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KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Teoretis

1. Konsep Minat Belajar

a. Pengertian Minat Belajar

Salah satu faktor utama untuk mencapai sukses dalam segala bidang, baik

pendidikan, kerja, hobi atau aktivitas apapun adalah minat, hal ini dikarenakan

dengan tumbuhnya minat dalam diri seseorang akan melahirkan perhatian

untuk melakukan sesuatu dengan tekun dalam jangka waktu yang lama, lebih

berkonsentrasi, mudah untuk mengingat, dan tidak mudah bosan dengan apa

yang dipelajarinya.

Minat belajar merupakan  landasan  penting  bagi  seseorang  untuk

melakukan kegiatan dengan baik. Sebagai suatu aspek kejiwaan minat bukan

saja dapat mempengaruhi  tingkah  laku  seseorang, tetapi  juga  dapat

mendorong  orang untuk  tetap  melakukan  dan  memperoleh  sesuatu, karena

minat belajar terdiri dari dua suku kata, yaitu minat dan belajar, maka penulis

membagi pengertian ini.

1) Pengertian Minat

Minat dalam kamus bahasa Indonesia memiliki makna

kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Secara sederhana,minat

(interest) berarti kecendrungan dan kegairahan yang tinggi ataukeinginan

yang besar terhadap sesuatu.1 Tohirin menyatakan bahwa minat adalah

1 MuhibbinSyah, Psikologi Belajar(Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h. 152.



kecendrungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa

kegiatan,2 sedangkan menurut Crow mengatakan bahwa minat

berhubungan dengan daya gerak yang mendorong seseorang untuk

menghadapi atau berurusan dengan orang lain, benda, kegiatan,

pengalaman, yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri.3

2) Pengertian Belajar

Secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan yaitu

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan

lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-

perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah

laku,pengertian belajar dapat didefenisikan sebagai berikut :

Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secarakeseluruhan,

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan

lingkungannya.4

Pengertian yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli tersebut, maka

dapat disimpulkan bahwa minat belajar merupakan kecendrungan seseorang

untuk memperhatikan dan tertarik kepada sesuatu dengan kemauan kuat,

umpamanya dengan adanya fasilitas belajar yang memadai, maka minat siswa

dalam belajar akan meningkat.

2Tohirin, Psikologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005) h. 119.
3Djaali, Psikologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h. 121.

4 Slameto, Op. Cit., h. 2.



Minat besar pengaruhnya terhadap belajar, karena apabila bahan

pelajaran, fasilitas belajar (sarana dan prasarana), situasi lingkungan tidak

sesuai dengan minat siswa, maka siswa yang bersangkutan tidak akan belajar

dengan sebaik-baiknya dikarenakan tidak adanya daya tarik yang didapatkan

oleh siswa tersebut. Sebaliknya apabila bahan pelajaran, sarana dan prasarana

(sarana dan prasarana), situasi lingkungan sesuai dengan minat siswa, maka

minat belajar siswa tersebut akan bertambah.

b. Ciri-Ciri Minat Belajar

Guru sebagai seorang pendidik, harus mengetahui ciri-ciri minat belajar

yang ada pada siswa, guru dapat membedakan mana siswa yang berminat

dalam belajar dan mana siswa yang tidak berminat dalam belajar,adapun ciri-

ciri minat tersebut adalah:

1) Keputusan diambil dengan mempertahankan seluruh kepribadian

2) Sifatnya irasional

3) Berlaku perseorangan dan pada suatu situasi

4) Melakukan sesuatu terbit dari lubuk hati.5

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Belajar

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswasangat banyak,

akan tetapi dapat digolongkan dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan

faktor eksternal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa

yaitu:

1) Faktor Internal

a) Cita-cita

5 Agus Sudjanto, Psikologi Umum, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) h. 88.



Setiap manusia memiliki cita-cita di dalam hidupnya,

termasuk para siswa, cita-cita juga mempengaruhi minat belajar

siswa, bahkan cita-cita juga dapat dikatakan sebagai perwujudan

dari minat belajar seseorang dalam prospek kehidupan di masa

yang akan datang sehingga cita-cita ini senantiasa dikejar dan

diperjuangkan.

b) Motivasi

Motivasi belajar seseorang akan semakin tinggi apabila

disertai motivasi, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Menurut D.P Tampubolon, minat belajar merupakan perpaduan

antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada

motivasi.6

c) Belajar

Minat belajar dapat diperoleh melalui belajar, karena dengan

belajar siswa yang awalnya tidak menyenangi suatu pelajaran

tertentu, lama kelamaan akhirnya bertambahnya pengetahuan

mengenai pelajaran tersebut, minat belajar pun tumbuh sehingga ia

akan lebih giat lagi mempelajari pelajaran tersebut. Hal ini sesuai

dengan pendapatnya Singgih D. Gunarsa dan Ny. Singgih D.G

bahwaminat belajar akan timbul dari sesuatu yang diketahui dan

kita dapat mengetahui sesuatu dengan belajar, karena itu semakin

banyak belajar semakin luas pula bidang minat belajar.7

6D.P Tampubolon, Mengembangkan Minat Membaca Pada Anak, (Bandung: Angkasa, 1993) h. 41.
7 Singgih D.G. dan Ny. SDG, Psikologi Perawatan, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1989) h. 41.



d) Bahan Pelajaran

Faktor yang dapat membangkitkan dan merangsang minat

belajar adalah faktor bahan pelajaran yang akan diajarkan kepada

siswa. Bahan pelajaran yang menarik minat belajar siswa, akan

sering dipelajari oleh siswa yang bersangkutan, begitu juga

sebaliknya bahan pelajaran yang tidak menarik minat belajar siswa

tentu akan diabaikan oleh siswa, sebagaimana telah disinyalir oleh

Slameto bahwa minat belajar mempunyai pengaruh yang sangat

besar terhadap belajar, karena apabila bahan pelajaran yang

dipelajari tidak sesuai dengan minat belajar siswa, maka siswa

tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada daya

tarik baginya.8

e) Bakat

Melalui bakat seseorang akan memiliki minat belajar. Ini

dapat dibuktikan dengan contoh: apabila seseorang sejak kecil

memiliki bakat menyanyi, secara tidak langsung ia akan memiliki

minat belajar dalam hal menyanyi,jika ia dipaksakan untuk

menyukai sesuatu yang lain, kemungkinan ia akan membencinya

atau merupakan suatu beban bagi dirinya. Oleh karena itu, dalam

memberikan pilihan baik sekolah maupun aktivitas lainnya

sebaiknya disesuaikan dengan bakat dimiliki.

8Slameto, Op.Cit, h. 187.



f) Hobi

Hobi bagi setiap orang merupakan salah satu hal yang

menyebabkan timbulnya minat belajar, sebagai contoh seseorang

yang memiliki hobi terhadap matematika maka secara tidak

langsung dalam dirinya timbul minat belajar untuk menekuni ilmu

matematika, begitupun dengan hobi yang lainnya,sehingga faktor

hobi tidak bisa dipisahkan dari faktor minat belajar.

2) Faktor Eksternal

a) Lingkungan

Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan

perkembangan anak. Lingkungan adalah keluarga yang mengasuh

dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat

tempat bergaul, juga tempat bermain sehari-hari dengan keadaan

alam dan iklimnya, flora serta faunanya. Besar kecilnya pengaruh

lingkungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bergantung

kepada keadaan lingkungan anak itu sendiri serta jasmani dan

rohaninya.9

b) Kelengkapan fasilitas belajar

Fasilitas berupa sarana dan prasarana, baik yang berada di

rumah, di sekolah, dan di masyarakat memberikan pengaruh yang

positif dan negatif, lebih lanjut Wina Sanjaya mengungkapkan

definisi dari sarana adalah segala sesuatu yang berkaitan secara

9 M. Dalyono, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,2009) h. 130.



langsung dengan peserta didik dan mendukung kelancaran serta

keberhasilan proses belajar peserta didik yang meliputi media

pembelajaran, alat-alat pelajaran, perlengkapan sekolah, dan lain-

lain. Sedangkan Prasarana merupakan segala sesuatu yang tidak

secara langsung berkaitan dengan peserta didik, namun dapat

mendukung kelancaran dan keberhasilan proses belajar peserta

didik yang meliputi jalan menuju ke sekolah, penerangan sekolah,

kamar kecil dan lain sebagainya.10

c) Orang tua

Orang tua adalah orang yang terdekat dalam keluarga,oleh

karena itu keluarga sangat berpengaruh dalam menentukan minat

belajar seorang siswa terhadap pelajaran, apa yang diberikan oleh

keluarga sangat berpengaruhnya bagi perkembangan jiwa anak,

dalam proses perkembangan minat belajar diperlukan dukungan

perhatian dan bimbingan dari keluarga khususnya orang tua.

d) Teman Pergaulan

Melalui pergaulan seseorang akan dapat terpengaruh arah

minat belajarnya oleh teman-temannya, khususnya teman akrabnya.

Khusus bagi remaja, pengaruh teman ini sangat besar karena dalam

pergaulan itulah mereka memupuk pribadi dan melakukan aktifitas

bersama-sama untuk mengurangi ketegangan dan kegoncangan

yang mereka alami.

2. Konsep Kelengkapan Fasilitas Belajar

10Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2010) h. 200.



a. Pengertian Kelengkapan Fasilitas Belajar

“Banyak faktor yang mempengaruhi minat belajar, salah satu diantara
faktor-faktor tersebut adalah fasilitas belajar. Meskipun fasilitas belajar hanya
sebagian kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, namun
keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab tanpa adanya fasilitas
belajar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak akan dapat terlaksana dengan
baik sesuai dengan tujuan yang diharapkan”.11

Fasilitas belajar sangat dibutuhkandalam kegiatan belajar mengajar

secara formal yang pada umumnya berlangsung di sekolah, sebelum membahas

lebih dalam mengenai fasilitas belajar, maka perlu diketahui terlebih dahulu

mengenai definisi atau pengertian fasilitas belajar. Syaiful

Bahrimengemukakan bahwa, fasilitas belajar merupakan kelengkapan belajar

yang harus dimiliki oleh sekolah.12

Fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana

pembelajaran meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas

laboraturium sekolah dan berbagai media pembelajaran yang lain, sedangkan

prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, ruang

ibadah, ruang kesenian, dan peralatan olah raga.13Sedangkan menurut H. M

Daryanto secara etimologi (arti kata) fasilitas yang terdiri dari sarana dan

prasarana belajar, bahwa sarana belajar adalah alat langsung untuk mencapai

tujuan pendidikan, misalnya lokasi / tempat, bangunan dan lain-lain,

sedangkan prasarana adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan

11Erlina Nurmalia, Pengaruh Fasilitas dan Lingkungan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas XI
IPS MAN Malang 1. Skripsi. (Malang: Fakultas Tarbiyah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010). h. 41

12 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 150.
13 Dimyati dan Mudjiono, Loc, Cit.



pendidikan, misalnya ruang, buku, perpustakaan, laboraturium dan

sebagainya.14

“Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan, Bab VII Standar Sarana dan Prasarana, pasal 42 menegaskan
bahwa (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi
perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar
lainnya, bahan habis dan tidak habis pakai, serta perlengkapan lain yang
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan, (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang
meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik,
ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja,
ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat olahraga,
tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/ tempat lain
yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan”.15

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas

belajar adalah segala sesuatu yang dapat menunjang dan mempermudah

kegiatan belajar mengajar. Fasilitas yang dimaksud adalah sarana pendidikan

yang ada di sekolah berupa, gedung atau ruang kelas dan perabot serta

peralatan pendukung di dalamnya, media pembelajaran, buku atau sumber

belajar lainya.

b. Macam-Macam Fasilitas Belajar

Wina Sanjaya membagi fasilitas belajar menjadi dua macam, yaitu:

sarana dan prasarana.16 Lebih lanjut Wina Sanjaya mengungkapkan definisi

dari sarana adalah segala sesuatu yang berkaitan secara langsung dengan

peserta didik dan mendukung kelancaran serta keberhasilan proses belajar

peserta didik yang meliputi media pembelajaran, alat-alat pelajaran,

14 H. M Daryanto, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h, 51.
15Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Bab VII tentang Standar Nasional

Pendidikan. (Jakarta : Depdiknas) h, 31-32.
16Wina Sanjaya, Loc.Cit.



perlengkapan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan Prasarana merupakan segala

sesuatu yang tidak secara langsung berkaitan dengan peserta didik, namun

dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan proses belajar peserta didik

yang meliputi jalan menuju ke sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil dan

lain sebagainya.17

Zahara Idris dan Lisma Jamal menyebutkan bahwa, sarana pendidikan

adalah segala sesuatu yang dipergunakan pendidik dalam pelaksanaan

pendidikan.18 Adapun penjelasan secara terperinci mengenai sarana adalah

sebagai berikut:

1) Media Pembelajaran

Ibrahim Bafadal mengungkapkan bahwa media pembelajaran yang

perlu disiapkan untuk kepentingan efektifitas proses belajar mengajar di

kelas dapat dikelompokkan menjadi empat macam antara lain:

a) Media pandang yang diproyeksikan, seperti projector opaque,

overhead projector, slide, projector filmstrip.

b) Media pandang yang tidak diproyeksikan, seperti gambar diam,

grafis, model dan benda asli.

c) Media dengar, seperti piringan hitam,  open reel tape, pita kaset dan

radio.

d) Media pandang dengar, seperti televisi dan film.19

2) Alat-alat Pelajaran

17 Ibid.
18 Zahara Idris dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan 1, (Jakarta: Grasindo, 1992) h, 39.
19Ibrahim Bafadal, Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)

h. 14.



Faktor media pembelajaran tidak dapat dilepaskan dari ada

tidaknya alat-alat pelajaran yang tersedia di sekolah. Sekolah yang cukup

memiliki alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan untuk belajar

ditambah dengan cara mengajar yang baik dari guru-gurunya, kecakapan

guru dalam menggunakan alat-alat itu akan mempermudah dan

memercepat belajar anak.20

3) Perlengkapan Sekolah

Syaiful Bahri mengungkapkan bahwa salah satu persyaratan untuk

membuat suatu sekolah adalah pemilikan gedung sekolah yang

didalamnya meliputi ruang kelas, kantor, laboratorium,21 lebih lanjut

Syaiful Bahri mengungkapkan “suatu sekolah yang kekurangan ruang

kelas, akan banyak menemukan masalah seperti kegiatan belajar

mengajar menjadi kurang kondusif, pengelolaan kelas kurang efektif dan

konflik antar siswa sulit dihindari”.22

Pelajaran yang bersifat praktikum sangat membutuhkan

laboratorium untuk menunjang penyampaian materi, hal ini seperti yang

diungkapkan oleh Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono bahwa tidak

adanya laboratorium menyebabkan guru cenderung  menggunakan

metode ceramah yang menimbulkan kepasifan bagi siswa, sehingga

tidak mustahil timbul  kesulitan belajar,23 begitu pula dengan pelajaran

20 M. Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja  Rosdakarya, 2004) h. 105.
21 Syaiful Bahri Djamarah, Op.Cit., h. 149.
22 Ibid.
23 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) h., 91.



lain yang membutuhkan praktikum seperti kesenian dan olahraga, adapun

penjelasan mengenai prasarana belajar adalah sebagai berikut:

a) Jalan menuju sekolah

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono mengungkapkan bahwa

letak sekolah yang jauh dari keramaian (pasar, bengkel, pabrik, dan

lain-lain) akan memudahkan anak berkonsentrasi dalam

belajarnya.24 Jalan menuju sekolah berhubungan dengan letak

sekolah.

Jalan yang jauh dan sulit ditempuh oleh siswa membutuhkan

tenaga  yang lebih besar untuk dapat sampai ke sekolah, hal ini

tentu akan sangat mempengaruhi keadaan siswa ketika hendak

menerima pelajaran, sebab siswa datang ke sekolah dalam keadaan

lelah, sehingga konsentrasi berkurang dan pada akhirnya siswa

kurang optimal dalam menerima pelajaran,hal ini sejalan dengan

apa yang dikemukakan oleh M. Ngalim Purwanto bahwa faktor

yang juga dapat mempengaruhi minat belajar adalah jarak antara

rumah dengan sekolah yang terlalu jauh, sehingga melelahkan.25

Dengan demikian, hal tersebut dapat mempengaruhi minat belajar

siswa.

b) Penerangan

Pemberian penerangan di dalam kelas dapat dilakukan

dengan cara membuka jendela-jendela yang ada pada kelas

24 Ibid.
25 M. Ngalim Purwanto, Loc.Cit.



tersebut, selain cahaya matahari dapat masuk ke dalam kelas,

sirkulasi udara yang di dalam kelas menjadi dapat menerangi siswa

ketika menulis ataupun menbaca pada waktu kegiatan belajar

berlangsung.

Kelengkapan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah haruslah dapat membantu

terselenggaranya proses belajar mengajar seperti tersedianya buku-buku pelajaran,

buku-buku bacaan yang tersedia di perpustakaan, alat tulis menulis, alat-alat peraga,

serta alat-alat didik lainnya yang tersedia baik di perpustakaan maupun di

laboratorium.26 Proses belajar mengajar diharapkan dapat bergairah dan dapat

membantu anak didik dalam berprestasi dengan peran sekolah yang membantu anak

didik, seperti menyediakan sejumlah buku yang sesuai dengan kurikulum di

perpustakaan, menyediakan segala macam alat yang digunakan untuk praktikum,

menyediakan media pembelajaran,  menyediakan ruangan kelas yang sesuai dengan

ketentuan kesehatan, dan sebagainya.

3. Pengaruh Kelengkapan Fasilitas Belajar Terhadap Minat Belajar Siswa

Sekolah sebagai salah satu pelaksana kegiatan proses belajar mengajar wajib

menyediakan kelengkapan fasilitas belajar bagi siswanya, baik itu fasilitas yang

berhubungan langsung maupun tidak langsung, seperti media, alat, ruangan belajar,

laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, jalan menuju sekolah, kantin, dan lain-

lain. Kelengkapan fasilitas belajar ini tidak hanya digunakan sebagai alat pelengkap

dalam proses belajar mengajar, melainkan juga sebagai alat pembangkit minat siswa.

Apabila fasilitas belajar di sekolah tidak ada, maka minat belajar siswa akan

26 Siti Partini Suardiman, Psikologi Pendidikan, (Yogyakarta: Studying, 1988) h. 60-61.



berkurang dikarenakan tidak adanya daya tarik baginya.27Fasilitas-fasilitas yang

dimiliki sekolah, seperti perpustakaan, ruang kelas, dan laboraturium juga dapat

mempengaruhi minat belajar siswa. Kurang lengkapnya perpustakaan serta

sedikitnya jumlah buku-buku yang disediakan untuk siswa, kemudian ruang belajar

yang sempit, kotor dan gelap juga dapat mempengaruhi minat belajar siswa, sehingga

hal-hal tersebut dapat mengurangi hasil belajarnya.

Bunda Lucy mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi minat

belajar adalah siswa berada pada suasana yang tidak mendukung. Suasana belajar

yang menyenangkan akan memberi kesempatan anak belajar dengan maksimal, hal

ini sangat erat kaitannya dengan kelengkapan fasilitas belajar di sekolah, karena

suasana yang kondusif itu di dukung oleh kondisi dan kelengkapan fasilitas belajar

(sarana dan prasarana) yang memadai.28

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan judul ini yaitu Dewi Kurniawati (2012) yang meneliti

tentang pengaruh fasilitas belajar dan kreativitas guru dalam mengajar terhadap hasil

belajar siswa pada mata pelajaran IPS terpadu kelas VIII di SMP YPPI Tulang Kabupaten

Siak. Hasil penelitiannya menggunakan korelasi product moment menunjukkan adanya

hubungan yang signifikan antara fasilitas belajar terhadap hasil belajar siswa pada mata

pelajaran IPS Terpadu kelas VIII di SMP YPPI Tualang Kabupaten Siak. Hal ini

dibuktikan melalui uji t, dimana t hitung 3.631 dengan taraf signifikan 0.000 lebih kecil

dari 0.05 (Ha diterima, H0 ditolak). Selain itu untuk variabel X2 dalam hal ini kreativitas

guru dalam mengajar terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS Terpadu kelas

27Slameto, Op.Cit., h. 68.
28Bunda Lucy, Mendidik Sesuai dengan Minat dan Bakat Anak, (Jakarta: PT. Tangga Pustaka, 2009) h. 33.



VIII di SMP YPPI Tualang Kabupaten Siak terdapat pengaruh yang signifikan. Hal ini

dibuktikan melalui uji t, dimana t hitung 6,419 dengan taraf signifikan 0.000 lebih kecil

dari 0.05 (Ha diterima, H0 ditolak) dengan kata lain, semakin baik fasilitas belajar yang

disediakan sekolah dan semakin baik kreativitas guru dalam mengajar, maka akan semakin

tinggi hasil belajarnya.29

Penelitian yang berkaitan dengan fasilitas belajar lainnya dilakukan oleh Emi Rosita,

(2009), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang meneliti tentang sarana dan prasarana

terhadap keaktifan belajar siswa. Hasil penelitian saudari Emi Rosita ini menunjukkan

bahwa sarana dan prasarana dalam kegiatan belajar akan menyebabkan siswa aktif, beliau

juga menyebutkan bahwa sarana dan prasarana ini terdapat hubungan yang signifikan hal

ini dapat dilihat dari hasil analisis yang ada bahwa untuk df 80% pada taraf signifikan 5%

ditemukan harga rtabel sebesar 0,217 sedangkan harga Phi = 0,671552287 dengan demikian

= 0,217 < 0,671552287 > 0,283.30

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian penulis ini adalah penelitian

yang dilakukan oleh Sumarni 2012, dalam penelitian tersebut mendapatkan hasil bahwa

antara media internet di sekolah dan minat belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi

kelas XI jurusan IPS SMA N 1 Bangkinang mempunyai pengaruh yang positif dan

signifikan. Hasil analisis regresi linear sederhana yaitu = 21,632 + 0,693x yang berarti

bahwa setiap kali variabel X (media internet di sekolah) bertambah satu, maka rata-rata

29 Dewi Kurniawati, Pengaruh Fasilitas Belajar dan Kreativitas Guru dalam Mengajar Terhadap Hasil
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran IPS Terpadu Kelas VIII di SMP YPPI Tulang Kabupaten Siak, Tarbiyah;
Pendidikan Ekonomi, 2012, nim : 10816003343

30Emi Rosita, Persepsi Siswa terhadap Sarana dan Prasarana dalam Kegiatan Belajar dan Hubungan
dengan Keaktifan Belajar Siswa di SMP N 1 Lipat Kain, Tarbiyah; Pendidikan Agama Islam, 2009



variabel Y (minat belajar siswa) bertambah 0,693 dan bila variabel X tetap, maka variabel

Y akan naik sebesar 21,632.31

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk memberi batasan-

batasan terhadap kerangka teoretis, hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi

kesalahpahaman dalam memahami tulisan ini, yang menjadi fokus penelitian ini adalah

pengaruh kelengkapan fasilitas belajar terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran

IPS terpadu. Penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel X (kelengkapan fasilitas

belajar) dan variabel Y (minat belajar siswa), adapun indikatorkelengkapan fasilitas

belajaryang penulis kutip dari dokumen Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai

berikut:

1. Tersedianya perabot dalam kelas, seperti: kursi, papan tulis, meja, dan lemari

2. Tersedianya peralatan dalam membantu terlaksananya kegiatan pembelajaran,

seperti: penghapus papan tulis, penggaris, globe,

3. Tersedianya media pembelajaran seperti: media yang dapat diproyeksikan, tidak

diproyeksikan, media audio, dan media visual

4. Tersedianya buku pegangan untuk guru dan siswa

5. Tersedianya barang habis pakai, seperti: spidol, tinta isi ulang

6. Tersedianya barang yang tidak habis pakai, seperti: peralatan olahraga

7. Tersedianya tempat kebersihan di setiap kelasnya

8. Tersedianya ruang belajar yang cukup di setiap kelasnya

31Sumarni, Pengaruh Media Internet di Sekolah terhadap Minat Belajar Siswa pada Mata Pelajaran
Ekonomi Kelas XI Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial SMA N 1 Bangkinang Kabupaten Kampar, Tarbiyah;
Pendidikan Ekonomi, 2012, nim : 10816003730



9. Tersedianya ruangan belajar yang baik di setiap kelasnya

10. Tersedianya ruangan bagi kepala sekolah, para pendidik, serta karyawan tata usaha

11. Tersedianya ruang perpustakaan

12. Tersedianya buku-buku di dalam perpustakaan

13. Tersedianya ruang laboratorium

14. Tersedianya alat-alat di dalam laboratorium

15. Tersedianya kantin

16. Tersedianya fasilitas olahraga, seperti lapangan olahraga, serta peralatan olahraga

17. Tersedianya tempat ibadah

18. Tersedianya tempat bermain

19. Tersedianya tempat rekreasi, seperti tempat jalan-jalan dalam rangka memberikan

refreshing bagi siswa seusai melaksanakan proses pembelajaran

20. Tersedianya taman atau halaman yang membantu terlaksananya proses pembelajaran.

Minat pada umumnya sesorang terhadap sesuatu akan diekspresikan melalui kegiatan

atau aktivitas yang berkaitan dengan minatnya,sehingga untuk mengetahui indikator minat

tersebut dapat dilihat dengan cara menganalisa kegiatan-kegiatan yang dilakukan individu

atau objek yang disenanginya, karena minat merupakan motif yang dipelajari yang

mendorong individu untuk aktif dalam kegiatan tertentu. Oleh karena itu, minat belajar ini

dapat dianalisa dengan menggunakan beberapa indikator yang penulis ambil dari ciri-ciri

minat sebagai berikut:

1. Siswa mengerjakan tugas sekolah di rumah

2. Siswa tidak mengeluh ketika mendapatkan tugas rumah dari guru

3. Siswa merasa senang ketika guru mengadakan proses pembelajaran di laboratorium



4. Siswa tidak mengeluh ketika guru mengadakan jam belajar tambahan

5. Siswa membaca materi pelajaran yang ada pada buku tanpa disuruh oleh guru baik

itu di rumah maupun di sekolah

6. Siswa selalu mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru dengan serius

7. Siswa membentuk kelompok belajar untuk membahas materi pembelajaran yang di

anggapnya sulit

8. Siswa memiliki buku pelajaran yang cukup

9. Siswa memiliki peralatan belajar yang cukup

10. Siswa bertanya kepada guru apabila mengalami kesulitan dalam belajar

11. Siswa merasa senang ketika guru menggunakan media dalam belajar

12. Siswa membuat catatan pribadi terkait dengan materi yang dianggapnya susah

13. Siswa selalu mempersiapkan alat-alat pelajaran sebelum ke sekolah

14. Siswa selalu mengulang pelajaran pada malam harinya

15. Siswa hadir di sekolah lebih awal dari waktu yang telah ditetapkan sekolah

16. Siswa tidak meninggalkan kelas sebelum waktunya (tidak bolos)

17. Siswa merespon pelajaran yang disajikan guru

18. Siswa tidak keluar masuk ketika proses pembelajaran berlangsung

19. Siswa mencari materi pelajaran yang terkait dengan pelajaran di perpustakaan

20. Siswa melaksanakan ibadah shalat di mushallah tanpa di suruh terlebih dahulu.

D. Asumsi Dasar dan Hipotesis

1. Asumsi Dasar



Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah kelengkapan fasilitas belajar

yang memadai dapat mempengaruhi minat belajar siswapada umumnya dan pada

khususnya kelasVIII di SMP Negeri 1 Kuok, Kecamatan Kuok, Kabupaten Kampar.

2. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

Ha : Ada pengaruh kelengkapan fasilitas belajar terhadap minat belajar siswa pada

mata pelajaran IPS terpadu kelas VIII di SMP Negeri 1 Kuok Kecamatan Kuok

Kabupaten Kampar.

H0 :Tidak ada pengaruh kelengkapan fasilitas belajar terhadap minat belajar siswa

pada mata pelajaran IPS terpadu kelas VIII di SMP Negeri 1 Kuok Kecamatan

Kuok Kabupaten Kampar.


