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ABSTRAK 

 

Sriyanto, Agung. 2017. Hubungan antara Kebiasaan Membaca dan Sumber 

Belajar dengan Hasil Belajar Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas III SDN 

Gugus Dwarawati Banyumanik Kota Semarang. Skripsi. Universitas 

Negeri Semarang. Pembimbing: I. Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd., 

Pembimbing: II. Dra. Munisah, M.Pd. 219 Halaman. 

 

Hasil belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal antara 

lain faktor internal yaitu kebiasaan membaca dan faktor eksternal sumber belajar. 

Kebiasaan membaca yang termasuk dalam faktor internal dari diri siswa ini 

diarahkan untuk dapat mendukung keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Selain membiasaan membaca, faktor eksternal sumber belajar sekolah 

juga sangat diperlukan agar pembelajaran berlangsung efektif. Tujuan penelitian 

ini untuk menguji hubungan antara kebiasaan membaca dengan hasil belajar 

bahasa Indonesia, sumber belajar dengan hasil belajar bahasa Indonesia, kebiasaan 

membaca dan sumber belajar dengan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain kolerasi. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas III SDN Gugus Dwarawati 

Banyumanik Kota Semarang yang berjumlah 147 siswa. Teknik sampel yang di-

gunakan adalah tehnik cluster sampling (Area Sampling) sebanyak 50 responden. 

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, kuesioner atau 

angket, dan dokumentasi. Uji instrumen dilakukan dengan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan 

analisis korelasi product moment. 

Hasil analisis data menggunakan rumus Product Moment dan bantuan 

program SPSS 21 diperoleh: 1) hasil     hitung >   tabel (0,890 > 0,279) termasuk 

kategori sangat kuat; 2) hasil      hitung >  tabel (0,704 > 0,279) termasuk kategori 

kuat; 3) hasil       hitung >  tabel (0,926 > 0,279) termasuk kategori sangat kuat; 4) 

besar koefisien determinasi (KP) = 0,857476, ini berarti kontribusi kebiasaan 

membaca dan sumber belajar  terhadap hasil belajar siswa adalah 85,7% dan 

sisanya 14,3% disumbang oleh faktor lain.  

Simpulan penelitian ini menunjukkan: 1) ada hubungan signifikan 

kebiasaan antara membaca dengan hasil belajar bahasa Indonesia; 2) ada 

hubungan signifikan antara sumber belajar dengan hasil belajar bahasa Indonesia; 

3) ada hubungan signifikan antara kebiasaan membaca dan sumber belajar dengan 

hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN Gugus Dwarawati 

Banyumanik Kota Semarang. Saran sekolah hendaknya memberikan perhatian 

yang intensif dan berkesinambungan terhadap kebiasaan membaca serta sumber 

belajar siswa sehinga diharapkan mendapatkan hasil belajar yang optimal. 

 

 

kata kunci: kebiasaan membaca, sumber belajar, hasil belajar bahasa Indonesia 
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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia karena manusia 

adalah mahluk yang berintraksi. Agar bisa tercapainya interaksi atau komunikasi 

dengan baik dibutuhkanlah pendidikan. Semua manusia berhak mendapatkan 

pendidikan mulai dari lahir. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 20 

Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

Lampiran Permendikbud Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi 

Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pendidikan berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk  

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab. Tujuan pendidikan ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas peserta 

didik sebagai bekal  menghadapi tantangan global seperti sekarang ini.
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Pendidikan yang diharapkan Indonesia antara lain yang disebutkan dalam  

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional Pasal 6 (1) 

menyatakan bahwa kurikulum pendidikan umum, dan khusus pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah terdiri atas mata pelajaran agama dan akhlak 

mulia, kewarganegaraan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pelajaran estetika, dan 

jasmani, olahraga dan kesehatan. Untuk mata pelajaran estetika ini salah satunya 

adalah bahasa Indonesia, Pembelajaran bahasa Indonesia ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi  dalam Bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan serta 

menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya kesusastraan manusia Indonesia ( 

BSNP, 2006 ). 

Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dilaksanakan sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 

pasal 1 (16), kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. Kurikulum sekolah dasar yang saat ini digunakan adalah kurikulum 

KTSP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No. 61 tahun 2014, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang 

selanjutnya disebut KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan 

dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Dari pengertian ini bahwa 

pelaksanaan KTSP dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

pada masing-masing satuan pendidikan. 



3 

 

 

 

Susanto (2013:5) menyatakan bahwa hasil belajar adalah perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Simpulannya, hasil 

belajar adalah kemampuan yang diperoleh siswa setelah melalui kegiatan belajar 

karena pada dasarnya kegiatan belajar merupakan proses seseorang yang berusaha 

untuk memperoleh suatu kemampuan pada dirinya yang bersifat menetap. 

Faktor  yang mempengaruhi hasil belajar siswa, salah satunya adalah 

kebiasaan membaca yang baik. Kegiatan membaca tidak semerta merta melekat 

pada diri seseorang. Hal ini sejalan dengan pendapat Farr (dalam Dalman 2014:5) 

mengemukakan “reading is the heart of education” yang artinya membaca 

merupakan jantung pendidikan. Melalui kegiatan membaca seseorang dapat 

menambah informasi dan memperluas ilmu pengetahuan, menjadikan cerdas, 

kritis dan mempunyai daya analisa yang tinggi. Apabila siswa tidak memiliki 

kebiasaan membaca serta perhatian yang besar terhadap membaca maka akan sulit 

memperoleh hasil yang baik dalam belajar.  

Setiap individu memiliki kemampuan dan kecerdasan yang berbeda, tidak 

semua siswa mempunyai kesamaan kebiasaan dan belajar dengan cara yang sama. 

Kebiasan timbul apabila kegiatan atau sikap, baik yang bersifat fisik maupun 

mental, telah mendarah daging pada diri seseorang, maka dikatakan bahwa 

kegiatan atau sikap itu telah menjadi kebiasaan orang itu Tampubolon (2015:227). 

Pembentukan suatu kebiasaan tidak dapat terjadi dalam waktu singkat, tetapi 

pembentukan itu adalah suatu proses perkembangan yang memakan waktu relatif 

lama. Oleh karena itu pembentukan kebiasaan membaca hendaklah dimulai 
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sedini-dininya dalam kehidupan, karena pada masa anak-anak peletakan fondasi 

minat baca yang baik. 

Dalam mengembangkan kebiasaan membaca siswa perlu adanya sarana 

dan prasarana untuk memotivasi. Salah satu sarana dan prasarana itu adalah 

sumber belajar, Sumber belajar adalah segala daya yang dapat dimanfaatkan guna 

memberikan kemudahan seseorang dalam belajarnya (Nana Sudjana, 2013:77). 

Sedangkan menurut Dimayati dan Mudiono (2010:36) mengemukakan bahwa 

media dan sumber belajar dapat ditemukan dengan mudah yaitu sawah, kebun, 

bibit, kebun binatang, tempat wisata, museum, perpustakaan umum, surat kabar, 

majalah, radio, sangar seni, sanggar olahraga, televise dapat ditemukan dekat 

kampus sekolah. Di samping itu buku pelajaran, buku bacaan, dan laboratorium 

sekolah juga semakin tesedia dengan baik. Guru berperan penting dalam 

pemanfaatan media dan sumber belajar tersebut. Kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa sekolah yang belum memenuhi 

kebutuhan belajar karena kurangnya sarana dan prasarana terutama sumber 

belajar, namun ada beberapa sekolah juga yang memiliki fasilitas dan sumber 

belajar yang lengkap sehingga dapat menunjang pembelajaran. Oleh karena itu 

kebiasaan membaca serta sumber belajar merupakan bagian penting terciptanya 

pendidikan. Sumber belajar dapat digunakan menunjang dalam berbagai mata 

pelajaran salah satunya yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. 

Pengalaman peneliti selama PPL di SD N Gunungpati 02, pada tanggal 28 

Juli – 20 Oktober 2016.  Peneliti menjumpai beberapa siswa yang memiliki 

kendala antara lain dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia dalam hal 
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kebiasaan membaca, bisa dilihat dari siswa saat pembelajaran cenderung berbicara 

dengan teman sebangku tidak memperhatikan guru menyampaikan materi. Hal 

tersebut dikarenakan siswa sulit menerima materi yang disampaikan oleh guru. 

Siswa tidak mau membaca terlebih dahulu sebelum materi disampaikan oleh guru. 

Padahal guru sudah meminta siswa untuk mempelajari materi yang akan datang 

sebelum guru menyampaikannya. Siswa cenderung membaca ketika ada tuntutan 

dari guru saja tidak ada minat dari diri sendiri. Masih banyak siswa yang 

kemampuan membaca masih lambat dari kata demi kata dan kemampuan 

membaca pemahaman masih rendah. Selain itu faktor pendukung sarana dan 

prasarana untuk keberhasilan pembelajaran seperti sumber belajar, media dan 

buku bacaan beserta pemanfaatannya masih kurang karena perpustakaan sekolah 

masih proses pembangunan. Ada juga siswa yang hiperaktif sehingga 

mengganggu proses berjalannya pembelajaran. Penugasan dari guru untuk 

pekerjaan rumah masih ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan karena 

kurang perhatian dari orang tua sehingga anak kurang bimbingan ketika dirumah 

dalam proses belajar. Dari faktor di atas mempengaruhi beberapa siswa sehingga 

hasil belajarnya belum optimal. 

Hasil observasi dan wawancara untuk mendapatkan data awal pada guru 

kelas III SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Kota Semarang yang mencakup 

SDN Tinjomoyo 01, SDN Tinjomoyo 02, SDN Ngesrep 03, memperlihatkan 

bahwa permasalahan yang sering muncul adalah hasil belajar dari beberapa siswa 

masih kurang optimal khususnya mata pelajaran bahasa Indonesia salah satunya 

adalah kurangnya kebiasaan membaca siswa. Di rumuskan dengan kurangnya 
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kosentrasi dan minat siswa untuk antusias dalam kegiatan pembelajaran serta sulit 

menerima materi dari guru, siswa yang mengeluh ketika guru memberi tugas 

untuk membaca. Metode yang digunakan guru sudah cukup beragam dan masih 

ada beberapa guru menggunakan metode ceramah selama kegiatan pembelajaran 

sehingga pemanfaatan sumber belajar yang ada kurang optimal. Media yang 

digunakan sudah cukup baik berupa gambar namun kurang dikembangkan seperti 

dalam bentuk video, animasi, media tiga dimensi dan sebagainya. Kedisiplinan 

siswa rendah, terkadang siswa malas untuk belajar dikarenakan kurangnya 

kesadaran dari dalam diri siswa untuk belajar. Kemajuan teknologi seperti yang 

sekarang ini seperti penggunaan smartphone oleh siswa yang kurangnya perhatian 

dan pengawasan orang tua sehingga siswa mennyepelekan belajar lebih asyik 

bermain yang membuat siswa malas belajar dan membaca baik di rumah maupun 

di sekloah. Menghadapi hal tersebut guru berinisiatif untuk memberi siswa 

perhatian yang lebih agar semangat belajar dan membiasakan siswa untuk 

membaca sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. 

Penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu mengenai kebiasaan 

membaca yang menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian ini yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Situmorang (2013) dengan judul “Hubungan 

Antara Kebiasaan Membaca dan Kemampuan Menulis Narasi Siswa Kelas IX 

SMP Tunas Harapan” Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kebiasaan 

membaca dengan kemampuan siswa dalam menulis karangan narasi pada siswa 

sebesar 70,6%. Pengujian hipotesis menunjukkan nilai t 
hitung 

> t 
tabel 

dengan 

perbandingan 8.242 > 1.667, artinya hubungan kebiasaan membaca dan 
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kemampuan menulis karangan narasi pada siswa Kelas XI Tunas Harapan adalah 

signifikan. 

Penelitian juga dilakukan oleh Rostika (2016) yang berjudul “Pengaruh 

Penggunaan Buku Paket Terhadap Hasil Belajar Siswa SD” hasil analisa data 

menunjukan bahwa harga thitung sebesar 2,826 dan ttabel sebesar 2,000 dengan 

signifikansi α = 0,05 dan dk 58. Maka untuk pengujian hipotesis, H0 ditolak dan 

H1 diterima. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan buku paket mempunyai 

pengaruh cukup besar terhadap hasil belajar siswa.   

Peneliti lain oleh Matthew C. Nwike (2013) yang berjudul “Effects of Use of 

Instructional Materials on Students Cognitive Achievement in Agricultural 

Science” dengan hasil menunjukkan siswa yang diajarkan dengan bahan ajar lebih 

baik dari yang tidak diajarkan. Penggunaan bahan ajar memberikan siswa 

kesempatan untuk melihat, merasakan dan menyentuh bahan selama mengajar. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengkaji masalah tersebut dengan melakukan penelitian korelasi dengan judul 

“Hubungan Antara Kebiasaan Membaca dan Sumber Belajar dengan Hasil Belajar 

Bahasa Indonesia pada Siswa kelas III Gugus Dwarawati Banyumanik Kota 

Semarang”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Hasil permasalahan tersebut peneliti telah mengidentifikasi masalah sebagai 

berikut : 

1. Hasil belajar siswa mata pelajaran muatan bahasa Indonesia secara umum 

sudah memenuhi KKM, namun beberapa siswa belum memenuhi KKM. 

2. Kurang optimalnya guru dalam pemanfaatan sumber belajar. 

3. Belum terbinanya kebiasaan membaca siswa yang baik. 

4. Guru dominan menggunakan metode ceramah. 

5. Relasi antara guru dengan siswa baik. 

6. kosentrasi siswa dalam belajar perlu ditingkatkan. 

7. Iklim/ suasana kelas cenderung kurang kondusif. 

8. Fasilitas penunjang pembelajaran di kelas memadai. 

9. kedisiplinan belajar siswa bervariasi ( sebagian disiplin siswa tinggi sebagian 

disipli siswa kurang). 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Dari permasalahan yang sudah teridentifikasi peneliti ingin membatasi 

masalah pada hasil belajar  bahasa Indonesia, kebiasaan membaca, dan sumber 

belajar siswa. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui 

Hubungan Antara Kebiasaan Membaca dan Sumber Belajar dengan Hasil Belajar 
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Bahasa Indonesia pada Siswa Kelas III SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Kota 

Semarang. 

 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Apakah ada hubungan signifikan antara kebiasaan membaca dengan hasil 

belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN Gugus Dwarawati 

Banyumanik Kota Semarang ? 

1.4.2 Apakah ada hubungan signifikan antara sumber belajar dengan hasil belajar 

bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN Gugus Dwarawati Banyumanik 

Kota Semarang ? 

1.4.3 Apakah ada hubungan signifikan antara kebiasaan membaca dan sumber 

belajar dengan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN 

Gugus Dwarawati Banyumanik Kota Semarang ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilaksakannya penelitian ini adalah untuk : 

1.5.1 Menguji hubungan antara kebiasaan membaca dengan hasil belajar bahasa 

Indonesia pada siswa kelas III SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Kota 

Semarang. 
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1.5.2 Menguji hubungan antara sumber belajar dengan hasil belajar bahasa 

Indonesia pada siswa kelas III SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Kota 

Semarang. 

1.5.3 Menguji hubungan antara kebiasaan membaca dan sumber belajar dengan 

hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN Gugus Dwarawati 

Banyumanik Kota Semarang. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun 

secara praktis. Manfaatnya adalah sebagai berikut : 

 

1.6.1 Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis penelitian ini adalah sebagai bahan acuan untuk mengkaji 

dan menganalisis hubungan kebiasaan membaca dan sumber belajar dengan hasil 

belajar bahasa Indonesia serta menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

teori-teori yang berhubungan dengan kebiasaan membaca, sumber belajar, dan 

hasil belajar bahasa Indonesia siswa. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan sarana penelitian untuk menerapkan ilmu 

pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dan untuk meningkatkan serta 

memperluas wawasan dan pengetahuan tentang kebiasaan membaca dan sumber 

belajar untuk meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. 

1.6.2.2 Bagi Guru 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

untuk guru dalam meningkatkan kebiasaan membaca dan pemanfaatan sumber 

belajar yang maksimal agar hasil belajar bahasa Indonesia meningkat sesuai apa 

yang diharapkan. 

 

 

1.6.2.4 Bagi Sekolah 

Memberikan informasi tentang pentingnya kebiasaan membaca dan 

sumber belajar untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Serta sebagai bahan 

pertimbangan dalam menyusun program-program sekolah yang berkaitan tentang 

kebiasaan membaca dan sumber belajar. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

2.1  KAJIAN TEORI 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar  

Belajar menurut pengertian psikologis ialah suatu proses perubahan yaitu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam 

seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar didefinisikan sebagai suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya. Namun tidak setiap perubahan yang terjadi 

dalam diri seseorang merupakan perubahan dalam arti belajar (Slameto, 2010: 2). 

Sardiman (2014: 20) menyatakan belajar merupakan perubahan tingkah 

laku atau penampilan, dan serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Disamping definisi 

tersebut, ada beberapa pengertian lain dilihat dalam arti luas ataupun 

terbatas/khusus. Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan 

psikofisik menuju ke perkembangan pribadi seutuhnya. Kemudian dalam arti 

sempit, belajar dimaksudkan sebagai usaha penguasaan materi ilmu pengetahuan 

yang merupakan sebagian kegiatan menuju terbentuknya kepribadian seutuhnya.
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Rifa’i (2012: 66) belajar merupakan proses penting bagi perubahan 

perilaku setiap orang dan belajar mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan 

dikerjakan oleh seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan 

persepsi seseorang. Oleh karena itu, dengan menguasai konsep dasar tentang 

belajar, seseorang mampu memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang 

peranan penting dalam proses psikologis. 

Pendapat di atas belajar menyatakan bahwa belajar merupakan serangkaian 

proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan pada dirinya yang 

bersifat relative tetap dalam dirinya baik dalam aspek pemahaman, perasaan, 

maupun perilaku sebagai hasil pengalamannya berintraksi dengan sekitarnya. 

2.1.1.2 Tujuan Belajar 

Sardiman (2014: 26-28) meyatakan bila ditinjau secara umum tujuan 

belajar ada tiga jenis: 

2.1.1.2.1 Untuk mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan pengetahuan dan 

kemampuan berpikir sebagai yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, tidak 

dapat mengembangkan kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan, 

sebaliknya, kemampuan berpikir akan memperkaya pengetahuan. 

2.1.1.2.2 Penanaman konsep dan keterampilan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga memerlukan suatu 

keterampilan. Jadi soal keterampilan yang bersifat jasmani maupun rohani. 

Keterampilan jasmaniah adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, 
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diamati, sehingga akan menitik beratkan pada keterampilan gerak/penampilan dari 

anggota tubuh seseorang yang sedang belajar. Sedangkan keterampilan rohani 

lebih rumit, karena tidak selalu berurusan dengan masalah-masalah keterampilan 

yang dapat dilihat bagaimana ujung pangkalnya, tetapi lebih abstrak, menyangkut 

persoalan-persoalan penghayatan, dan keterampilan berpikir serta kreativitas 

untuk menyelesaikan dan merumuskan suatu masalah atau konsep. 

2.1.1.2.3 Pembentukan sikap 

Dalam menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak didik, 

guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam pendekatannya. Untuk ini, dibutuhkan 

kecakapan dalam mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa 

menggunakan pribadi guru itu sendiri sebagai contoh atau model. 

Jadi pada intinya, tujuan belajar itu adalah ingin mendapatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan penanaman sikap mental/ nilai-nilai. Pencapaian 

tujuan belajar berarti akan menghasilkan hasil belajar. 

2.1.1.3 Unsur-unsur Belajar 

Gagne (dalam Rifa’i, 2012:68) menyatakan belajar merupakan sebuah 

sistem yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang saling kait mengait 

sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Menurut Rifai (2012: 68-69), 

beberapa unsur belajar adalah sebagai berikut: 

2.1.1.3.1 Peserta didik 

Istilah peserta didik dapat diartikan sebagai peserta didik, warga belajar, 

dan peserta pelatihan yang sedang melakukan kegiatan belajar. Peserta didik 

memiliki organ penginderaan yang digunakan untuk menangkap rangsangan otak 
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yang digunakan untuk mentransformasikan hasil penginderaan ke dalam memori 

yang kompleks; dan syaraf atau otot yang digunakan untuk menampilkan kinerja 

yang menunjukkan apa yang telah dipelajari. Dalam proses belajar, rangsangan 

(stimulus) yang diterima oleh peserta didik diorganisisr di dalam syaraf, dan ada 

beberapa rangsangan yang disimpan di dalam memori. Kemudian memori tersebut 

diterjemahkan ke dalam tindakan yang dapat diamati seperti gerakan syaraf atau 

otot dalam merespon stimulus. 

2.1.1.3.2 Rangsangan  

Peristiwa yang  merangsang penginderaan peserta didik disebut stimulus. 

Banyak stimulus yang berada di lingkungan seseorang. Suara, sinar, warna, panas, 

dingin, tanaman, gedung, dan orang adalah stimulus yang selalu berada di 

lingkungan seseorang. Agar peserta didik mampu belajar optimal, ia harus 

memfokuskan pada stimulus tertentu yang diamati. 

2.1.1.3.3 Memori  

Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan yang 

berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari kegiatan belajar 

sebelumnya. 

2.1.1.3.4 Respon 

Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. Peserta 

didik yang sedang mengamati stimulus akan mendorong memori memberikan 

respon terhadap stimulus tersebut. Respon dalam peserta didikan diamati pada 

akhir proses belajar yang disebut dengan perubahan perilaku atau perubahan 

kinerja (perfirmance). 
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Keempat unsur belajar tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

Kegiatan belajar akan terjadi pada diri peserta didik apabila terdapat interaksi 

antar stimulus dengan isi memori, sehingga perilakunya berubah dari waktu 

sebelum dan setelah adanya stimulus tersebut. Apabila terjadi perubahan perilaku, 

maka perubahan perilaku itu menjadi indikator bahwa peserta didik telah 

melakukan kegiatan belajar. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran 

2.1.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Kata pembelajaran merupakan perpaduan dari dua aktivitas belajar dan 

mengajar. Aktivitas belajar secara metodologis cenderung lebih dominan pada 

siswa, sementara mengajar secara instruksional dilakukan oleh guru. Jadi, istilah 

pembelajaran adalah ringkasan dari kata belajar dan mengajar. Pembelajaran 

adalah bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses pemerolehan ilmu dan 

pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

keyakinan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. (Susanto, 2013: 18-19). 

Rifai’i (2012:159) mengemukakan bahwa proses pembelajaran merupakan 

proses komunikasi anatara pendidik dengan peserta didik, atau antarpeserata 

didik. Dalam proses komunikasi dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat 

pula secara nonverbal, seperti penggunaan media komputer dalam pembelajaran. 

Namun demikian, apapun media yang digunakan dalam pembelajaran itu, esensi 

pembelajaran adalah ditandai oleh serangkaian kegiatan komunikasi.  Komunikasi 

dalam pembelajaran ditujukan untuk membantu proses belajar. 



17 

 

 

 

Proses pembelajaran sangatlah kompleks. Pembelajaran merupakan suatu 

proses penyampaian pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungannya agar 

terjadi perubahan tingkah laku. Untuk memahami lebih lanjut proses 

pembelajaran maka perlu memahami juga ciri-ciri pembelajaran. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan guru 

sehingga tingkah laku siswa berubah ke arah yang lebih baik. Pembelajaran 

adalah suatu proses interaksi yang dilakukan guru dengan peserta didik untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

2.1.2.2 Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Susanto (2013: 86-88) menyatakan agar tercipta suasana pembelajaran 

yang kondusif dan menyenangkan, seorang guru memperhatikan beberapa prinsip 

pembelajaran, sebagai berikut: 

2.1.2.2.1 Prinsip motivasi, adalah upaya guru untuk menumbuhkan dorongan 

belajar, baik dari dalam diri anak atau dari luar diri anak, sehingga anak belajar 

seoptimal mungkin sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

2.1.2.2.2 Prinsip latar belakang, adalah upaya guru dalam proses belajar mengajar 

memerhatikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki anak agar 

tidak terjadi pengulangan yang membosankan. 

2.1.2.2.3 Prinsip pemusatan perhatian, adalah usaha untuk memusatkan perhatian 

anak dengan jalan mengajukan masalah yang hendak dipecahkan lebih terarah 

untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. 

2.1.2.2.4 Prinsip keterpaduan, yakni guru dalam menyampaikan materi 

hendaknya mengaitkan suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lain, atau 
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subpokok bahasan dengan subpokok bahasan lain agar anak mendapat gambaran 

keterpaduan dalam proses pemerolehan hasil belajar. 

2.1.2.2.5 Prinsip pemecahan masalah, adalah situasi belajar yang dihadapkan 

pada masalah-masalah. Hal ini dimaksudkan agar anak peka dan mendorong 

mereka untuk mencari, memilih, dan menentukan pemecahan masalah sesuai yang 

dihadapi dengan kemampuannya. 

2.1.2.2.6 Prinsip menemukan, adalah kegiatan menggali potensi yang dimiliki 

anak untuk mencari, mengembalikan hasil perolehannya dalam bentuk fakta dan 

informasi. Untuk itu proses belajar mengajar yang mengembangkan potensi anak 

tidak akan membosankan. 

2.1.2.2.7 Prinsip belajar sambil bekerja, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan 

berdasarkan pengalaman untuk mengembangkan dan memperoleh pengalaman 

baru. Pengalaman belajar yang diperoleh melalui bekerja tidak mudah dilupakan 

oleh anak. Dengan demikkian, proses belajar mengajar yang memberikan 

kesempatan kepada anak untuk bekerja, berbuat memperoleh sesuatu akan 

memupuk kepercayaan diri, gembira, dan puas karena kemampuannya tersalurkan 

dengan melihat hasil kerjanya. 

2.1.2.2.8 Prinsip belajar sambil bermain, merupakan kegiatan yang dapat 

menimbulkan suasana menyenangkan bagi siswa dalam belajar, karena dengan 

bermain pengetahuan, keterampilan, sikap, dan daya fantasi anak berkembang. 

Suasana demikian akan mendorong anak aktif dalam belajar. 

2.1.2.2.9 Prinsip perbedaan individu, yakni upaya guru dalam proses belajar 

mengajar yang memerhatikan perbedaan individu dari tingkat kecerdasa, sifat, dan 
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kebiasaan atau latar belakang keluarga. Hendaknya guru tidak memperlakukan 

anak seolah-olah sama semua. 

2.1.2.2.10 Prinsip hubungan sosial, adalah sosialisasi pada masa anak sedang 

tumbuh yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial. Kegiatan belajar 

hendaknya dilakukan secara berkelompok untuk melatih anak menciptakan 

suasana kerja sama dan saling menghargai satu sama lainnya. 

Oleh karenanya, seorang guru harus memperhatikan dan menerapkan 

prinsip-prinsip pembelajaran di atas. Tanpa itu, pembelajaran hanya mampu 

menyentuh aspek ingatan dan pemahaman saja. Karena guru masih cenderung 

mendominasi pengajaran, merupakan salah satu penyebab rendahnya hasil belajar 

yang dicapai oleh siswa. 

2.1.2.3 Komponen-Komponen Pembelajaran 

Rifa’i (2012: 159) mengemukakan pembelajaran melibatkan berbagai 

komponen. Komponen-komponen tersebut adalah: 

2.1.2.3.1 Tujuan 

Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect yang berupa pengetahuan, dan 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam TPK (Tujuan 

Pembelajaran Khusus) semakin spesifik dan operasional. 

2.1.2.3.2 Subyek belajar 

Subyek belajar merupakan komponen utama dalam pembelajaran karena 

berperan sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek karena peserta didik 

adalah individu yang melakukan proses belajar mengajar. Sebagai obyek karena 
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kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku pada diri 

subyek belajar. 

2.1.2.3.3 Materi pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam pembelajaran, 

karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan 

pembelajaran. 

2.1.2.3.4 Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

2.1.2.3.5 Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan pendidik dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

2.1.2.3.6 Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud adalah fasilitas belajar, buku 

sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan semacamnya. Komponen penunjang 

berfungsi memperlancar, melengkapi dan mempermudah terjadinya proses 

pembelajaran. 

Adanya komponen-komponen pembelajaran akan sangat menunjang 

terjadinya pembelajaran yang efektif dan efisian. Proses pembelajaran 

mengharuskan terjadinya interaksi dengan lingkungan belajar. Selain itu sumber 

belajar juga harus tersedia karena menentukan keberhasilan pembelajaran. 
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2.1.3 Hakikat Membaca 

2.1.3.1 Pengertian Membaca 

Membaca untuk sekarang ini sangatlah penting dalam kehidupan sehari-

hari, karena permasalahan yang sangat kompleks. Tanpa membaca maka 

pengetahuan dan wawasan sangatlah sempit untuk menyelesaikan masalah yang 

di- hadapi. Membaca  adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sangat 

penting disamping tiga keterampilan berbahasa lainnya pada kurikulum di sekolah 

yaitu menyimak, menulis, dan berbicara. Menurut Syafi’i (dalam Somadoyo  

2011:3) menyatakan bahwa sebagai bagian dari keterampilan berbahasa, 

keterampilan membaca mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis 

karena melalui membaca, orang memahami kata yang di utarakan  seseorang.  

Dalman (2014:5) menyatakan membaca merupakan suatu proses berpikir 

untuk memahami isi teks yang di baca. Hal ini membaca merupakan suatu 

kegiatan atau proses kognitif yang berupaya untuk menemuan berbagai informasi 

yang terdapat pada tulisan. Pengertian yang sejalan juga disampaikan Anderson 

(dalam Dalman 2014:6) menjelaskan, bahwa membaca adalah suatu proses 

penyandian kembali dan pembacaan sandi. Membaca merupakan proses membaca 

sandi berupa tulisan yang harus diinterpretasikan maksud sehingga apa yang ingin 

disampaikan oleh penulisnya dapat di pahami dengan baik. 

Tarigan (2008: 7) membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta di 

pergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendaknya di sampaikan 

oleh si penulis melalui media kata-kata/ Bahasa tulisan. Dalam hal ini membaca 

adalah usaha untuk mencari makna kata yang ada dalam tulisan. 
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Somadoyo (2011: 4) membaca adalah suatu kegiatan iteraktif untuk 

memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tulis. 

Membaca juga merupakan suatu proses yang di lakukan serta di pergunakan oleh 

pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak di sampaian oleh penlis melalui 

media kata-kata/ Bahasa tulis. 

Nurhadi ( dalam somadoyo 2011:5) membaca merupakan suatu proses yang 

kompleks dan rumit. Dalam membaca terlibat faktor internal dan faktor eksternal 

pembaca. Faktor internal berupa faktor intelegensi,minat sikap bakat, motivasi, 

tujuan membaca, dan sebagainya. Faktor eksternal bisa dalam bentuk sarana 

membaca, teks bacaan, faktor lingkungan atau faktor latar belakang sosial 

ekonomi, kebiasaan dan tradisi membaca. 

Beberapa definisi yang sudah dipaparkan tentang membaca diatas bahwa 

membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan dipergunakan pembaca untuk 

memperoleh informasi dan menemukan pesan yang disampaikan oleh penulis 

melalui media kata-kata/ Bahasa tulis yang dapat dipengaruhi faktor internal dan 

faktor eksternal. 

2.1.3.2 Tujuan Membaca 

Tujuan dari setiap pembaca mempunyai banyak tujuan membaca, dalam 

hal ini tergantung pada kepentingan dan bahan bacaan yang di hadapi setiap 

orang. Pada dasarnya tujuan seseorang membaca tidak lain adalah untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkanya dan untuk kesenangan semata. Tujuan 

membaca yang jelas akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap 

bacaan. Pengertian ini sejalan dengan Farida Rahim (2011:11) membaca 
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hendaknya mempunyai tujuan, karena seseorang yang membaca dengan suatu 

tujuan, cenderung lebih memahami dibandingkan dengan orang yang tidak 

mempunyai tujuan. 

Nurhadi (dalam Dalman 2014:12), menyatakan ada beberapa macam 

variasi tujuan membaca, yaitu (1) membaca untuk tujuan studi (telaah ilmiah); (2) 

membaca untuk menangkap garis besar bacaan; (3) membaca untuk menikmati 

karya sastra; (4) membaca untuk mengisi waktu luang; (5) membaca untuk 

mencari keterangan tentang suatu istilah. 

Rivers dan Temperly ( dalam Somadoyo 2011:10-11) mengajukan tujuh 

tujuan utama dalam membaca, yaitu (1) memperoleh informasi untuk suatu tujuan 

atau merasa penasaran tentang suatu topic; (2) memperoleh berbagai petunjuk 

tentang cara melakukan suatu tugas bagi pekerjaan atau kehidupan sehari-hari; (3) 

berakting dalam sebuah drama, bermain game, menyeleaikan teka-teki; (4) 

berhubungan denagn temen-teman dengan surat menyurat atau untuk memahami 

surat-surat bisnis; (5) mengetahui kapan atau dimana sesuatu akan terjadi atau apa 

yang tersedia; (6) mengetahui apa yang sedang terjadi atau telah terjadi 

sebagaimana dilaporkan dalam koran,majalah, laporan; (7) memperoleh 

kesenangan atau hiburan. 

Blanton dkk. (dalam Rahim 2011:11-12) menyatakan bahwa tujuan membaca 

mencakup: 

1. kesenangan;  

2. menyempurnakan membaca nyaring; 

3. menggunakan strategi tertentu; 
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4. memperbarui pengetahuan tentang suatu topik; 

5. mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya; 

6. memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis; 

7. mengkonfirmasikan atau menolak prediksi; 

8. menampilkan suatu eksperimen atau mengaplikasikan informasi yang 

diperoleh dari suatu teks dalam beberapa cara lain dan mempelajari tentang 

struktur teks; 

9. menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. 

Tujuan membaca menurut Blanton dkk. Tersebut pada dasarnya selain 

bertujuan sebagai kesenangan juga mengarah untuk meningkatkan kemampuan 

membaca dalam proses pembelajaran agar pengetahuan dan informasi yang di 

dapat sebelumnya dikaitkan dengan pengetahuan dan informasi yang baru di dapat 

sehingga pengetahuannya semakin meningkat. 

Berbagai macam pendapat diatas mengenai tujuan membaca, pada dasarnya 

tujuan membaca itu untuk memahami sebanyak mungkin bahan yang kita baca, 

menambah wawasan yang kita miliki atau menambah pengetahuan maupun 

membaca untuk kesenangan. Tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu 

bacaan terutama ditentukan oleh tujuan membaca itu sendiri. Tujuan membaca 

dicapai sesuai kebutuhan dan kepentingan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, 

sebelum membaca sebaiknya menentukan tujuan yang ingin dicapai terlebih 

dahulu. 

2.1.3.3 Aspek-aspek membaca  
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Membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks yang melibatkan 

serangkaian keterampilan yang lebih kecil lainnya. Dalam membaca tentunnya 

pembaca harus mengerti keterampilan apa saja yang dipakai maupun yang harus 

di dapat dalam membaca. Aspek yang seharusnya di kuasai untuk mencapai 

tujuan membaca yang sebenarnya Menurut Tarigan (2008:12) secara garis besar 

terdapat dua aspek dalam membaca, yaitu : 

2.1.3.3.1 Keterampilan yang bersifat mekanis (mechanical skills). 

Aspek ini mencakup : 

a) pengenalan bentuk huruf; 

b) pengenalan unsur-unsur linguistik (fonem/grafem, kata, frase, pola kausa 

kalimat dan lain-lain); 

c) pengenalan hubungan korespondensi pola ejaan dan bunyi (kemampuan 

menyuarakan bahan tulisan); 

d) kecepatan membaca ketaraf lambat. 

2.1.3.3.2 Keterampilan yang bersifat pemahaman (comprehension skill).  

Aspek ini mencakup : 

a) memahami pengertian sederhana (leksikal, gramatikal, etorikal); 

b) memahami signifikasi atau makna (maksud dan tujuan pengarang, 

relevansi/keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca); 

c) evaluasi atau penilaian (isi,bentuk); 

d) kecepatan membaca yang fleksibel, yang mudah di sesuaikan dengan 

keadaan. 
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Dari beberapa pengertian di atas ada beberapa aspek dalam membaca. Dari 

beberapa aspek yang dikemukakan bahwa pada intinya aspek membaca yaitu 

pengenalan huruf pada teks bacaan untuk mengetahui pengertian dan dapat 

menarik kesimpulan isi teks bacaan tersebut. 

 

2.1.3.4 Jenis-jenis Membaca 

2.1.3.4.1 Membaca Nyaring 

Membaca nyaring adalah kegiatan membaca dengan mengeluarkan suara 

atau kegiatan melafalkan lambang-lambang bunyi Bahasa dengan suara yang 

cukup keras. Dengan tujuan membaca nyaring agar seseorang mampu 

mempergunakan ucapan yang tepat, membaca yang jelas dan tidak terbata-bata. 

2.1.3.4.2 Membaca Senyap ( Dalam Hati) 

Membaca senyap atau dalam hati adalah membaca tidak bersuara, tanpa 

gerakan bibir, tanpa gerakan kepala, tanpa berbisik, memahami bahan bacaan 

secara diam atau dalam hati, kecepatan mata dalam membaca, menkmati bahan 

bacaan,dan dapat menyesuaikan kecepatan membaca dengan tingkat kesukaran. 

Membaca dalam hati dibagi atas; 

a. Membaca ekstensif 

Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak 

mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif meliputi 

: 

a) membaca survei; 

b) membaca sekilas; 



27 

 

 

 

c) membaca dangkal. 

b. Membaca Intensif  

Membaca intensif adalah studi seksama, telaah, teliti, dan penanganan 

terperinci yang di lakukan di dalam kelas terhadap suatu tugas yang pendek kira-

kira dua sampai empat halaman setiap hari. 

Membaca telaah isi terdiri atas: 

a) membaca teliti; 

b) membaca pemahaman; 

c) membaca kritis; 

d) membaca ide; 

e) membaca kreatif; 

f) membaca Bahasa (foreign Language Reading); 

g) Membaca sastra (Literary Reading). 

2.1.4 Kebiasaan Membaca 

2.1.4.1 Pengertian Kebiasaan 

Witherington dalam Djaali ( 2007 : 127-128 )”an acquired way of acting 

which is persistent, uniform, and fairly automatic” bahwa kebiasaan (habit) 

merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, 

yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Pernyataan ini sejalan 

dengan Tampubolon (2015: 227) yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu 

kebiasaan kebiasaan terbentuk karena proses perkembangan dalam waktu yang 

relatife lama. Proses terbentuknya kebiasaan dipengaruhi  faktor keinginan, 

kemauan, motivasi, dan linkungan. Keinginan dan kemauan perlu diperkuat 
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dengan adanya motivasi. Lingkungan yang mendukung dapat menimbulan 

motivasi seseorang. 

Siswa mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaannya akan tampak 

berubah. Menurut syah (2016 :116) kebiasaan terjadi karena prosedur pembiasaan. 

Pembiasaan dalam proses belajar juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak 

diperlukan. Karena proses penyusutan  dan pengurangan inilah, mucul suatu pola 

bertingkah laku baru yang relatif menetap dan otomatis. Contoh: siswa yang 

belajar bahasa secara berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan atau 

struktur kata yang keliru, akhirnya akan terbiasa penggunaan kata bahasa secara 

baik dan benar. 

Beberapa pendapat diatas bahwa kebiasaan adalah cara bertidak yang 

diperoleh melalui belajar, juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak 

diperlukan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dalam waktu yang relatife 

lama, sehingga muncul suatu pola tingkah laku baru yang relative menetap dan 

otomatis dalam diri seseorang. 

2.1.4.2 Pengertian Kebiasaan Membaca 

Tampubolon (2015:227) menyatakan bahwa membaca adalah kegiatan 

fisik dan mental yang dapat bekembang menjadi suatu kebiasaan. Seperti halnya 

kebiasaan-kebiasaan yang lainnya, membentuk suatu kebiasaan membaca juga 

memerlukan waktu yang relatif lama. Dalam usaha pembentukan  kebiasaan 

membaca, ada dua aspek yang perlu diperhatikan yaitu, minat (perpaduan antara 

keinginan, kemauan, dan motivasi) dan keterampilan membaca. Yang dimaksud 



29 

 

 

 

keterampilan di sini yaitu keterampilan mata dan pengusaan teknik-teknik 

membaca.  

Membaca bukan sekedar membaca tetapi membaca untuk memperoleh 

suatu hasil yang bermanfaat. Salah satu manfaat tersebut ialah kecakapan yang 

perlu diusahakan. Dalam hal ini, yang perlu diusahakan adalah membina diri 

untuk membiasakan membaca, karena dengan terbiasa membaca seseorang akan 

memperoleh pengetahuan yang luas. 

Pembentukan kebiasaan membaca tidak dapat terbentuk dalam waktu 

singkat, tetapi secara perlahan-lahan dan dalam waktu yang relatif lama, dengan 

kata lain frekuensi membaca sangat mendukung terbentuknya kebiasaan 

membaca. Apabila semakin sering dilakukan kegiatan membaca maka semakin 

tinggi pula seseorang menguasai kata tersebut. Tampubolon (2015:243), 

menyatakan bahwa kebiasaan membaca merupakan salah satu faktor penentu 

dalam kemampuan membaca. 

Membicarakan kebiasaan membaca tidak lepas dari minat baca karena 

kebiasan membaca terbangun dari beberapa faktor dan salah satunya adalah minat 

baca. Peranan minat dalam membaca memduduki tempat yang paling penting 

karena ia sumber pemicu utama dalam aktivitas seseorang dalam melakukan 

aktivitas membaca. Selain minat keinginan dan kemauan juga meiliki peranan 

penting. Jika keinginan dan kemauan tidak ada, maka kebiasaan tidak akan 

tumbuh dan tidak akan berkembang. 

Soedarso (2006:4), menyatakan kebiasaan anak pada waktu membaca ialah :  

a. menggerakan bibir untuk melafalkan kata yang dibaca, 
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b. menggerakkan kepala dari kiri ke kanan, 

c. menggunakan jari atau benda lain untuk menunjuk kata demi kata. 

Secara tidak disadari, cara membaca yang dilakukan waktu kecil itu tetap 

di teruskan hingga dewasa. Seharusnya, kebiasaan yang dilakukan dan cara-cara 

di waktu kanak-kanak ketika sudah dewasa tidak perlu lagi digunakan. Peran 

orang tua sangat besar pengaruhnya dalam diri anak, jika orang tua suka 

membaca, anak juga akan mengikuti atau meniru. Selain memberi contoh orang 

tua juga harus menyediakan buku-buku yang sesuai dengan usia anak. Anak yang 

suka membaca memiliki pengetahuan yang lebih banyak dibanding anak yang 

tidak suka membaca. 

Anak yang suka membaca, memperkaya kosakata secara 

berkesinambungan dengan kata-kata dan gagasan yang diperoleh dari bacaan. 

Anak yang kurang berhasil dalam belajar membaca , biasanya tidak senang 

membaca dan hal itu tidak menuntut kemungkinan untuk mengembangkan 

kosakata, Maka akan menghambat kesempatan mempelajari kata-kata baru dan 

kegagalan mengembangkan kosakata serta menghalangi peningkatan kemampuan 

membaca. 

Suatu kegiatan yang telah menjadi kebiasaan seseorang akan menjadi 

suatu kebutuhan. Jika seseorang telah merasakan bahwa hal tersebut menjadi 

kebutuhan, ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagaimana 

dengan kebutuhan seseorang dalam membaca, jika ia telah menjadikan membaca 

sebagai salah satu kebutuhan, maka ia akan selalu melakukan kegiatan tersebut 

secara terus menerus dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan pendapat 
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D.P. Tampubolon (2015:227), apabila kegiatan atau sikap, baik yang bersifat fisik 

maupun mental, telah mendarah daging pada diri seseorang, maka dikatakan 

bahwa kegiatan atau sikap itu telah menjadi kebiasaan orang itu. 

Pendapat diatas tentang pengertian kebiasaan membaca bahwa kebiasaan 

membaca adalah suatu kegiatan membaca yang dilakukan secara terus menerus 

yang melibatkan  fisik atau mental untuk memperoleh pesan dan pengetahuan 

yang ingin disampaikan penulis. 

 

2.1.4.3 Aspek-aspek Kebiasaan Membaca 

Tampubolon (2015:227) mengklasifikasikan aspek yang berkaitan dengan 

membaca ialah waktu, keinginan dan kemauan, motivasi, dan lingkungan. 

Bedasarkan pendapat di atas, aspek yang harus diketahui tentang kebiasaan 

membaca siswa, yaitu waktu, keinginan dan kemauan, motivasi dan lingkungan 

aspek ini lah yang saling terkait dan tidak bisa lepas dari satu sama lain semua 

harus saling mendorong untuk meciptakan kebiasaan membaca pada anak. 

Kebiasaan membaca dalam penelitian ini adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan secara terus menerus yang melibatkan fisik maupun mental untuk 

memperoleh pesan atau pengatahuan. Dengan membiasakan membaca maka akan 

terbentuknya suatu kebiasaan membaca, dalam hal ini yang mendasari  ter-

bentuknya suatu kebiasaan membaca antara lain adalah waktu, keiginan, motivasi, 

kemauan, dan lingkungan. 

2.1.5 Sumber Belajar 

2.1.5.1 Pegertian Sumber Belajar 
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Sumber belajar dalam pengertian sempit adalah misalnya buku-buku atau 

bahan-bahan tercetak lainnya (Nana Sudjana, 2013:76). Pengertian sumber belajar 

tersebut sama sempitnya bila diartikan sebagai semua sarana pengajaran yang 

dapat menyajikan pesan secara auditif maupun visual saja, misalnya OHP, slides, 

video, film, dan perangkat keras lainnya. Pengertian luar di berikan oleh Edgar 

Dale yang menyatakan bahwa pengalaman itu sumber belajar. Sumber belajar 

dalam pengertian tersebut menjadi sangat luas maknanya, seluas hidup itu sendiri, 

karena segala sesuatu yang dialami dianggap sebagai sumber belajar sepanjang 

hal itu membawa pengalaman yang menyebabkan belajar (Nana Sudjana, 

2013:77). Sebagaimana  yang telah diuraikan, sumber belajar adalah segala daya 

yang dapat dimanfaatkan guna memberi kemudahan kepada seseorang dalam 

belajarnya (Nana Sudjana, 2013:77). Pengertian lain mengenai sumber belajar 

juga dikemukakan oleh Ahmad Rohani (2010:185) yang menyebutkan bahwa 

sumber belajar adalah guru dan bahan-bahan pelajaran/bahan pengajaran baik 

buku-buku bacaan dan semacamnya. Sumber belajar dapat dipergunakan untuk 

kepentingan proses/aktivitas pengajaran baik secara langsung maupun tidak 

langsung, di luar peserta didik (lingkungan) yang melengkapi dari diri mereka 

pada saat pengajaran berlangsung. 

Arif S. Sadiman (dalam Ahmad Rohani, 2010:186) berpendapat bahwa 

segala macam sumber yang ada di luar diri seseorang (peserta didik) dan yang 

memungkinkan/ memudahkan terjadinya proses belajar disebut sebagai sumber 

belajar. Dengan peranan sumber belajar memungkinkan individu berubah dari 

tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil 
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menjadi terampil, dan menjadikan individu dapat membedakan mana yang baik 

dan  tidak baik, mana yang terpuji dan yang tidak terpuji, dan seterusnya. 

Media dan sumber belajar dapat ditemukan dengan mudah. Sawah, kebun 

bibit, kebun binatang, tempat wisata, museum, perpustakaan, umum, surat kabar, 

majalah, radio, sanggar seni, sanggar olah raga, televisi dapat ditemukan di dekat 

kampus sekolah. Disamping itu buku pelajaran, buku bacaan dan laboratorium 

sekolah juga tersedia dengan semakin baik. Guru berperan penting dalam 

memanfaatkan media dan sumber belajar tersebut (Dimayati dan Mudjiono, 

2010:36). 

Berbagai pendapat yang dikemukakan para ahli  diatas tentang sumber 

belajar bahwa sumber belajar merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan 

bagi seseorang untuk belajar sehingga dalam belajar akan lebih mudah dan 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

2.1.5.2 Klasifikasi Sumber Belajar 

Membuat klasifikasi sumber belajar tidaklah mudah. Hal itu disebabkan 

oleh sulitnya membuat batas tegas dan pasti tentang perbedaan atau ciri-ciri yang 

terdapat pada sumber-sumber belajar. Misalnya kegiatan diskusi dapat 

diklasifikasikan kedalam klasifikasi sumber belajar yang dimanfaatkan, sebab 

kegiatan diskusi yang spontan dalam kegiatan pengajaran bisa menjadi tanpa 

rancangan (Nana Sudjana, 2013:77). 

Peran utama sumber belajar adalah membawa dan menyalurkan stimulasi 

dan informasi kepada siswa. Dengan demikian maka untuk mempermudah 

klasifikasi sumber belajar itu kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan 
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seperti “apa”, “siapa”, “dimana”, dan “bagaimana” pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dapat dikembangkan lebih jauh, misalnya. 

1. Apa jenis informasi yang akan disajikan itu? 

2. Siapa yang melaksanakan penyajian informasi itu? 

3. Bagaimana cara menyajikannya? 

4. Dimana informasi disajikan? 

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian dapat disusun 

klasifikasi sumber belajar sebagai berikut. 

1. Pesan, berita, informasi 

2. Manusia , materi pembelajaran 

3. Alat 

4. Teknik, metode, prosedur di tempat yang diatur 

Klasifikasi lain yang biasa dilakukan terhadap sumber belajar adalah 

sebagai berikut: 

1. Sumber belajar tercetak: buku,majalah, brosur, koran, poster, denah, 

ensiklopedi, kamus, blooket, dan lain-lain . 

2. Sumber belajar noncetak: film, slides, video, model, audiocassette, 

transparasi, realia, objek, dan lain-lain.  

3. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas: perpustakaan, ruangan belajar, 

carrel, studio, lapangan olahraga, dan lain-lain. 

4. Sumber belajar berupa kegiatan: wawancara, kerja kelompok, observasi, 

simulasi, permainan, dan lain-lain. 
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5. Sumber belajar berupa lingkungan masyarakat: taman, terminal, pasar, 

toko, pabrik, museum, dan lain-lain. 

Klasifikasi sumber belajar juga di kemukakan oleh AECT (Association of 

Education Communication Technology) yaitu menjadi enam kalsifikasi sebagai 

berikut. 

1. Message (pesan), yaitu informasi/ajaran yang diteruskan oleh komponen 

lain dalam bentuk gagasan, fakta, arti, dan data. Termasuk dalam 

kelompok pesan adalah semua bidang studi atau bahan pengajaran yang 

diajarkan kepada peserta didik. 

2. People (orang), yakni manusia yang bertindak sebagai penyimpan, 

pengolah, dan penyaji pesan. Termasuk kelompok ini misalnya guru, tutor, 

peserta didik, dan sebagainya. 

3. Materials (bahan), yaitu perangkat lunak yang mengandung pesan untuk 

disajikan melalui penggunaan alat/perangkat keras ataupun oleh dirinya 

sendiri. Berbagai program media termasuk kategori material seperti 

transportasi, slide, film, audio, video, modul, majalah, buku dan 

sebagainya. 

4. Device (alat), yakni suatu (perangkat keras) yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Misalnya overhead 

proyector, slide, video tape/recorder, pesawat radio/TV, dan sebaginya. 

5. Technique (teknik), yaitu prosedur atau acuan yang dipersiapkan untuk 

penggunaan bahan, peralatan, orang, lingkungan untuk menyampaikan 
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pesan. Misalnya pengajaran berprogram/modul, simulasi, demonstrasi, 

tanya jawab, CBSA, dan sebagainya. 

6. Setting (lingkungan), yaitu situasi atau suasana sekitar dimana pesan 

disampaikan. Baik lingkungan fisik, ruang kelas, gedung sekolah, 

perpustakaan, laboratorium, taman, lapangan dan sebagainya. Juga 

lingkungan nonfisik misalnya suasana belajar itu sendiri, tenang, ramai, 

lelah, dan sebagainya. 

Pendapat para ahli tentang klasifikasi sumber belajar, dapat disimpulkan 

bahwa dalam memanfaatkan sumber belajar untuk sarana dalam proses 

pembelajaran perlu memperhatikan klasifikasi sumber belajar. Sumber belajar 

harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan guru serta sumber belajar 

diharapkan dapat mempermudah siswa dalam menggali pengetahuan lebih dalam 

tentang materi yang disampaikan oleh guru. Selain itu dalam memanfaatkan 

sumber belajar, guru juga perlu memperhatikan komponen dan faktor sumber 

belajar. 

2.1.5.3 Komponen dan Faktor Sumber Belajar 

Sumber belajar dipandang sebagai suatu sistem karena merupakan suatu 

kesatuan yang ada didalamnya terdapat komponen-komponen dan faktor-faktor 

yang saling berhubungan dan saling berpengaruh satu sama lainnya. Yang 

dimaksud dengan komponen sumber belajar adalah bagian-bagian yang selalu ada 

di dalam sumber belajar itu, dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang 

sulit berdiri sendiri sekalipun mungkin dapat dipergunakan secara terpisah (Nana 

Sudjana dan Ahmad Rivai, 2013:81). 
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Nana Sudjana dan Ahmad Rivai menyebutkan komponen-komponen 

sumber belajar sebagai berikut: 

1. Tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu 

mempunyai tujuan/misi yang akan dicapai, baik secara eksplisit atau implisit. 

Tujuan sangat dipengaruhi oleh sifat dan bentuk-bentuk sumber belajar itu 

sendiri. 

2. Bentuk, format atau keadaan fisik sumber belajar. Wujud sumber belajar 

secara fisik satu sama lain berbeda-beda, maka penggunaan dan 

pemanfaatannya hendaknya dengan memperhitungkan segi waktu, 

pembiayaan, dan sebagainya. 

3. Pesan yang dibawa oleh sumber belajar. Setiap sumber belajar selalu 

membawa pesan yang dapat dimanfaatkan atau dipelajari oleh para 

pemakainya. Komponen pesan merupakan informasi penting. Oleh karena itu 

para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana isi pesan 

disimak. 

4. Tingkat kesulitan dan komplektifitas sumber belajar. Tingkat kompleksifitas 

penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik dan pesan sumber 

belajar. Sejauh mana kompleksitasnya perlu diketahui guna menentukan 

apakah sumber belajar itu masih dapat dipergunakan, mengingat waktu dan 

biaya terbatas. 

Berbagai faktor yang mempengaruhi sumber belajar perlu diketahui untuk 

memahami karakteristiknya agar pemanfaatannya dalam kegiatan pengajaran 

dapat optimal (Nana Sudjana, 2013:83). Faktor tersebut antara lain: 
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1. Perkembangan Teknologi 

  Perkembangan teknologi yang sangat cepat dewasa ini sangat 

berpengaruh terhadap sumber belajar yang dipergunakan. Pada masa lampau 

jenis sumber belajar yang dirancang banyak dipergunakan dalam proses 

belajar mengajar, tapi sekarang justru sumber belajar yang dirancang lebih 

banyak dimanfaatkan. 

2. Nilai budaya setempat 

  Sering ditemukan bahan yang diperlukan sebagai sumber belajar 

dipengaruhi oleh faktor budaya setempat, antara nilai-nilai budaya yang 

dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Faktor tersebut terutama 

berpengaruh pada jenis sumber belajar yang tidak dirancang. 

3. Keadaan ekonomi pada umumnya 

  Sumber belajar juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, baik secara 

makro mapupun mikro. Keadaan ekonomi tersebut mempengaruhi sumber 

belajar dalam hal upaya pengadaannya, jenis dan macamnya, serta upaya 

menyebarkan kepada pemakai. 

4. Keadaan pemakai 

 Pemakai sumber belajar jelas memegang peranan penting karena 

pemakailah yang memanfaatkannya sehingga perlu diketahui. Keadaan dan 

sifat pemakai akan turut mempengaruhi sumber belajar yang dimanfaatkan 

misalnya, berupa banyak jumlah pemakai sumber belajar, bagaimana motivasi 

pemakai, apa tujuan memanfaatkan sumber belajar itu. 
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 Penjelasan tentang komponen dan faktor sumber belajar diatas, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa komponen sumber belajar terdiri dari tujuan, misi, 

fungsi sumber belajar, keadaan fisik sumber belajar, pesan yang dibawa oleh 

sumber belajar, tingkat kesulitan dan komplektifitas sumber belajar. Sedangkan 

faktor sumber belajar yaitu perkembangan teknologi, nilai budaya setempat, 

keadaan ekonomi, dan keadaan pemakai. 

2.1.5.4 Memanfaatkan Sumber Belajar 

Menurut Nana Sujana dan Ahmad Rivai terdapat beberapa persyaratan 

yang perlu diketahui oleh para pendidik/guru dalam memanfaatkan sumber 

belajar, antara lain: 

1. tujuan istruksional hendaknya dijadikan pedoman dalam memilih sumber 

belajar yang sahih. 

2. pokok-pokok bahasan yang dapat menjelaskan analisis isi pelajaran yang 

disajikan kepada siswa. Hal itu perlu dilakukan sebagai dasar pemilihan serta 

pemanfaatan sumber belajar agar materi yang disajikan melalui sumber-

sumber belajar dapat memperjelas dan memperkaya isi bahan. 

3. pemilihan strategi, metode pengajaran yang sesuai dengan sumber belajar. 

Strategi sangat erat kaitannya dengan sumber belajar, bahkan sesungguhnya 

strategi itu termasuk ke dalam salah satu jenis sumber belajar. 

4. sumber-sumber belajar yang dirancang berupa media instruksional dan bahan 

tertulis yang tidak dirancang. 
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5. pengaturan waktu sesuai dengan luas pokok bahasan yang akan disampaikan 

pada siswa. Waktu yang diperlukan untuk menguasai materi tersebut akan 

memengaruhi sumber belajar. 

6. evaluasi, yakni bentuk evaluasi yang akan digunakan.  

Memanfaatkan sumber belajar sangat diperlukan bagi guru dalam proses 

pembelajaran, terutama untuk mencapai tujuan instruksional kegiatan belajar. 

Agar tujuan instruksional pembelajaran tercapai dengan baik oleh siswa maka 

guru perlu mengupayakan berbagai cara salah satunya menggunakan model 

pembelajaran yang tepat, memanfaatkan sumber belajar, membuat keadaan kelas 

menjadi nyaman untuk belajar, dan mengadakan evaluasi pembelajaran. 

2.1.5.5 Indikator Sumber Belajar 

 Nana Sudjana (2013:76) menyatakan bahwa klasifikasi jenis-jenis sumber 

belajar antara lain pesan, manusia, bahan pengajaran, alat dan perlengkapan 

belajar, teknik (aktivitas), lingkungan. Dari beberapa jenis sumber belajar ini yang 

membantu dan memepermudah dalam proses belajar. 

Sumber belajar dalam penelitian ini adalah guru dan bahan-bahan 

belajar/bahan pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung diluar 

peserta didik (lingkugan) untuk melengkapi diri mereka saat pembelajaran 

berlangsung. Aspek-aspek sumber belajar ini antara lain pesan, manusia, bahan 

pengajaran, alat dan perlengkapan belajar, teknik (aktivitas), dan lingkungan. 

2.1.6 Hasil Belajar 

2.1.6.1 Pengertian Hasil Belajar 

Rifa’i (2012: 69) Menyatakan hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-
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aspek perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari peserta 

didik. Oleh karena itu apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang 

konsep, maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan 

konsep. Dalam peserta didikan, perubahan perilaku yang harus dicapai oleh 

peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan peserta 

didikan. 

Susanto (2016: 5) hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi 

pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil 

belajar siswa adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang 

berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif 

menetap. Dalam kegiatan pembelajaran atau kegiatan instruksional, biasasnya 

guru menetapkan tujuan belajar. Anak yang berhasil dalam belajar adalah yang 

berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. 

Gagne (dalam Mulyati, 2007: 89) hasil belajar berbagai kemampuan 

manusia dapat dikategorikan menjadi lima kelompok, yakni: informasi verbal, 

keterampilan intelek, strategi kognitif atau siasat kognitif, sikap dan keterampilan 

motorik. Informasi verbal merupakan sejumlah informasi yang berbentuk kata-

kata yang disuarakan dan keluar dari lisan dari membaca maupun media lain. 

keterampilan intelek merupakan kemampuan individu dalam menyusun, 

menggabungkan dan menggunakan lambang-lambang komunikasi yang 

digunakan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Strategi kognitif ialah 
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kemampuan internal untuk melakukan pengorganisasian yang menyebabkan 

pebelajar mampu melakukan bimbingan, belajar, mengingat, dan berpikir. Sikap 

merupakan suatu susunan internal yang diperoleh dalam mempengaruhi pilihan 

kegiatan personal kearah klas dan/ atau kualitas benda-benda, orang, dan/ atau 

kejadian. Ke-mampuan motorik adalah suatu komponen esensial dari hasil belajar 

individu dalam hal kecepatan dan akurasi gerak secara tepat sesuai keperluan dan 

tujuan. 

Jadi, dari pendapat para ahli diatas, hasil belajar dapat diartikan sebagai 

perubahan perilaku yang dialami oleh peserta didik baik aspek kognitif, afektif, 

maupun psikomotor sebagai hasil dari apa yang telah dilaluinya melalui kegiatan 

belajar. 

2.1.6.2 Klasifikasi Belajar 

Menurut Bloom dalam Utari (2011) tujuan pendidikan ini oleh Bloom 

dibagi menjadi tiga domain/ranah kemampuan intelektual (intellectual behaviors) 

yaitu kognitif, afektif dan psikomotorik.  

 

a. Ranah Kognitif 

Ranah Kognitif berisi perilaku yang menekankan aspek intelektual, seperti 

pengetahuan, dan keterampilan berpikir. Dalam teori Bloom revisi, ranah kognitif 

terdiri dari enam level: remembering (mengingat), understanding (memahami), 

applying (menerapkan), analyzing (menganalisis, mengurai), evaluating (menilai) 

dan creating (mencipta). Revisi Krathwohl ini sering digunakan dalam 
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merumuskan tujuan belajar yang sering dikenal dengan istilah C1 sampai dengan 

C6. 

b. Ranah afektif 

Ranah afektif mencakup perilaku terkait dengan emosi, misalnya perasaan, 

nilai, minat, motivasi, dan sikap. Lima kategori ranah ini diurutkan mulai dari 

perilaku yang sederhana hingga yang paling kompleks, meliputi Penerimaan 

(Kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain), 

responsif (Kemampuan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan selalu 

termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian), 

Nilai yang dianut/Nilai diri (Kemampuan menunjukkan nilai yang dianut untuk 

membedakan mana yang baik dan kuran baik terhadap suatu kejadian/obyek, dan 

nilai tersebut diekspresikan dalam perilaku), Organisasi (Kemampuan membentuk 

sistem nilai dan budaya organisasi dengan mengharmonisasikan perbedaan nilai), 

dan Karakterisasi Kemampuan mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang 

dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal dan sosial. 

c. Ranah psikomotorik 

Ranah Psikomotorik berisi perilaku yang menekankan fungsi manipulatif dan 

keterampilan motorik / kemampuan fisik, berenang, dan mengoperasikan mesin. 

Ada tujuh kategori dalam ranah psikomotorik mulai dari tingkat yang sederhana 

hingga tingkat yang rumit. Tujuh kategori tersebut meliputi persepsi, kesiapan, 

reaksi yang diarahkan, reaksi natural (mekanisme), reaksi yang kompleks, 

adaptasi dan kreativitas. 
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Sedangkan Gagne dalam Mulyati (2007: 89) menyatakan hasil belajar 

berbagai kemampuan manusia dapat dikategorikan menjadi lima kelompok, yakni: 

Informasi verbal, keterampilan intelek, strategi kognitif atau siasat kognitif, sikap, 

dan keterampilan motorik. Pengertiannya: 

a. Informasi verbal 

Informasi verbal adalah metode utama dari transmisi sejumlah pengetahuan 

kepada tiap generasi berturut-turut, didapat dari keluarga, sekolah, dan 

sebagainya. Kemampuan informasi verbal dicapai melalui belajar, artinya 

bahwa orang atau pebelajar dapat menyusun apa yang telah ia pelajari dalam 

bentuk yang proporsional. Dia dapat mengatakan, atau menuliskan, atau 

dengan cara lain tentang informasi yang telah dipelajari sebagai suatu kalimat. 

b. Keterampilan intelek 

Keterampilan intelek merupakan kemampuan individu dalam menyusun, 

menggabungkan, dan menggunakan lambang-lambang komunikasi yang 

digunakan dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Keterampilan tersebut 

terdiri dari beberapa sub kategori keterampilan yang tersusun ke arah 

kekompleksan operasional mental dan tiap kategori berkaitan satu sama lain. 

Kategori keterampilan tersebut meliputi susunan aturan yang lebih tinggi, 

peraturan-peraturan, konsep-konsep, pembedaan-pembedaan, dan tipe-tipe 

belajar yang sederhana. 

c. Strategi kognitif 

Strategi kognitif adalah kemampuan internal (di dalam diri) untuk melakukan 

pengorganisasian yang menyebabkan pebelajar mampu melakukan bimbingan, 
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mampu melakukan belajar, mengingat dan berpikir. Jika keterampilan intelek 

berorientasi kepada lingkungan, sebaliknya strategi kognitif mempengaruhi 

tingkah laku pebelajar itu sendiri dalam berurusan dengan lingkungan. 

d. Sikap  

Sikap merupakan suatu sususnan internal (dalam diri individu) yang diperoleh 

dalam mempengaruhi pilihan kegiatan personal ke arah klas dan/atau kualitas 

benda-benda, orang dan/atau kejadian. 

e. Keterampilan motorik 

Keterampilan motorik adalah suatu komponen esensial dari hasil belajar 

individu dalam hal kecepatan dan akurasi gerak secara tepat sesuai keperluan 

dan tujuan. Bukan hanya gerak fisik yang nyata dapat dilihattetapi juga 

bereaksi dalam batin secara akurat. Ini memerlukan koordinasi internal yang 

perlu dipelajari dengan latihan, urutan yang tepat dan seterusnya. 

2.1.6.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Wasliman dalam Susanto (2016: 12) hasil belajar yang dicapai oleh peserta 

didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang memengaruhi, baik 

faktor internal maupun eksternal. Secara perinci, uraian mengenai faktor internal 

dan eksternal, sebagai berikut: 

1. Faktor internal; faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam 

diri peserta didik, yang memengaruhi kemampuan belajarnya. Faktor internal 

ini meliputi: kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, 

sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 
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2. Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keadaan 

keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Keluarga yang morat marit 

keadaan ekonominya, pertengkaran suami istri, perhatian orang tua yang 

kurang terhadap anaknya, serta kebiasaan sehari-hari berperilaku yang kurang 

baik dari orang tua dalam kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil 

belajar peserta didik. 

Slametto (2010:54) faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak 

jenisnya tetapi digolongkan  menjadi dua golongan yaitu faktor intern dan faktor 

ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada di dalam individu yang sedang 

belajar, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor 

intern meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis dan faktor kelelahan. Faktor 

jasmaniah terdiri dari faktor kesehatan dan faktor cacat tubuh. Faktor psikologis 

terdiri dari inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. 

Faktor kelelahan terdiri dari kelelahan jasmani dan kelelahan rohani. Sedangkan 

faktor ekstern meliputi faktor keluarga, faktor sekolah dan faktor masyarakat. 

Faktor keluarga terdiri dari cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah tangga dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor sekolah 

terdiri dari metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa 

dengan siswa, disiplin sekolah, keadaan gedung, standar pelajaran di atas ukuran, 

alat pelajaran, waktu belajar, metode belajar, dan tugas rumah. Faktor masyarakat 

terdiri dari kegiatan siswa di masyarakat, mass media, teman bergaul dan bentuk 

kegiatan masyarakat. 
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2.1.6.4 Indikator Hasil Belajar 

Berdasarkan pendapat para ahli tentang hasil belajar dapat disimpulkan 

bahwa hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. terdapat tiga ranah 

dalam hasil belajar, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data hasil belajar kognitif, 

afektif, dan psikomotorik ketiga ranah ini yang diambil dari hasi belajar nilai 

raport tengah semester siswa kelas III pada semester genap tahun ajaran 

2016/2017 untuk mata pelajaran  muatan bahasa Indonesia ( diuraikan lebih lanjut 

hasil belajar bahasa Indonesia hal 51-53 ). 

2.1.7 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

2.1.7.1 Hakikat Bahasa Indonesia 

Menurut standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah BSNP 2006, bahasa 

memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional 

peserta didik dan merupakan penunjang keberhasilan dalam mempelajari semua 

bidang studi. Pembelajaran bahasa diharapkan membantu peserta didik mengenal 

dirinya, budayanya, dan budaya orang lain, mengemukakan gagasan dan perasaan, 

berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut, dan 

menemukan serta menggunakan kemampuan analitis dan imaginatif yang ada 

dalam dirinya. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan 

baik dan benar, baik secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi 

terhadap hasil karya kesastraan manusia Indonesia. 
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Penggunaan bahasa dalam interaksi dapat dibedakan menjadi dua, yakni 

lisan dan tulisan. Agar individu dapat menggunakan bahasa dalam suatu interaksi, 

maka ia harus memiliki kemampuan berbahasa. Kemampuan itu digunakan untuk 

mengomunikasikan pesan. Pesan ini dapat berupa ide (gagasan), keinginan, 

kemauan, perasaan, ataupun interaksi. Kemampuan berbahasa lisan meliputi 

kemampuan berbicara dan menyimak, sedangkan kemampuan bahasa tulisan 

meliputi kemampuan membaca dan menulis. (Susanto, 2013: 242-243). 

2.1.7.2 Hakikat Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Susanto (2013: 242) pembelajaran Bahasa Indonesia, terutama di sekolah 

dasar tidak akan terlepas dari empat keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan berbahasa bagi manusia sangat 

diperlukan.  

Ketika anak memasuki usia sekolah dasar, anak-anak akan terkondisikan 

untuk mempelajari bahasa tulis. Pada masa ini, anak dituntut untuk berpikir lebih 

dalam lagi kemampuan berbahasa anak pun berkembang. Perkembangan bahasa 

anak berkembang seiring dengan perkembangan intelektual anak. Artinya, anak 

yang berkembang bahasanya cepat, exposed pada ‘bantuan’ yang meskipun tak 

tampak nyata, memperlihatkan lingkungan yang kondusif dalam arti emosional 

positif. Oleh karena itu, perkembangan bahasa memiliki keterkaitan dengan 

perkembangan intelektual anak. (Susanto, 2013: 243-244). 

2.1.7.3 Tujuan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 
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Berdasarkan standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah BSNP 2006, 

Mata pelajaran Bahasa Indonesia bertujuan agar peserta didik memiliki 

kemampuan sebagai berikut. 

1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, 

baik secara lisan maupun tulis. 

2. Menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa 

persatuan dan bahasa negara. 

3. Memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif 

untuk berbagai tujuan. 

4. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, 

serta kematangan emosional dan sosial. 

5. Menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, 

memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

berbahasa. 

6. Menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya 

dan intelektual manusia Indonesia. 

2.1.7.4 Ruang Lingkup Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD 

Berdasarkan standar isi Pendidikan Dasar dan Menengah BSNP 2006, 

Ruang lingkup mata pelajaran Bahasa Indonesia mencakup komponen 

kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra yang meliputi aspek-aspek 

sebagai berikut. 

1. Mendengarkan 

2. Berbicara 
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3. Membaca 

4. Menulis. 

Pada akhir pendidikan di SD/MI, peserta didik telah membaca sekurang-

kurangnya sembilan buku sastra dan nonsastra. 

2.1.7.5 Hasil Belajar Bahasa Indonesia 

Kegiatan berbahasa merupakan tindak memergunakan bahasa secara nyata 

untuk maksud berkomunikasi Nugiantoro (2010: 282). Kegiatan berbahasa atau 

kompetensi berunjuk kerja (kinerja) bahasa merupakan menifestasi nyata 

kompetensi kebahasaan seseorang. Tinggi rendahnya kompetensi kebahasaan 

seseorang pada umumnya tercermin dari kemampuan berbahasanya. 

Kemampuan berbahasa dapat dibedakan menjadi dua kelompok, 

kompetensi memahami (comprehension) dan memergunakan (production), 

masing-masing bersifat reseptif dan produktif. Kemampuan reseptif merupakan 

proses decoding, usaha memahami apa yang dituturkan orang lain. Sebaliknya 

kemampuan produktif merupakan proses enconding. Proses usaha 

mengkomunikasikan ide, pikiran, atau perasaan melalui bentuk-bentuk 

kebahasaan Harris dalam Nugiantoro (2010:282). 

Nugiantoro (2010:283) menyatakan bahwa keterampilan berbahasa bisa 

dilihat dari dua tes kompetensi yaitu : 

a. Tes kompetensi aktif reseptif 

kompetensi aktif reseptif terdiri dari dua macam kompetensi berbahasa, 

kompetensi membaca dan menyimak. Kegiatan membaca merupakan usaha 

memahami informasi tertulis, diperlukan pengetahuan tentang struktur dan 
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kosakata bahasa yang bersangkutan, disamping juga system ejaan 

(grafologinya). Kegiatan membaca merupakan kegiatan memahami konteks 

ekstralingustik melalui sarana lingustik. 

Kegiatan menyimak pada hakikatnya juga merupakan usaha memahami 

konteks ekstralingustik atau melalui sarana lingustik. Dalam membaca sarana 

bahasa disampaikan secara tertulis, tetapi dalam menyimak disampaikan secara 

lisan yang berupa lambang bunyi. Tes kemampuan reseptif umumnya menuntut 

peserta didik untuk memahami secara kritis informasi yang disampaikan dalam 

suatu wacana tertentu. 

b. Tes kompetensi aktif produktif 

kompetensi produktif terdiri dari dua macam kompetensi berbahasa, 

kopetensi berbicara dan menulis. Kegiatan berbicara merupakan kegiatan yang 

menghasilkan bahasa dan mengomunikasikan ide dan pikiran secara lisan. 

Unsur bahasa dan pikiran merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan 

dalam kegiatan berbicara. Untuk dapat berbicara dengan baik, kita harus 

menguasai secara aktif struktur dan kosakata bahasa yang bersangkutan yang 

akan dipergunakan sebagai wadah untuk menampung pikiran yang akan 

dikemukakan, disamping juga system bunyi bahasa itu. 

Secara prinsipial kegiatan menulis tidak berbeda dengan kegiatan 

berbicara, kegiatan menghasilkan bahasa dan mengkomunikasikan pikiran 

secara tertulis. Tes tertulispun akan berkisar pada ketepatan bahasa yang 

dipergunakan dan kejelasan pikiran yang dipergunakan. 
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Pendapat diatas menyatakan bahwa hasil belajar bahasa Indonesia 

mencakup empat komponen yang harus dikuasai yaitu, berbicara, menyimak, 

menulis dan mendengarkan. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji hasil belajar 

yang diambil dari nilai raport tengah semester yang di fokuskan pada mapel 

muatan bahasa Indonesia yang sudah menjadi olahan dari ketiga ranah yaitu, 

ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

 

Tabel 2.1 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia 

 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Bahasa Indonesia kelas III 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Mendengarkan  

1. Memahami penjelasan tentang 

petunjuk dan cerita anak yang 

dilisankan. 

1.1 Melakukan sesuatu berdasarkan 

penjelasan yang disampaikan secara 

lisan. 

Berbicara 

2. Mengungkapkan pikiran, perasaan, 

pengalaman, dan petunjuk dengan 

bercerita dan memberi tanggapan/ 

saran. 

2.1 Memberi tanggapan dan saran 

sederhana terhadap suatu masalah 

dengan menggunakan kalimat yang 

runtut dan pilihan kata yang tepat. 

Membaca  

3. Memahami teks dengan membaca 

nyaring, membaca intensif dan 

membaca dongeng. 

3.1 Membaca nyaring teks (20-25 

kalimat) dengan lafat dan intonasi yang 

tepat. 

3.2 menjelaskan isi teks (100-150 kata) 

melalui membaca intensif. 

Menulis 

4. mengungkapkan pikiran, perasaan, 

dan informasi dalam bentuk paragraf 

puisi. 

4.1 menyusun paragraf berdasarkan 

bahan yang tersedia dengan 

memperhatikan penggunaan ejaan. 

 

 

 

2.2 Kajian Empiris 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian ini yaitu : 
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Effiong, Oji Ekpo, dan Igiri Charles E (2015) yang berjudul Impact of 

Instructional Materials in Teaching and Learning of Biology in Senior Secondary 

School in Yakurr LG A, dengan hasil penelitian penggunaan bahan ajar, alat bantu 

mengajar, dan alat peraga memberikan pengaruh pada prestasi akademik siswa 

mata pelajaran biologi. 

Khairani, Parida Angriani, dan Eva Alviawati Jurnal Pendidikan Geografi 

Tahun 2014 Vol 1 No (1) ISSN:2356-5225 dengan judul “Pengaruh Pemanfaatan 

Internet Sebagai Sumber Belajar Terhadap Hasil Belajar Geografi Siswa Kelas 

XII IPS SMAN 9 Banjarmasin”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara pemanfaatan terhadap hasil belajar siswa. Freg 

lebih besar daripada Ftabel baik pada taraf signifikan 5% maupun 1% yaitu 

4,028<63,91>7,16. Berdasarkan penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan 

peneliti yaitu meneliti tentang sumber belajar terhadap hasil belajar, namun pada 

penelitian ini Khairani dkk memfokuskan pada pemanfaatan internet sebagai 

sumber belajar terhadap hasil belajar siswa. 

Gusti Rani, Syakdanur Nas, dan Gani Haryana (2016) dengan judul Pengaruh 

Penggunaan Sumber Belajar terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 

Akuntansi di SMK Negeri Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu dengan hasil 

berdasarkan analisis regresi linier sederhana hasil penelitian tentang penggunaan 

sumber belajar dalam penelitian ini terbukti berpengaruh signifikan terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran akuntansi di SMKN 1 Batang Peranap. Dan 

berdasarkan angket/kuisoner yang disebarkan di SMKN 1 Batang Peranap kepada 

siswa tentang penggunaan sumber belajar, dan yang paling berpengaruh dalam 
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proses pembelajaran akuntansi yaitu buku akuntansi dengan persentase 64,4%, ini 

masuk dalam golongan kategori baik. Semakin sering sumber belajar digunakan 

semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Dari hasil penghitunga 

koefisien determinasi (R Square) pengaruh sumber belajar terhadap hasil belajar 

sebesar 55,3%, dan sisanya 44,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukan dalam penelitian ini. 

Mulyono ( 2014) dengan judul “ korelasi antara kebiasaan membaca dengan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas VI SDN 1 Josari Kabupaten 

Ponorogo”. Hasil analisis data, maka angka koefisien korelasi dibandingkan 

dengan tabel nilai rho pada taraf kesalahan 1% atau 5%. Apabila hasil rho hitung 

lebih besar dari rho tabel, maka hal ini berarti terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kedua variabel dalam penelitian ini. Dengan demikian hipotesis 

nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Berdasar hasil analisis data, 

diketahui bahwa (1) tingkat kebiasaan membaca siswa berada pada kategori B 

(baik), yaitu 76,85%; (2) tingkat kemampuan membaca pemahaman siswa berada 

pada kategori B (baik), yaitu 75,42%; dan (3) terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kebiasaan membaca dengan kemampuan membaca pemahaman 

siswa, dengan tingkat korelasi yang sangat kuat, yaitu 0,856. 

Pezhman Zare dengan judul “The Relationship between Reading 

Comprehension and Reading Strategi Use among Malaysian Learnes“ hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pembaca yang menggunakan strategi untuk 

pencapaian pemahaman. Di temukan pelajar ESL Malaysia dapat dikategorikan 

sebagai penguna strategi yang tingi. Ditemukan juga bahwa ada perbedaan 
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signifikan antara pelajar laki-laki dan perempuan dalam strategi mebaca. Selain 

itu pengguna strategi membaca memiliki korelasi yang kuat dengan prestasi 

membaca pemahaman. 

Dr. Sauturrasik (2015) dengan judul “ korelasi antara kebiasaan membaca 

dengan kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI IPA SMA 1 Ambunten. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis 

Korelasional. Populasi siswa kelas XI IPA SMAN 1 Ambunten tahun ajaran 

2014-2015 terdiri dari tiga kelas, dengan jumlah siswa 102 orang. Adapun sampel 

yang akan diteliti sejumlah 50 orang, Pengambilan sampel dilakukan dengan 

teknik random sampling (acak). Random ini dilakukan dengan cara pengundian. 

Berdasarkan Hasil penelitian statistik menunjukkan bahwa nilai r hitung adalah 

0,754 sedangkan r tabel adalah 0,279 dengan batas signifikasi 5%. Artinya bahwa 

nilai r hitung lebih besar daripada nilai r tabel, yakni 0,754> 0,279.Dengan 

demikian dapat disimpulkan berdasarkan hipotesis yang diajukan bahwa H0 

ditolak pada taraf signifikasi 5%. Sedangkan hipotesis alternatif (H1) diterima, 

yang berarti terdapat korelasi yang positif antara kebiasaan membaca dengan 

kemampuan membaca pemahaman. Kriteria tingkat korelasi di atas, di mana nilai 

r hitung adalah 0,754 berarti berada pada rentang nilai di antara 0,600 sampai 

dengan 0,800, maka dapat dikatakan bahwa nilai-nilai kebiasaan membaca dengan 

kemampuan membaca pemahaman siswa kelas XI IPA SMAN 1 Ambunten 

mempunyai tingkat korelasi cukup.   

Penelitian selanjutnya terkait dengan sumber belajar atau fasilitas belajar 

dilakukan oleh Muhamad syarifuddin tahun 2012 yang berjudul “Hubungan 
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Antara Lingkngan Belajar Dengan Prestasi Belajar Siswa SMA Negeri 1 Selong 

Kabupaten Lombok Timur “ hasil penelitian ini menyatakan sebagai berikut: (1) 

kecendrungan lingkungan belajar dan prestasi belajar siswa SMA Negeri 1 Selong 

Kabupaten Lombok Timur tergolong Cukup Baik. (2) terdapat hubungan positif 

antara lingkungan belajar dengan prestasi belajar siswa (r=0,150), Sumbangan 

masing-masing variabel bebas terhadap prestasi belajar secara berturut-turut 

adalah variabel lingkungan belajar mempengaruhi sebesar 12,2% hasil analisa 

hubungan bersama-sama dengan variabel bebas terhadap variabel terikat prestasi 

belajar menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara 

lingkungan belajar prestasi belajar. Sumbangan efektif semua variabel bebas 

lingkungan belajar prestasi belajar sebesar R=0,460 dan harga F=21,086. 

Sumbangan variabel bersama-sama sebesar 22,0%. 

Penelitian di atas yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif 

kebiasaan membaca dan sumber belajar dengan hasil belajar siswa, dijadikan 

sebagai landasan dalam penelitian yang akan dilakukan dengan judul “Hubungan 

Kebiasaan Membaca dan Sumber Belajar dengan Hasil Belajar Muatan Bahasa 

Indonesia pada siswa kelas III SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Kota 

Semarang”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

penelitian ini memfokuskan pada kebiasaan membaca, sumber belajar dan hasil 

belajar muatan bahasa Indonesia untuk siswa kelas III SDN Gugus Dwarawati 

Banyumanik Kota Semarang. 

2.3 Menginspirasi Kerangka Berpikir Peneliti 
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 Keberhasilan dalam pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni 

faktor internal (intelegensi), faktor eksternal (seperti keluarga, guru dan 

masyarakat), serta faktor pendekatan belajar meliputi strategi dan metode (sumber 

belajar). Dari beberapa faktor tersebut faktor internal salah satunya adalah 

kebiasaan membaca. Kebiasaan membaca ini merupakan kegiatan yang dilakukan 

secara terus menerus untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang luas 

dengan membaca. Selain kebiasaan membaca sebagai faktor internal faktor 

pendukung yang sangat memotivasi untuk melakukan kegiatan ini adalah faktor 

eksternal yaitu sumber belajar. Dengan adanya sumber belajar maka kebiasaan 

membaca anak akan berkembang. 

Sumber belajar adalah sarana pengajaran guru dan bahan-bahan pelajaran/bahan 

pengajaran baik buku-buku pelajaran dan semacamnya. Kedua faktor ini saling 

melengkapi dan mendukung untuk mempermudah berlangsungnya kegiatan 

pembelajaran. Semakin tinggi keinginan atau kebiasaan membaca maka semakain 

tinggi pula pengetahuan yang didapat, semakin baik sumber belajar yang ada maka 

semakin baik pula hasil belajarnya. Hal ini untuk memperjelas kerangka berfikir 

yang menggambarkan hubungan variabel bebas dan variabel terikat. 

2.4 Kerangka Berpikir 

Sugiyono (2012: 92) menyatakan kerangka berpikir merupakan sintesa 

tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah 

dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, 

selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa 
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tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel 

tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. 

Kegiatan belajar merupakan serangkaian proses yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh perubahan pada dirinya yang bersifat relatif tetap dalam 

dirinya baik dalam aspek pemahaman, perasaan, maupun perilaku sebagai hasil 

dari pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Pengorganisasian 

lingkungan belajar yang kondusif dan efektif merupakan keharusan bagi 

terbangunnya proses belajar yang baik. 

Kebiasaan membaca adalah salah satu penunjang untuk mempermudah 

pembelajaran. Membaca adalah kegiatan fisik dan mental yang dapat bekembang 

menjadi suatu kebiasaan Tampubolon (2015:227). Peserta didik setelah terbiasa 

membaca maka wawasan dan pengetahuannya akan luas apalagi  membiasakan 

kebiasaan membaca materi sebelum guru menyampaikan materi tersebut akan 

lebih mudah memahami materi apa yang akan disampaikan oleh guru. 

Selain kebiasaan membaca faktor pendukung juga mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam belajar. Faktor pendukung ini adalah sumber belajar, 

Sumber belajar dalam pengertian sempit adalah misalnya buku-buku atau bahan-

bahan tercetak lainnya (Nana Sudjana, 2013:76). Pengertian sumber belajar 

tersebut sama sempitnya bila diartikan sebagai semua sarana pengajaran yang 

dapat menyajikan pesan secara auditif mapupun visual saja, misalnya OHP, slides, 

video, film, dan perangkat keras lainnya. Pengertian luar di berikan oleh Edgar 

Dale yang menyatakan bahwa pengalaman itu sumber belajar. Sumber belajar 

dalam pengertian tersebut menjadi sangat luas maknanya, seluas hidup itu sendiri, 
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karena segala sesuatu yang dialami dianggap sebagai sumber belajar sepanjang 

hal itu membawa pengalaman yang menyebabkan belajar (Nana Sudjana, 

2013:77). 

Rifa’i (2012: 69), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh 

peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek 

perubahan perilaku tersebut tergantung pada apa yang dipelajari peserta didik. 

Oleh karena itu apabila peserta didik mempelajari pengetahuan tentang konsep, 

maka perubahan perilaku yang diperoleh adalah berupa penguasaan konsep. 

Kebiasaan membaca dan adanya sumber belajar sangat mempengaruhi 

kegiatan pembelajaran. Adanya dorongan dari diri sendiri siswa untuk 

membiasakan membaca akan mempermudah guru dalam menyampaikan materi. 

Kegiatan belajar yang diharapkan adalah kegiatan belajar yang interaktif dari guru 

dan siswanya, yang mendukung proses ini adalah siswa sudah membaca materi 

sebelum guru menyampaikan materi sehingga akan berdampak dalam 

pemerolehan hasil belajar pada siswa yang baik dan meningkat. 
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Bagan 2. 1. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.5  Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan  masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk 

kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2015: 96). Hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

Ho = tidak ada hubungan signifikan antara variabel (X) dengan variabel 

(Y). 

Kebiasaan Membaca (X1) 

a. Waktu; 

b. Kemauan;  

c. Motivasi; 

d. dan lingkungan ( sekolah, 

keluarga,masyarakat ). 

 

Sumber Belajar (X2) 

- Pesan 

- Manusia 

- Bahan pengajaran 

- Alat dan perlengkapan 

belajar 

- Teknik 

- Lingkungan 

 

HASIL BELAJAR SISWA (Y) 

Nilai Raport Tengah Semester Genap Muatan Bahasa Indonesia 

Tahun Ajaran 2016/2017 

 

KEBIASAAN MEMBACA, SUMBER BELAJAR, DAN HASIL 

BELAJAR MUATAN BAHASA INDONESIA 
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Ha = ada hubungan signifikan antara variabel (X) dengan variabel (Y). 

Berdasarkan kajian teori, kajian empiris, dan kerangka berfikir diatas, 

maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Ha1 = ada hubungan signifikan antara kebiasaan membaca dengan hasil 

belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN Gugus 

Dwarawati Banyumanik Kota Semarang. 

Ha2 = ada hubungan signifikan antara sumber belajar dengan hasil belajar 

bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN Gugus Dwarawati 

Banyumanik Kota Semarang. 

Ha3 = ada hubungan signifikan antara kebiasaan membaca dan sumber 

belajar dengan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas III 

SDN Gugus Dwarawati Banyumanik Kota Semarang. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ada hubungan signifikan antara kebiasaan membaca dengan hasil belajar 

bahasa Indonesia pada siswa kelas III SD N Gugus Dwarawati Banyumanik 

Kota Semarang, yang ditunjukkan dengan uji hipotesis yang menunjukkan 

       >       ( 0,980>0,279). 

2. Ada hubungan signifikan antara kebiasaan membaca dengan hasil belajar 

bahasa Indonesia pada siswa kelas III SD N Gugus Dwarawati Banyumanik 

Kota Semarang, yang ditunjukkan dengan uji hipotesis yang menunjukkan 

       >       ( 0,704>0,279). 

3. Ada hubungan signifikan antara kebiasaan membaca dan sumber belajar 

dengan hasil belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas III SD N Gugus 

Dwarawati Banyumanik Kota Semarang, yang ditunjukkan dengan uji 

hipotesis yang menunjukkan        >       ( 0,926>0,279). Kebiasaan 

membaca dan sumber belajar dengan memberikan kontribusi sebesar 85,7% 

pada hasil belajar belajar bahasa Indonesia, dan sisanya 14,3% dari hasil 

belajar bahasa Indonesia dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara kebiasaan membaca dan sumber belajar dengan hasil belajar bahasa 

Indonesia pada siswa kelas III SD N Gugus Dwarawati Banyumanik Kota 

Semarang. 

 

5.2    SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat 

peneliti berikan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

5.2.1 Bagi guru 

Guru kelas diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak sekolah untuk dapat 

menciptakan pembelajaran yang membiasakan membaca seperti memberi waktu 

untuk membaca sebelum pembelajaran dimulai, pemberian tugas, pekerjaan 

rumah yang bersifat menumbuhkan motivasi dan membiasakan membaca. Dalam 

pembelajaran media dan sumber belajar sangatlah penting untuk menunjang 

keberhasilan tujuan pembelajaran maka guru sebaiknya memanfaatkan sumber 

belajar dengan baik sehingga apa yang diharapkan akan tercapai. 

5.1.2 Bagi Sekolah 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat 

serta signifikan antara kebiasaan membaca dan sumber belajar dengan hasil 

belajar bahasa Indonesia pada siswa kelas III SDN Gugus Dwarawati 

Banyumanik Kota Semarang. Oleh karena itu diharapkan pihak sekolah 

mensosialisasikan kepada guru dan siswa agar meningkatkan kualitas belajarnya 

dengan menekankan kebiasaan membaca siswa dan pemanfaatan sumber belajar 

dengan baik agar meningkatkan hasil belajar siswa.
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