lukan agar guru dapat mengajar dengan baik, sehingga siswa dapat mene-

rima pelajaran dengan baik dan dapat belajar dengan baik. 

g. Waktu Sekolah 

Waktu sekolah yang baik adalah saat pagi, dimana pikiran masih 

segar, jasmani dalam kondisi yang baik. Memilih waktu sekolah yang tepat 

akan memberi pengaruh yang positif terhadap belajar. 

h. Standar Pelajaran di atas ukuran 

Guru dalam menuntut penguasaan materi kepada siswa harus dise-

suaikan dengan kemampuan siswa masing-masing dan tujuan yang dirumus-

kan tercapai. 

i. Keadaan Gedung 

Keadaan gedung kelas harus memadai agar siswa belajar dengan 

nyaman. 

j. Metode Belajar 

Siswa perlu belajar secara teratur setiap hari, pembagian waktu yang 

cukup baik, cara belajar yang tepat, dan cukup istirahat akan meningkatkan 

hasil belajar. 
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k. Tugas Rumah 

Sebaiknya guru tidak memberikan tugas terlalu banyak, sehingga ti-

dak mengurangi waktu untuk melakukan kegiatan lainnya di rumah. 

3) Faktor Masyarakat 

a. Kegiatan Siswa dalam Masyarakat 

Kegiatan di masyarakat seperti mengikuti organisasi, kegiatan sosial, 

keagamaan dapat menguntungkan secara pribadi bagi anak, namun perlu di-

batasi agar tidak mengganggu belajarnya dan lebih bijaksana dalam menga-

tur waktunya. 

b. Mass Media 

Media sangat berpengaruh baik terhadap hasil belajar siswa seba-

liknya juga dapat berpengaruh buruk terlebih lagi tayangan yang kurang la-

yak untuk ditonton. Dalam menyikapi pengaruh media perlunya anak men-

dapat bimbingan dari orang tua dan pendidik di baik dalam keluarga, seko-

lah maupun masyarakat. 

c. Teman Bergaul 

Agar peserta didik dapat belajar dengan baik, maka perlu diusahakan 

agar siswa memiliki teman bergaul yang baik dan membina pergaulan yang 

baik serta pengawasan orang tua dan guru harus cukup bijaksana. 

d. Bentuk Kegiatan Masyarakat 

Kehidupan masyarakat di sekitar siswa berpengaruh pada belajarnya. 

Siswa cenderung tertarik untuk ikut berbuat seperti yang dilakukan orang-
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orang disekitarnya. Lingkungan yang baik dapat memberi pengaruh positif 

terhadap anak sehingga dapat belajar dengan baik. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi belajar tersebut, diharapkan menjadi 

perhatian orang tua maupun guru agar siswa mampu mencapai penguasaan ke-

mampuan yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan belajar. Pencapaian target 

penguasaan kemampuan belajar ini dapat dilihat dari tingginya hasil belajar yang 

diperoleh. 

2.1.3.3 Hasil Belajar 

Sudjana (2007) menguraikan hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Pendapat lain 

Rifai dan Anni (2012: 85) menjelaskan bahwa hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh siswa setelah mengalami kegiatan belajar. Sedangkan me-

nurut Purwanto (2016: 46) hasil belajar merupakan perubahan akibat kegiatan 

belajar sehingga peserta didik dapat menguasai materi pengajaran yang disam-

paikan pada kegiatan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hasil perubahan 

tersebut meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Senada dengan pendapat 

Purwanto (2016: 46), Susanto (2013: 5) menyatakan bahwa hasil belajar merupa-

kan perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut as-

pek kognitif,afektif, dan psikomotorik sebagai hasil dari kegiatan belajar. 

Berdasarkan pendapat dari Rifai dan Anni (2012) dan Susanto (2013) 

peneliti mengelaborasi bahwa hasil belajar merupakan perubahan pada tingkah 

laku siswa setelah menerima kegiatan belajar yang disesuaikan dengan tujuan 
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pembelajaran. Perubahan perilaku pada siswa dapat dilihat dari aspek kognitif, 

afektif dan psikomotor, dalam mata pelajaran IPS kelas V KD 2.1 mendes-

kripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada penjajahan Belanda dan Jepang  

dan KD 2.2 menghargai jasa dan peranan tokoh perjuangan dalam mempersiapkan 

kemerdekaan Indonesia yang diukur dari ranah kognitif aspek pengetahuan (C1), 

pemahaman (C2) dan penerapan (C3).  

2.1.3.4 Ranah atau Kawasan Hasil Belajar 

Menurut Martinis Yamin (2013: 31) menguraikan kawasan taksonomi 

Bloom dan Krathwool (1964) sebagai dasar pengembangan tujuan instruksional di 

berbagai kegiatan latihan dan pendidikan, sebagai berikut : 

1) Kawasan Kognitif  

Tujuan kognitif berorientasi pada kemampuan “berfikir” mencakup 

kemampuan intelektual yang lebih sedrehana yaitu mengingat sampai pada 

kemampuan memecahkan masalah. Kawasan kognitif terdiri dari enam 

tingkatan dengan aspek belajar yang berbeda, antara lain: 

a. Tingkat Pengetahuan (knowledge) 

Tujuan instruksional pada level ini menuntut siswa untuk mampu 

mengingat informasi yang telah diterima sebelumnya. Contoh kata kerja 

operasionalnya yaitu menyebutkan, menggambarkan, mengurutkan. 
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b. Tingkat Pemahaman (comprehension) 

Kategori ini dihubungkan dengan kemampuan untuk menjelaskan in-

formasi yang telah diketahui dengan kata-kata sendiri. Contoh kata kerja 

operasionalnya yaitu: menjelaskan, mengkaji, menggambarkan tentang. 

c. Tingkat Penerapan (application) 

Kemampuan untuk mengunakan atau menerapkan informasi yang 

telah dipelajari kedalam situasi yang baru, serta memecahkan berbagai ma-

salah yang timbul dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kata kerja opera-

sionalnya antara lain: mendemonstrasikan, mempraktikan, mengoperasi-

kan. 

d. Tingkat Analisis (analysis) 

Kemampuan pada tingkat ini siswa dapat menunjukkan hubungan di-

antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut de-

ngan standar prinsip atau prosedur yang telah dipelajari. Contoh kata kerja 

operasionalnya : menganalisis, membedakan, mengklasifikasi. 

e. Tingkat Sintesis (syntesis) 

Kemampuan untuk mengaitkan dan menyatukan berbagai elemen 

dan unsur pengetahuan yang ada sehingga membentuk pola baru yang le-

bih menyeluruh. Contoh kata kerja operasionalnya: mengumpulkan, me-

nyiapkan bahan, merancang. 
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f. Tingkat Evaluasi (evaluation) 

Siswa mampu membuat penilaian dan keputusan tentang suatu ga-

gasan, metode, produk, benda menggunakan kriteria tertentu. Contoh: kata 

kerja operasionalnya: mengoreksi, memilih, menilai. 

2) Kawasan Afektif (sikap dan perilaku) 

Berikut tingkatan tujuan instruksional pada kawasan afektif, antara lain: 

a. Tingkat Menerima (receiving) 

Proses pembentukan sikap dan perilaku dengan cara membang-

kitkan kesadaran tentang adanya stimulus tertentu yang mengandung 

estetika. Contoh : kemauan untuk mendengarkan, kesadaran akan kesu-

litan belajar, kesediaan untuk menerima peraturan tata tertib sekolah. 

b. Tingkat Tanggapan (responding) 

Tanggapan atau jawaban mempunyai beberapa pengertian antara 

lain: 

(1) Dilihat dari segi pendidikan diartikan sebagai perilaku baru sasaran 

didik sebagai manifestasi dari pendapatnya yang timbul karena 

adanya perangsang pada saat ia belajar. 

(2) Dilihat dari segi psikologi adalah segala perubahan perilaku orga-

nisme yang terjadi atau timbul adanya perangsang pada saat ia 

belajar. 

(3) Dilihat dari segi adanya kemauan dan kemampuan untuk bereaksi 

terhadap suatu kejadian dengan cara berpartisipasi dalam berbagai 

bentuk. 
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c. Tingkat Menilai (evaluation) 

Tingkat menilai dapat diartikan sebagai: 

(1) Pengakuan secara obyektif (jujur) bahwa siswa itu obyek, sistem 

atau benda tertentu mempunyai kadar manfaat. 

(2) Kemauan untuk menerima suatu obyek atau kenyataan setelah sese-

orang sadar bahwa obyek tersebut mempunyai nilai atau kekuatan. 

d. Tingkat Organisasi (organization) 

Organisasi dapat diartikan sebagai: 

(1) Proses konseptual nilai-nilai dan menyusun hubungan antar nilai-

nilai yang terbaik untuk diterapkan. 

(2) Kemungkinan untuk mengorganisasikan nilai-nilai, menentukan 

hubungan antar nilai, menerima bahwa nilai itu lebih dominan di-

bandingkan nilai lain. 

e. Tingkat Karakterisasi (characterization) 

Karakterisasi adalah sikap dan perbuatan yang secara konsisten 

dilakukan oleh seseorang selaras dengan nilai-nilai yang dapat diteri-

manya, sehingga sikap dan perbuatan itu seolah-olah telah menjadi ciri-

ciri perlakuannya. 

3) Kawasan Psikomotor 

Yang termasuk dalam kawasan psikomotor dikelompok sebagai beri-

kut: 

a. Gerakan Seluruh Badan (gross body movement) 

Contoh: mengikuti kegiatan senam, bermain sepak bola, bermain voli. 
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b. Gerakan yang terkoodinasi (coordination movement) 

Gerakan yang dihasilkan dari berbagai perpaduan antara fungsi salah 

satu atau lebih indera manusia dengan salah satu anggota badan. Contoh: 

menyetir mobil, berenang dan menari. 

c. Komunikasi non verbal (Non verbal communication) 

Komunikasi non verbal adalah hal-hal yang berkenaan dengan ko-

munikasi dengan menggunakan simbol-simbol atau isyarat, misalnya isya-

rat dengan tangan, anggukan kepala, ekspresi wajah dan lain-lain. 

d. Kebolehan dalam berbicara (Speech Behaviour) 

Kebolehan dalam berbicara dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

koordinasi gerakan tangan atau anggota badan lainnya dengan ekspresi 

muka dan kemampuan berbicara. 

Mengelaborasi pendapat dari Susanto (2013) dan Martinis Yamin (2013) 

dapat dirumuskan indikator keberhasilan belajar siswa dalam mengikuti pembe-

lajaran IPS dapat dilihat dari ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Hasil belajar 

yang berkaitan dengan ranah kognitif dapat dilihat dari nilai yang diperoleh 

setelah terjadi proses pembelajaran yang terfokus pada aspek pengetahuan (C1), 

aspek pemahaman (C2) dan aspek penerapan (C3). Sementara untuk ranah afektif 

dapat diidentifikasi dari minat siswa ketika mengikuti aktivitas pembelajaran dan 

nilai atau pesan moral yang diterima siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

Sedangkan ranah psikomotornya ialah siswa terampil berbicara didepan kelas. 

Hasil belajar dalam penelitian ini difokuskan pada mata pelajaran IPS 

Kelas V SD pada KD 2.1 Mendeskripsikan perjuangan para tokoh pejuang pada 
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penjajah Belanda dan Jepang dan KD 2.2 Menghargai jasa dan peranan tokoh 

perjuangan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diukur dari ranah 

kognitif aspek pengetahuan (C1), pemahaman (C2) dan penerapan (C3). Agar 

hasil belajar siswa tercapai sesuai tujuan, maka guru perlu menganalisis beberapa 

faktor yang mempengaruhi hasil belajar. 

2.1.3.5 Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Hasil belajar sering kali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui sebe-

rapa jauh orang menguasai bahan yang sudah diajarkan (Purwanto, 2016: 44). Me-

nurut Rifai dan Anni (2012: 81) ada beberapa faktor yang memberikan kontribusi 

terhadap proses dan hasil belajar yaitu faktor internal dan eksternal.  

Faktor internal mencakup kondisi fisik seperti kesehatan organ tubuh, kon-

disi psikis seperti kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi sosial seperti 

kemampuan bersosialisasi. Faktor eksternal seperti halnya tingkat kesulitan materi 

belajar, tempat belajar, iklim, suasana lingkungan, dan budaya belajar. Faktor in-

ternal dan eksternal sangatlah berkaitan, seseorang belajar harus memiliki per-

syaratan internal seperti halnya kesiapan dan kematangan peserta didik dalam me-

nerima materi atau telah memenuhi aspek psikologis, intelektual dan emosional 

serta sosial saat dihadapkan pada tingkat kesukaran materi.  

Selain itu faktor eksternal seperti kondisi lingkungan, tempat belajar dan 

iklim belajar sebagai pendukung kelangsungan proses dan hasil belajar. Belajar 

yang berhasil mensyaratkan pendidik memperhatikan kemampuan internal siswa 

dan situasi stimulus yang berada diluar siswa (Rifai dan Anni, 2012: 82).  
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Djamarah (2011) menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses 

dan hasil belajar membentuk sebagai sistem yaitu masukan mentah (raw input) 

merupakan bahan pengalaman belajar tertentu dalam proses belajar mengajar 

(learning teaching process) dengan harapan menjadi keluaran (output). Faktor 

lingkungan dan faktor instrumental menjadi masukan atau input yang sengaja 

dirancang dan dimanipulasi untuk menunjang tercapainya keluaran yang dikehen-

daki.  

1. Faktor Lingkungan 

a. Lingkungan Alami 

Lingkungan sekolah yang digunakan untuk belajar harus 

diusahakan menjadi lingkungan mendukung proses pembelajaran. Ling-

kungan sekolah yang baik dikondisikan dengan kesejukan udara dan 

kondisi lingkungan kelas yang kondusif dengan berbagai tanaman atau 

pepohonan. Dengan kondisi udara yang sejuk memungkinkan siswa un-

tuk berkonsentrasi dalam belajar. 

b. Lingkungan Sosial Budaya 

Kondisi lingkungan sosial budaya dengan berbagai norma-

norma sosial, susila, dan hukum yang berlaku di masyarakat. Demikian 

pula anak di sekolah harus menaati aturan tata tertib yang berlaku, pe-

langgaran yang dilakukan siswa akan dikenakan sanksi sesuai dengan 

jenis dan ringannya pelanggaran. Lahirnya peraturan sekolah bertujuan 

untuk mengatur dan membentuk perilaku siswa yang menunjang ke-

berhasilan belajar di sekolah. Selain lingkungan sekolah, lingkungan di 
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luar sekolah yang penuh problem juga berpengaruh pada keberhasilan 

belajar siswa. 

2. Faktor Instrumental 

a. Kurikulum 

b. Program 

c. Sarana dan fasilitas 

d. Guru 

3. Kondisi Fisiologis 

Kondisi fisiologis atau kondisi jasmaniah berpengaruh terhadap 

kemampuan belajar seseorang. Kondisi ini berkaitan dengan gizi anak dan 

kondisi panca indera. 

4. Kondisi Psikologis 

a. Minat 

b. Kecerdasan  

c. Bakat 

d. Motivasi 

e. Kemampuan kognitif 

Ngalim Purwanto (2014: 107) menambahkan faktor instrumental yang 

termasuk dalam faktor ekternal antara lain kurikulum/ bahan pengajaran, guru/ pe-

ngajar, sarana dan fasilitas, administrasi/ manajemen. Faktor instrumental input 

sangat menentukan pencapaian output/ hasil yang dikehendaki, karena faktor ini-

lah yang menentukan bagaimana proses belajar mengajar itu akan terjadi di dalam 

diri siswa.  
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Keberhasilan belajar siswa tergantung pada faktor dari dalam dan dari luar 

siswa. Faktor penentu keberhasilan inilah merupakan input atau masukan dan 

proses, sedangkan ouputnya berupa hasil belajar siswa. Hasil belajar merupakan 

tolok ukur untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami materi pelajaran 

yang diajarkan di sekolah. Salah satu tolok ukur keberhasilan siswa dalam belajar 

yaitu pada mata pelajaran IPS. 

2.1.4 Hakikat IPS 

2.1.4.1 Pengertian IPS 

Susanto (2013:138), IPS adalah kajian berbagai disiplin ilmu sosial dan 

serta kegiatan dasar manusia yang dikemas secara ilmiah dalam rangka memberi 

wawasan dan pemahaman yang mendalam kepada siswa, khususnya ditingkat da-

sar dan menengah. Taneo (2008: 1.5) menyebutkan bahwa IPS merupakan perwu-

judan dari satu pendekatan interdisipliner dari pelajaran ilmu-ilmu sosial berupa 

integrasi dari berbagai cabang ilmu-cabang ilmu sosial antara lain: sosiologi, an-

tropologi budaya, sejarah, psikologi sosial, geografi, ekonomi, politik dan ekologi. 

Dengan mengelaborasi pendapat dari Susanto (2013) dan Taneo (2008)  IPS ada-

lah mata pelajaran yang merupakan perpaduan ilmu-ilmu sosial yang mempelajari 

manusia dan lingkungannya dari berbagai aspek kehidupan yang berkaitan dengan 

isu sosial. Program pendidikan IPS (PIPS) menurut Sapriya (2016: 48) mencakup 

empat dimensi. Dimensi tersebut antara lain, (1) dimensi pengetahuan (know-

ledge), (2) dimensi keterampilan (skill), (3) dimensi nilai dan sikap (value), dan 

(4) dimensi tindakan (action).  
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Dimensi pengetahuan yang terdiri dari fakta, konsep dan generalisasi. Pe-

ngembangan konsep dan generalisasi adalah proses mengorganisir dan memaknai 

sejumlah fakta dan cara hidup bermasyarakat. Dimensi keterampilan merupakan 

kecakapan mengolah dan menerapkan informasi yang terdiri dari keterampilan 

meneliti, berfikir, berpartisipasi sosial, dan berkomunikasi. Dimensi nilai dan si-

kap kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikan nilai baik secara implisit 

maupun eksplisit terkandung dalam langkah-langkah pembelajaran bukan bagian 

dari konten tersendiri. Dimensi tindakan dalam pembelajaran IPS meliputi tiga 

aktivitas antara lain (1) percontohan kegiatan pemecahan masalah, (2) berkomu-

nikasi dengan anggota masyarakat, (3) pengambilan keputusan bagian dari kegia-

tan kelas. Ada dua pengembangan keterampilan dalam pembelajaran IPS yaitu pe-

ngembangan keterampilan membaca dan keterampilan partisipasi sosial.  

Membaca merupakan keterampilan dalam belajar untuk memperoleh pe-

ngalaman atau pengetahuan. Untuk itu, guru memiliki tanggungjawab dalam pem-

belajaran membaca (1) membantu siswa mengajarkan keterampilan membaca 

yang khusus untuk IPS sehingga harus diajarkan secara terus menerus, (2) mem-

bantu siswa menggunakan bacaan sebagai alat dalam memperoleh informasi baru. 

Kedua hal ini berhubungan dengan usaha guru untuk meningkatkan kemauan atau 

minat siswa dalam membaca dan menggunakan sumber belajar berupa buku baca-

an yang sesuai dengan materi atau tujuan pembelajaran IPS. 
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2.1.4.2 Tujuan Pembelajaran IPS 

Susanto (2013: 138), tujuan utama pembelajaran IPS yaitu untuk mengem-

bangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi dimasya-

rakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang 

terjadi, dan terampil dalam mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari baik 

yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa masyarakat. Sapriya (2016: 

8) menyebutkan tujuan IPS yaitu memberikan kesempatan kepada para siswa un-

tuk memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengembangkan pengeta-

huan, keterampilan, dan nilai yang memungkinkan mereka dapat menjadi warga 

negara yang berpartisipasi aktif dalam masyarakat. 

Berdasarkan arahan pemerintah dalam KTSP tujuan dan ruang lingkup 

pembelajaran IPS, antara lain: 

1. Mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat 

dan lingkungannya. 

2. Memiliki kemampuan dasar untuk berfikir kritis dan logis, rasa ingin tahu, 

inkuiri, memecahkan masalah dan keterampilan dalam kehidupan sosial. 

3. Memiliki komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kema-

nusiaan. 

4. Memiliki kemampuan berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi da-

lam masyarakat yang majemuk, di tingkat lokal, nasional dan global. (BN-

SP, 2006). 

Hasil pencapaian tujuan pembelajaran IPS yaitu mempersiapkan diri siswa 

untuk terjun di dunia masyarakat, membentuk diri siswa sebagai anggota masya-
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rakat yang baik dengan menaati aturan yang berlaku, dan bermanfaat pula untuk 

mengembangkan pendidikan siswa ke jenjang yang lebih tinggi. Karena Ruang 

lingkup IPS luas, maka tiap jenjang pendidikan, pembelajaran IPS selalu me-

ngalami peningkatan pada pendalaman materi dari tingkat materi yang sederhana 

menjadi semakin kompleks. 

2.1.4.3 Ruang Lingkup IPS 

Menurut BSNP 2006 pada jenjang SD/MI bahan kajian  ilmu pengetahuan 

sosial (IPS) antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya 

dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan,  pemahaman, dan kemampuan 

analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masya-rakat. Menurut Taneo (2009: 

36) dijelaskan bahwa yang menjadi ruang lingkup IPS adalah manusia sebagai 

anggota masyarakat atau manusia dalam konteks sosial. Oleh karenanya 

pembelajaran IPS tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan saja, 

melainkan juga pembinaan peserta didik untuk mengembang-kan dan menerapkan 

nilai-nilai pengetahuan tersebut di tengah masyarakat.  

Menurut BSNP 2006 ruang lingkup materi pelajaran IPS di SD/MI yang 

tercantum dalam kurikulum, sebagai berikut: 

1. Manusia, tempat dan lingkungan. 

2. Waktu, keberlanjutan dan perubahan. 

3. Sistem sosial dan budaya. 

4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 
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Dilihat dari ruang lingkupnya yang luas, pembelajaran IPS di SD berkaitan 

erat dengan hubungan sosial masyarakat. Untuk meningkatkan pemahaman siswa 

yang menyangkut hubungan dengan masyarakat, maka pemilihan sumber belajar 

juga disesuaikan dengan tujuan yang akan di capai peserta didik dalam pembela-

jaran IPS. Selain itu, pembiasaan membaca untuk memperoleh pengetahuan juga 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Untuk itu, guru sebisa 

mungkin memilih sumber bacaan yang menarik untuk dibaca sesuai dengan ting-

kat perkembangan kogntif dan sesuai isi pembelajaran IPS di sekolah dasar 

2.1.4.4 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar 

Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

Pasal 37 Ayat 1 Kurikulum pendidikan dasar dan menengah salah satunya wajib 

memuat Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada jenjang SD/ MI mata pelajaran IPS me-

muat materi Geografi, Sejarah, Sosiologi, dan Ekonomi. Kurikulum Tingkat Sa-

tuan Pendidikan (KTSP) menjelaskan bahwa di masa yang akan datang peserta 

didik akan menghadapi tantangan berat karena kehidupan masyarakat global se-

lalu mengalami perubahan setiap saat. Mata pelajaran IPS dirancang untuk 

mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap 

kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dina-

mis (BNSP, 2006: 175). 

Siswa SD secara umum berusia 7-11 tahun. Secara perkembangan kognitif 

termasuk dalam tahapan perkembangan operasional konkret. Pada tahap ini anak 

mulai berfikir rasional. Anak mulai menggunakan logika dalam mencerna setiap 

realitas yang diserapnya (Moh. Yamin, 2015: 66). Berdasarkan perkembangan 
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kognitifnya, dapat diartikan bahwa pembelajaran untuk anak usia SD lebih di-

arahkan pada berfikir terhadap realitas/ keadaan nyata di masyarakat atau dapat 

dikatakan belajar dikaitkan pada pengalaman anak di masyarakat (konstektual dan 

konstruktif). 

Untuk jenjang SD/MI, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS me-

nganut pendekatan terpadu (integrated) artinya disesuaikan dengan aspek kehi-

dupan nyata (kongkret) sesuai dengan karakteristik usia, tingkat perkembangan, 

kebiasaan bersikap dan berperilaku anak SD (Sapriya, 2016: 194). Menurut Taneo 

(2008) pembelajaran IPS disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak usia se-

kolah dasar yang belum mampu memahami keluasan dan kedalam masalah-

masalah sosial secara utuh, tetapi mereka dapat diperkenalkan kepada masalah-

masalah tersebut.  

Melalui IPS siswa dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan 

kepekaan untuk menghadapi hidup dengan tantangan-tantangannya. Selanjutnya 

diharapkan bahwa mereka kelak mampu bertindak secara rasional dalam meme-

cahkan masalah-masalah yang dihadapi. Untuk itu, guru dalam pembelajaran IPS 

baiknya memilih pendekatan lingkungan sosial di sekitar anak agar pembelajaran 

lebih kontekstual dan nyata sehingga anak dapat mengembangkan sikap peduli 

pada nilai-nilai yang ada masyarakat.  

 

2.2 Kajian Empiris 

Penelitian yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber belajar serta minat 

baca siswa sudah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian sebelumnya inilah se-
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bagai dasar peneliti untuk memperkuat hipotesis dalam membuktikan adanya hu-

bungan pemanfaatan sumber belajar dan minat baca dengan hasil belajar siswa. 

Penelitian dilakukan oleh Khairun Nisa dan Syahmi Edi pada tahun 2015 

yang berjudul “Hubungan Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar terha-

dap Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Biologi Kelas XI IPA MAN Binjai Tahun 

Pembelajaran 2014/2015”. Dari hasil analisis data diperoleh nilai r > r (0,05; 50), 

persamaan garis hubungannya adalah = 6,88 + 0,14X dengan koefisien korelasi r 

= 0,41 dan kontribusi pemanfaatan internet sebesar 17% yang berarti bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pemanfaatan internet dengan hasil belajar siswa 

pada pelajaran biologi kelas XI IPA MAN Kota Binjai tahun pembelajaran 2014/ 

2015. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t dimana harga thitung = 3,18 dan 

t tabel = 1,59 maka thitung > ttabel yang berarti (3,18 > 1,59). Berdasarkan hasil 

penelitian maka H0 ditolak dan Ha diterima pada α = 0,05. Sehingga dapat disim-

pulkan bahwa terdapat kontribusi yang berarti antara pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar terhadap hasil belajar pada taraf signifikan α = 0,05. 

Penelitian yang dilakukan oleh Romafi dan Tadkiroatun Musfiroh tahun 

2015, berjudul “Hubungan Minat Membaca, Fasilitas Orang Tua dan Pemberian 

Tugas Membaca dengan Kemampuan Membaca Pemahaman Siswa”. Hasil pene-

litian menunjukkan bahwa minat membaca, fasilitas orang tua, dan pemberian tu-

gas di sekolah secara bersama-sama berhubungan positif dan signifikan dengan 

kemampuan membaca pemahaman pada siswa kelas VIII SMP Negeri di Kabupa-

ten Brebes dengan kontirbusi X1 (minat membaca), X2 (fasilitas orang tua), X3 

(pemberian tugas membaca di sekolah) terhadap Y (kemampuan membaca pema-
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haman) sebesar 48,9%, artinya variasi skor kemampuan membaca pemahaman di-

tentukan ketiga variabel tersebut, sedangkan 51,1% variasi skor kemampuan 

membaca pemahaman ditentukan oleh variabel lain. 

Penelitian dilakukan oleh Heri Hidayat dan Siti Aisah pada tahun 2013 

yang berjudul “Read Interest Co-Relational With Student Study Performance In 

IPS Subject Grade IV (Four) In State Elementary School 1 Pagerwangi 

Lembang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) siswa membaca minat kelas 

IV SDN I Pagerwangi Lembang cukup baik. Hal ini didasarkan pada hasil 

kategori jawaban siswa pada variabel minat baca sebanyak 57,1% komputasi. (2) 

prestasi belajar siswa kelas IV di IPS subjek di SDN I Pagerwangi Lembang 

cukup baik. Hal ini didasarkan pada hasil kategori jawaban siswa pada studi 

variabel kinerja sebanyak 48,6% komputasi. (3) Ada hubungan yang signifikan 

antara prestasi belajar siswa dengan minat membaca pada IPS subjek di SDN I 

Pagerwangi Lembang. Hal ini didasarkan pada komputasi diperoleh hasil tingkat 

signifikan (0,003) < tingkat signifikansi (0,05) dengan koefisien korelasi Rank 

Spearman (rs) sebanyak 0.485 hubungan cukup signifikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zunira Khairuddin pada tahun 2013 de-

ngan judul “A Study of Students’ Reading Interest in a Second Language”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa minat baca penting dalam mempengaruhi kesuk-

sesan belajar siswa baik didalam maupun diluar sekolah, sehingga menunjang pa-

ra siswa untuk memiliki minat baca yang tinggi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk 

mengidentifikasi minat baca siswa dalam membaca materi bahasa kedua dan me-

nguji perbedaan minat baca siswa berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Hasil pe-
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nelitian menunjukkan bahwa minat baca siswa tidak relatif rendah dalam mem-

baca materi bahasa inggris dan ditemukan perbedaan minat baca yang signifikan 

antara laki-laki dan perempuan. 

Penelitian dilakukan oleh Benjamin Binzimana tahun 2014 berjudul 

“Teaching and Learning Resource Availability and Teachers’ Effective Classroom 

Management and Content Delivery in Secondary Schools in Huye District, 

Rwanda”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya korelasi antara pe-

ngajaran guru, sumber belajar dan efektifitas manajemen kelas oleh guru dan pe-

merataan konten terhadap prestasi akademik pada ujian nasional siswa sekolah 

menengah di Distrik Huye. Penelitian ini menggunakan teknik stratified dan ran-

dom sampling dimana penelitian dilakukan dengan memilih sekolah yang berbeda 

dimana responden dipilih dan strata yang berbeda seperti  administrator sekolah, 

guru dan siswa. Data dianalisis menggunakan teknik statistik koefisien pearson 

dan korelasi product moment. Temuan utama adalah meskipun tingkat sumber-

sumber pengajaran dan pembelajaran di studi lokal tidak cukup, sehingga di-

lakukan dengan mengorbankan efektivitas pengelolaan kelas dan pemerataan kon-

ten. Ada korelasi positif dan signifikan antara pengajaran dan sumber belajar dan 

tingkat manajemen kelas dan pemerataan konten (r = 0,711 p <0,001) pada tingkat 

statistic α = 0,05 terhadap prestasi akademik siswa pada ujian nasional tingkat se-

kolah menengah di Distrik Huye. 

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, diketahui bahwa sumber belajar 

memiliki pengaruh positif terhadap hasil belajar IPS, pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar memiliki konstribusi pada hasil belajar biologi, sumber belajar ju-
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ga memiliki kontribusi pada prestasi akademik siswa pada ujian nasional. Sedang-

kan minat baca memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemampuan 

membaca pemahaman, minat baca memiliki hubungan yang positif dan signifikan 

terhadap prestasi belajar IPS dan minat baca berpengaruh pada membaca materi 

bahasa Inggris. Peneliti menggunakan penelitian tersebut sebagai acuan untuk 

melakukan penelitian dengan judul Hubungan Pemanfaatan Sumber Belajar 

dan Minat Baca dengan Hasil Belajar IPS Kelas V SDN Gugus Sarwo Edi 

Wibowo Kabupaten Purworejo. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yaitu subjek, objek, dan lokasi serta variabelnya yang berbeda. Ada-

pun dalam penelitian ini membahas tentang pemanfaatan sumber belajar dan mi-

nat baca sebagai variabel bebas (X) dengan hasil belajar IPS sebagai variabel teri-

kat (Y), serta indikator untuk tiap variabel. 

2.3 Kerangka Berfikir 

Pembelajaran yang berkualitas didukung oleh berbagai baik faktor internal  

maupun eksternal. Faktor internal dan eksternal merupakan masukan mentah (raw 

input) dalam sebuah sistem belajar yang akan menghasilkan output berupa hasil 

belajar (Djamarah, 2011). Hasil belajar merupakan tolok ukur untuk seseorang da-

lam menguasai bahan yang diajarkan. Agar hasil belajar optimal, faktor internal 

dan eksternal ini harus mendapat perhatian guna mendukung belajar siswa. Ada-

pun faktor internal yang dapat mempengaruhi hasil belajar IPS salah satunya yaitu 

minat. Dalam pembelajaran IPS yang lebih menfokuskan pada pemahaman mate-

ri, kegiatan membaca harus menjadi perhatian siswa maupun guru. Kaitannya de-
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ngan kegiatan membaca, maka minat baca diharapkan menjadi fokus perhatian 

untuk lebih ditingkatkan agar pemahaman siswa akan materi IPS lebih luas. Jika 

pemahaman akan materi IPS meningkat, maka diharapkan hasil belajar pun me-

ningkat. Demikian diduga bahwa semakin tinggi minat baca siswa, akan semakin 

berpengaruh pada meningkatnya hasil belajar yang akan diperoleh siswa. Tinggi 

atau tidaknya minat baca dapat diukur melalui indikator berikut: (1) dorongan un-

tuk membaca; (2) kesenangan membaca; (3) ketersediaan buku bacaan; (4) sadar 

akan manfaat membaca; (5) intensitas atau kuantitas waktu untuk membaca.  

Selain minat baca yang merupakan faktor internal yang berpengaruh pada 

hasil belajar, maka sumber belajar menjadi faktor eksternal yang berpengaruh pa-

da hasil belajar siswa. Sumber belajar merupakan segala apa yang ada diluar indi-

vidu dan memungkinkan mempermudah serta mendukung terjadinya proses bela-

jar (Rohani, 2010: 109). Adapun yang termasuk kedalam sumber belajar meliputi 

kondisi lingkungan, orang (guru, siswa dan masyarakat), alat atau media, teknik 

pengajaran (metode) serta bahan pengajaran. Guru maupun siswa diharapkan 

memanfaatkan sumber belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran agar target hasil 

belajar tercapai dengan baik. Untuk mengetahui apakah siswa memanfaatkan 

sumber belajar dengan baik, maka dapat diketahui melalui indikator sebagai 

berikut:  (1) siswa memanfaatkan sumber belajar cetak atau bahan pengajaran,; (2) 

siswa memanfaatkan sumber belajar noncetak atau alat pengajaran; (3) siswa me-

manfaatkan sumber belajar berupa aktivitas atau kegiatan; (4) siswa memanfa-

atkan sumber belajar berupa lingkungan; (5) siswa memanfaatkan sumber belajar 

manusia. 
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Berdasarkan konsep teori yang telah dijabarkan tersebut, peneliti ingin me-

ngetahui hubungan pemanfaatan sumber belajar dan minat baca dengan hasil be-

lajar IPS kelas V SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo Kabupaten Purworejo. Adapun 

kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir 

1. Faktor Internal:  

Minat baca 

a. Dorongan untuk 

membaca 

b. Kesenangan membaca 

c. Ketersediaan buku 

bacaan 

d. Sadar akan manfaat 

membaca 

e. Intensitas atau 

kuantitas waktu untuk 

membaca 

2.  Faktor Eksternal: 

Pemanfaatan Sumber 

Belajar 

a. Sumber belajar cetak 

b. Sumber belajar noncetak 

c. Sumber kegiatan 

d. Sumber belajar ling-

kungan 

e. Sumber belajar manusia 
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2.4 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasa-

lahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2010: 

110). Pada umumya, hipotesis dirumuskan untuk menggambarkan hubungan antar 

variabel akibat. Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang penting kedudukan-

nya dalam penelian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Ada hubungan yang positif antara pemanfaatan sumber belajar dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo Kabupaten 

Purworejo. 

2. Ada hubungan yang positif antara minat baca dengan hasil belajar IPS siswa 

kelas V SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo Kabupaten Purworejo. 

3. Ada hubungan yang positif antara pemanfaatan sumber belajar dan minat 

baca dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo 

Kabupaten Purworejo. 
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BAB V                                                                       

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan 

bahwa:  

a. Skor rata-rata pemanfaatan sumber belajar oleh siswa kelas V SDN Gugus 

Sarwo Edi Wibowo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo yaitu 63,7% 

dengan kategori tinggi yang artinya siswa sering memanfaatkan sumber 

belajar diantaranya sumber belajar cetak atau bahan pengajaran, sumber 

belajar noncetak atau alat pengajaran, sumber belajar berupa kegiatan atau 

aktivitas, sumber belajar lingkungan dan sumber belajar manusia. 

b. Skor rata-rata minat baca siswa kelas V SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo 

Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo yaitu 64,7 dengan kategori tinggi 

yang artinya siswa sering melakukan kegiatan atau aktivitas membaca. Hal 

ini ditandai dengan adanya dorongan membaca, kesenangan membaca, 

sadar akan manfaat membaca, ketersediaan buku bacaan dan intensitas 

atau kuantitas waktu yang digunakan untuk membaca. 

c. Nilai rata-rata hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Sarwo Edi 

Wibowo Kecamatan Bayan yaitu 60,8 dengan kategori cukup baik artinya 
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siswa telah memenuhi kriteria minimal penguasaan materi 60% yang te-

lah disyaratkan. 

d. Koefisien korelasi antara pemanfaatan sumber belajar dengan hasil belajar 

IPS sebesar 0,503 menunjukkan adanya hubungan positif antara peman-

faatan sumber belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus 

Sarwo Edi Wibowo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo. 

e. Koefisien korelasi antara minat baca dengan hasil belajar IPS sebesar 

0,667 menunjukkan adanya hubungan positif antara minat baca dengan 

hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo Keca-

matan Bayan Kabupaten Purworejo. 

f. Koefisien korelasi ganda antara pemanfaatan sumber belajar dan minat ba-

ca dengan hasil belajar IPS sebesar 0,694 menunjukkan adanya hubungan 

yang positif antara pemanfaatan sumber belajar dan minat baca dengan 

hasil belajar IPS siswa kelas V SDN Gugus Sarwo Edi Wibowo Keca-

matan Bayan Kabupaten Purworejo. 

g. Kontribusi pemanfaatan sumber belajar terhadap hasil belajar IPS yaitu 

25,3%, sisanya 74,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji da-

lam penelitian ini. 

h. Konstribusi minat baca terhadap hasil belajar IPS yaitu 44,3% sisanya 

55,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian 

ini. 
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i. Konstribusi secara bersama antara pemanfaatan sumber belajar dan minat 

baca terhadap hasil belajar IPS yaitu 48,2%, sisanya 51,8%  dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dapat diberikan saran bagi 

sekolah dan guru sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara 

pemanfaatan sumber belajar dengan hasil belajar, oleh karena itu peneliti 

menyarankan kepada: 

a. Sekolah untuk meningkatkan fasilitas penunjang belajar seperti per-

pustakaan dan ruang kelas, menciptakan lingkungan sekolah yang 

kondusif, dan menyediakan alat pengajaran seperti penyediaan LCD/ 

proyektor untuk memudahkan guru menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa.   

b. Guru untuk membimbing siswa dalam memanfaatkan sumber belajar 

yang beragam seperti menugaskan siswa untuk mencari tambahan 

materi melalui internet maupun televisi, mendorong siswa untuk 

aktif dalam bertanya dan berpendapat dalam berdiskusi maupun 

mengekspresikan kreativitasnya melalui kegiatan simulasi. Selain 

itu, guru dapat mengajak siswa untuk mencoba suasana belajar yang 

baru seperti berkunjung ke museum atau lingkungan masyarakat dan 

mencari informasi melalui kegiatan wawancara dengan narasumber. 
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Guru juga dapat bekerjasama dengan orang tua untuk mengontrol ke-

giatan belajar siswa dalam memilih tayangan televisi yang baik dan 

mengawasi anak saat menjelajahi internet.  

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara 

minat baca dengan hasil belajar, oleh karena itu peneliti menyarankan ke-

pada: 

a. Sekolah untuk lebih meningkatkan fasilitas perpustakaan dan me-

nambah jumlah buku bacaan terutama buku yang mendukung pem-

belajaran selain itu sekolah juga dapat membuat program untuk me-

ningkatkan budaya membaca di sekolah seperti membaca buku sela-

ma 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. 

b. Guru hendaknya memulai program pembiasaan membaca pada siswa 

sebelum pembelajaran dan memotivasi siswa untuk meningkatkan 

minatnya dalam membaca, guru menugaskan siswa untuk menambah 

jumlah buku pelajaran yang mendukung kegiatan belajarnya, selain 

itu guru lebih sering untuk mendorong siswa agar berkunjung ke per-

pustakaan. 

 

 

 

 



147 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Arikunto, Suharsimi. 2012. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

_______________, 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Binzimana, Benjamin. 2014. Teaching and Learning Resource Availability and 

Teachers’ Effective Classroom Management and Content Delivery in 

Secondary Schools in Huye District, Rwanda. Journal of Educational and 

Practice. 5(9). 111-170. 

Dalman. 2014. Keterampilan Membaca. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Djamarah, Syaiful Bahri. 2011. Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta. 

Hadi, Syamsu & Fitriana Salis Farida. 2012. Pengaruh Minat, Kemandirian, dan 

Sumber Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS 

Kelas VII SMP Negeri 5 Ungaran. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika 

Pendidikan. 1(7). 8-13. 

Hamdayana, Jumanta. 2014. Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan 

Berkarakter. Bogor: Ghalia Indonesia. 

Hidayat, Heri dan Siti Aisah. 2013. Read Interest Co-Relational With Student 

Study Performance In IPS Subject Grade IV (Four) In State Elementary 

School 1 Pagerwangi Lembang. International Journal Of Scientific & 

Technology Research. 2(1). 101-114. 

Khairuddin, Zurina. 2013. A Study of Students’Reading Interest in a Second 

Language. International Education Studies (6)11. 160-170. 

Lapono, Nasibi. 2008. Belajar dan Pembelajaran SD. Jakarta : Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 



148 

 

 

 

Majid, Abdul. 2013. Perencanaan Pembelajaran. Bandung : Remaja Rosdakarya. 

Nisa, Khairun dan Syahmi Edi. 2015. Hubungan Pemanfaatan Internet Sebagai 

Sumber Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Pada Pelajaran Biologi 

Kelas XI IPA MAN Binjai Tahun Pembelajaran 2014/2015. Jurnal Pelita 

Pendidikan. 3(4).20-28. 

Parmadani, Triyara Selvi dan Lyna Latifah. 2016. Pengaruh Minat Baca, Sumber 

Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi. 

Economic Education Analysis Journal. 5(2).505-518. 

Poerwanti, Endang. 2008. Assesmen Pembelajaran SD. Jakarta: Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 

Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisis Statistika Data dengan SPSS. Yogyakarta: 

Mediacom. 

Pujawangi, Ajeng Ngesty. 2016. Pengaruh Ketersediaan Sumber Belajar dan Gaya 

Belajar Siswa terhadap Hasil belajar IPS Siswa di SMP Negeri 1 Turi Tahun 

ajaran 2015/2016. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas 

Negeri Yogyakarta.3-13. 

Purwanto. 2016. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Purwanto, Ngalim.2014. Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya 

Raditya, Wahyu Angga. 2016. Hubungan Minat Baca dengan Prestasi Belajar IPS 

Siswa Kelas V SD Gugus III Seyegan. Jurnal Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar. 5(1).64-71. 

Rahim, Farida. 2011. Pengajaran Membaca di Sekolah Dasar. Jakarta: Bumi 

Aksara. 

Rifa’i,  Ahmad dan Chatharina Tri Anni. 2012. Psikologi Pendidikan. Semarang: 

Pusat Pengembangan MKU/MKDK-LP3 UNNES. 

Rohani, Ahmad. 2010. Pengelolaan Pengajaran. Jakarta: Rineka Cipta. 



149 

 

 

 

Romafi dan Tadkiroatun Musfiroh. 2015. Hubungan Minat Membaca, Fasilitas 

Orang Tua dan Pemberian Tugas Membaca dengan Kemampuan Membaca 

Pemahaman Siswa. Jurnal Pendidikan. 2(2).185-199. 

Sapriya. 2016. Pendidikan IPS. Bandung : Remaja Rosdakarya. 

Sari, Irin Purnama. 2013. Hubungan Minat Baca dengan Prestasi Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran IPS Geografi. Jurnal Pendidikan Geografi. 1(1). 

Sitepu, B.P. 2014. Pengembangan Sumber Belajar. Jakarta: Raja Grafindo 

Persada. 

Slameto. 2010. Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: 

Rineka Cipta. 

Sudjana, Nana. 2014. Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar. Bandung: Sinar 

Baru Algesindo. 

Sudjana, Nana & Ahmad Rivai. 2007. Teknologi Pengajaran. Bandung : Sinar 

Baru Algensindo. 

Sudarsana, Undang & Bastiano. 2014. Pembinaan Minat Baca. Banten: 

Universitas Terbuka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sugiyono. 2014. Statistika untuk Penelitian. Bandung : Alfabeta. 

_______. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : 

Remaja Rosdakarya. 

Susanto, Ahmad. 2013. Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Jakarta: 

Kencana Prenada Media. 

Suyono dan Hariyanto. 2014. Belajar dan Pembelajaran. Bandung : Remaja 

Rosdakarya. 



150 

 

 

 

Tampubolon. 1991. Mengembangkan Minat dan Kebiasaan Membaca pada  Anak. 

Bandung : Angkasa. 

Taneo. 2008. Kajian IPS 1. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional.  

Tarigan, Henry Guntur. 2015. Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. 

Bandung : Angkasa. 

Tim Puspendik. 2011. Final Report Determinant of Learning Outcomes Progress 

In International Reading Literacy Study. Pusat Penilaian Pendidikan dan 

Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Widoyoko, Eko Putro. 2014. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Yamin, Martinis. 2013. Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan 

Pendidikan. Jakarta: Referensi. 

Yamin, Moh. 2015. Teori dan Metode Pembelajaran. Malang: Madani. 

 




