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ABSTRAK 

 

Susilowati, Eki. 2017.Hubungan Kebiasaan dan Kemandirian Belajar dengan 

Hasil Belajar IPS Siswa SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. 

Sarjana Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Drs. 

Sukarjo, S.Pd., M.Pd dan Masitah, S.Pd., M.Pd.265. 
 

Kebiasaan belajar dan kemandirian belajar menjadi faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Seseorang yang memiliki kebiasaan belajar 

yang baik dan kemandirian belajar yang tinggi akan mempengaruhi hasil belajar 

IPS. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) apakah ada hubungan yang 

positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan hasil belajar IPS;                  

(2) apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian belajar 

dengan hasil belajar IPS; (3) apakah ada hubungan yang signifikan antara 

kebiasaan dan kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS; (4) seberapa besarkah 

hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar IPS; (5)seberapa besarkah 

hubungan kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS;  (6) seberapa besarkah 

hubungan kebiasaan dan kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS. 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode korelasi. 

Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel 

Kecamatan Demak yang berjumlah 95 siswa. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara sampling jenuh.Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini dengan wawancara, observasi, angket, dan dokumentasi yang dianalisis 

menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis data awal menggunakan uji 

normalitas dan uji linieritas. Sedangkan analisis data akhir yaitu uji hipotesis dan 

koefisien determinasi. Dalam uji hipotesis meliputi uji korelasi sederhana, 

korelasi ganda, dan uji signifikan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada hubungan yang positif dan 

signifikan kebiasaan belajar dengan hasil belajar IPS sebesar 58,2% yang 

ditunjukkan dengan rhitung> rtabel = 0,763>0,202; (2) ada hubungan yang positif dan 

signifikan kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS yaitu sebesar 43,6%, yang 

ditunjukkan dengan rhitung> rtabel = 0,661>0,202; (3) ada hubungan yang signifikan 

antara kebiasaan belajar dan kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS sebesar 

61%. 

Simpulan dari penelitian ini adalah ada hubungan yang signifikan antara 

kebiasaan dan kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS dan tergolong kuat. 

Saran bagi guru harus memantau hasil belajar siswadengan memberikan motivasi 

kepada siswa untuk membiasakan belajar secara teratur dan meningkatkan 

kemandirian dalam belajar sehingga dapat mencapai hasil belajar yang optimal. 

 

Kata Kunci : Kebiasaan belajar, kemandirian belajar, hasil belajar, IPS. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan merupakan peranan penting bagi suatu bangsa dalam 

membangun negara, oleh karena itu setiap manusia berhak mengenyam 

pendidikan yang sangat bermanfaat bagi kehidupannya. Pemerintah telah 

berusaha dalam menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur menggunakan undang-

undang.Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, bab I, pasal 1 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (2003: 5) dinyatakan 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. Melalui pendidikan, diharapkan para peserta didik dapat 

mempersiapkan diri untuk ikut serta membangun bangsa, sehingga dapat 

mencapai kesejahteraan bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

 

Tujuan pendidikan nasional dapat tercapai apabila didukung dengan 

adanya suatu  kurikulum. Hal ini terdapat dalam Peraturan Pemerintah Repubik 

Indonesia No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 

menyatakan bahwa, “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 

sebagaipedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan 
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pendidikan tertentu”. Kurikulum yang digunakan pada tahun ajaran 2016/2017 

adalah kembali pada KTSP 2006 yang sesuai dengan Permendikbud No.160 tahun 

2014 tentang pemberlakuan kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013. Kurikulum 

2006 (KTSP) merupakan pedoman dalam kegiatan belajar-mengajar yang 

didalamnya mengatur mata pelajaran sesuai dengan tingkat pendidikan masing-

masing sekolah.  

Kurikulum SD/MI memuat delapan mata pelajaran, yaitu PKn, 

Matematika, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, Penjaskes, Seni Budaya, dan Bahasa 

Inggris. Keseluruhan mata pelajaran tersebut akan menghasilkan hasil belajar 

setelah melakukan proses pembelajaran. Dalam proses berjalannya pembelajaran 

tidak lepas dari kegiatan belajar. Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar 

adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Perubahan 

perilaku sebagai hasil belajar mencakup aspek pengetahuan (kognitif), sikap 

(afektif), dan keterampilan (psikomotorik). Faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Menurut Djaali (2014: 101), faktor 

internal yang mempengaruhi belajar siswa yaitu kebiasaan belajar dan sikap 

kemandirian belajar. Kebiasaan belajar merupakan cara atau teknik yang menetap 

pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan 

tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Kebiasaan belajar 

dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Delay Avoidan (DA) dan Work Methods (WM). 

DA menunjuk pada ketepatan waktu penyelesaian tugas-tugas akademis, 
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menghindarkan diri dari hal-hal yang memungkinkan tertundanya penyelesaian 

tugas, dan menghilangkan rangsangan yang akan menggangu konsentrasi dalam 

belajar. WM menunjuk kepada penggunaan cara (prosedur) belajar yang efektif, 

dan efisiensi dalam mengerjakan tugas akademik dan keterampilan belajar.  

Sikap kemandirian belajar juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

belajar. Kemandirian belajar merupakan suatu sikap otonomi dimana peserta didik 

secara relatif bebas dari pengaruh penilaian. Dengan otonomi tersebut, peserta 

didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri (Desmita, 

2014: 185). Adapun indikator kemandirian belajar di sekolah menurut  Sufyarma 

(2006: 50-51) meliputi, progresif dan ulet, inisiatif, mengendalikan dari dalam, 

kemantapan diri, memperoleh kepuasaan atas usahanya sendiri, dan tanggung 

jawab. Tanggung jawab dalam sikap kemandirian tersebut merupakan tanggung 

jawab terhadap belajarnya dan pencapaian hasil belajar kedepannya. Susanto 

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

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

sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam 

melakukan kegiatan belajar yang memberikan perubahan kepada siswa. Faktor-

faktor yang memberikan kontribusi terhadap proses dan hasil belajar adalah faktor 

internal dan eksternal siswa. Menurut Wasliman dalam Susanto (2016: 12) faktor 

internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam diri siswa yang meliputi 

kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Sedangkan faktor eksternal adalah 
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faktor yang berasal dari luar diri peserta didikmeliputi keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. 

Kebiasaan belajar dan sikap kemandirian belajar siswa memiliki pengaruh 

yang cukup besar terhadap hasil belajar siswa. Hal tersebut dapat menjadi faktor 

yang menimbulkan masalah pada siswa dalam belajar terutama pada mata 

pelajaran IPS yang memiliki ruang lingkup materi sangat luas,sebagaimana 

tertuang dalam Standar Isi ruang lingkup IPS di sekolah dasar, meliputi: (1) 

manusia, tempat, dan lingkungan; (2) waktu, keberlanjutan, dan perubahan; (3) 

sistem sosial dan budaya; (4) perilaku ekonomi dan kesejahteraan. 

Berdasarkan KTSP, melalui pelajaran IPS siswa diarahkan dapat memiliki 

kemampuan sebagai berikut: (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial;(3) memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; dan (4) memiliki kemampuan 

berkomunikasi, bekerjasama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk, 

di tingkat lokal, nasional, dan global (Susanto, 2016: 149).Berdasarkan tujuan IPS 

tersebut bahwa pembelajaran IPS diarahkan dapat membentuk kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah, yaitu melalui kebiasaan belajar dan kemandirian 

belajar siswa. Melalui kebiasaan belajar yang dimiliki siswa dan sikap 

kemandirian belajar siswa dapat membentuk kemampuan dalam memecahkan 

masalah dalam kehidupan sosial serta siswa dapat berkerjasama dalam masyarakat 

yang majemuk. 
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Survey nasional menunjukkan berbagai permasalahan pelaksanaan standar 

isi mata pelajaran IPS seperti alokasi waktu yang diberikan cukup singkat 

sedangkan materi yang harus diberikan cukup banyak, dan sumber belajar yang 

masih kurang. Materi IPS dipahami sebagai materi yang hapalan saja, sehingga 

tes yang digunakan lebih menekankan pada hapalan, padahal berbagai 

keterampilan berpikir dalam IPS bisa diuji melalui penilaian yang dibuat oleh 

guru. Pemahaman seperti ini berakibat padapembelajaran, guru lebihmenekankan 

pada aktivitas guru, bukan pada aktivitas siswa. Pembelajaranyang dilakukan oleh 

guru kurang variatif. Misalnya guru lebih banyakmenggunakan metode ceramah 

bahkan menyuruh siswa untuk mencatat (Depdiknas, 2007).  

Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan berbagai perbaikan 

dalam kegiatan pembelajaran IPS hingga tujuan-tujuan pengajaran IPS tersebut 

dapat tercapai. Ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan dapat dijadikan tolak 

ukur suatu keberhasilan pembelajaran. Hal ini juga tentunya perlu didukung hasil 

belajar IPS siswa yang dapat mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) serta 

kegiatan belajar siswa yang optimal.  

Permasalahan tersebut juga terjadi di SDN Gugus Sunan Ampel 

Kecamatan Demak. Hasil pra penelitian di SDN Katonsari 1, SDN Katonsari 3, 

SDN Kalikondang 2, dan SDN Kalikondang 4 pada tanggal 10 Januari 2017 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, diketahui bahwa hasil belajar 

IPS siswa SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak masih tergolong rendah 

yaitu 47% belum mencapai KKM pada Ulangan Akhir Semester 1. Berikut 

diagram persentase kelulusan dari lima mata pelajaran hasil dari dokumentasi dan 
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observasi hasil belajar siswa Ulangan Akhir Semester 1 SDN Gugus Sunan 

Ampel Kecamatan Demak. 

 

Gambar 1.1 Diagram Persentase Kelulusan Hasil UAS  

Diagram di atas menunjukkan bahwa dari kelima mata pelajaran tersebut, 

persentase kelulusan pada mata pelajaran IPS yang paling rendah dari setiap 

sekolah di SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa kebiasaan belajar siswa kelas IV 

masih belum sepenuhnya baik yaitu ditunjukkan pada saat pembelajaran IPS, 

siswa kurang berkonsentrasi sehingga banyak siswa yang pasif dan sedikit yang 

mengajukan pertanyaan. Pembelajaran IPS dianggap siswa kurang menarik dan 

membosankan, serta kajian materi IPS sangat luas dan banyak sehingga 

mengharuskan siswa untuk memahami atau cenderung menghafalkan. 

Kebanyakan siswa enggan untuk membaca materi pelajaran, siswa lebih senang 

kegiatan belajar yang berhubungan dengan keterampilan seperti berhitung dan 
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menggambar. Selain itu, cara/kebiasaan belajar kelompok lebih disenangi siswa, 

karena mereka dapat membahas tugas secara bersama-sama. Namun, ada beberapa 

siswa yang tidak senang dan protes karena kelompoknya tidak sesuai yang 

diinginkan sehingga membuat siswa malas berkerja kelompok. Siswa yang 

memiliki kebiasaan belajar yang baik, maka kemampuan untuk menerima 

pembelajaran lebih cepat dan mudah sehingga berdampak pada hasil belajar yang 

optimal.  

Selain kebiasaan belajar, kemandirian belajar siswa di sekolah juga 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Siswa kelas IV di SDN Gugus Sunan Ampel 

sebagian besar tidak rajin membaca buku atau mengerjakan latihan soal yang ada 

di buku kalau tidak diperintah oleh guru. Siswa belum mempunyai tanggung 

jawab untuk belajar sendiri. Dari permasalahan tersebut, peneliti ingin menguji 

hubungan kebiasaan belajar dan kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa. 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan belajar dan 

kemandirian belajar siswa memiliki hubungan dengan hasil belajar. Hal ini 

ditunjukkan dengan penelitian yang telah dilakukan olehFitria Rahmawati, I 

Komang Sudarma, Made Sulastri tahun 2014. Dengan judul “Hubungan antara 

Pola Asuh Orang Tua dan Kebiasaan Belajar terhadap Prestasi Belajar Siswa SD 

Kelas IV Semester Genap Di Kecamatan Melaya-Jembrana”. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa (1) terdapat hubungan yang signifikan pola asuh orang tua 

terhadap prestasi belajar siswa dengan kontribusi sebesar 18,23%, (2) terdapat 

hubungan yang signifikan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa 

dengan kontribusi sebesar 10,6%, (3) secara bersama-sama terdapat hubungan 
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yang signifikan antara pola asuh orang tua dan kebiasaan belajar terhadap prestasi 

belajar siswa dengan kontribusi sebesar 70,56% dengan kategori sangat kuat. 

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pola asuh orang tua dan 

kebiasaan belajar mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Fatemeh Mashayekhi, dkk. tahun 2014 yang berjudul “The Relationship between 

the study habits and the academic achievement of students in Islamic Azad 

Unicversity of Jiroft Branch”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “89% dari 

siswa memiliki kebiasaan belajar yang relatif diinginkan, antara dua variabel, 

kebiasaan belajar dan prestasi akademik terdapat hubungan. Antara skor 

kebiasaan belajar terdapat hubungan positif yang signifikan dengan prestasi 

akademik (r=0,175, p=0,009). Mengingat bahwa variabel, seperti kebiasaan 

belajar memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi akademik dan dapat 

diubah dengan pendidikan”.  

Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Syamsu Rijal dan Suhedir Bachtiar tahun 2015 yang berjudul “Hubungan antara 

Sikap, Kemandirian Belajar, dan Gaya Belajar dengan Hasil Belajar Kognitif 

Siswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara: (i) 

sikap siswa dengan hasil belajar kognitif Biologi, degan nilai korelasi sebesar 

0,621, (ii) kemandirian belajar siswa dengan hasil belajar kognitif Biologi dengan 

nilai korelasi sebesar 0,579, (iii) gaya belajar siswa dengan hasil belajar kognitif 

Biologi dengan nilai korelasi sebesar 0,577, (iv) sikap, kemandirian belajar dan 

gaya belajar siswa dengan hasil belajar kognitif Biologi. Berdasarkan penelitian 
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tersebut dapat menjadi landasan peneliti untuk meneliti tentang hubungan 

kebiasaan dan kemandirian belajar dengan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Hubungan Kebiasaan dan Kemandirian Belajar dengan Hasil Belajar IPS 

Siswa Kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak”. 

 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

identifikasi beberapa permasalahan yakni: 

1. Kebiasaan belajar siswa di sekolah masih belum sepenuhnya baik, yaitu 

ditunjukkan saat pembelajaran di kelas, sebagian siswa tidak berkonsentrasi 

sehingga pasif dan sedikit yang mengajukan pertanyaan. Siswa enggan untuk 

membaca materi pelajaran. Siswa lebih senang belajar yang berhubungan 

dengan keterampilan seperti berhitung dan menggambar. Cara/kebiasaan 

belajar kelompok lebih disenangi siswa, karena mereka dapat membahas tugas 

secara bersama-sama. 

2. Kemandirian belajar siswa di sekolah yang masih kurang optimal yaitu 

sebagian besar siswa tidak rajin membaca buku atau mengerjakan latihan soal 

yang ada di buku kalau tidak diperintah oleh guru. Siswa belum mempunyai 

tanggung jawab untuk belajar sendiri. 

3. Hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS masih rendah yaitu nilai dari 47% 

siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel belum memenuhi KKM. 
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1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Penelitian ini hanya membatasi pada kebiasaan belajar dan kemandirian 

belajar di sekolah serta hubungannya dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. Hasil belajar IPS siswa mencakup 

tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Peneliti ingin mengetahui 

adakah hubungan kebiasaan dan kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS. 

 

1.4 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar 

dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan 

Demak? 

2. Apakah ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian belajar 

dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan 

Demak? 

3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan dan kemandirian 

belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel 

Kecamatan Demak? 

4. Seberapa besarkah hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar IPS siswa 

kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak? 

5. Seberapa besarkah hubungan kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak? 
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6. Seberapa besarkah hubungan kebiasaan dan kemandirian belajar dengan hasil 

belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak? 

 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah untuk: 

1. Menguji hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. 

2. Menguji hubungan kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV 

SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. 

3. Menguji hubungan kebiasaan dan kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS 

siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. 

4. Menentukan seberapa besar hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar 

IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. 

5. Menentukan seberapa besar hubungan kemandirian belajar dengan hasil belajar 

IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. 

6. Menentukan seberapa besar hubungan kebiasaan dan kemandirian belajar 

dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan 

Demak. 

 

1.6 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkandapat diperoleh dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi 

bagi pendidikan dan memperluas pengetahuan yang dapat dimanfaatkan sebagai 

kajian bersama mengenai kebiasaan belajar dan kemandirian belajar sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.  

1.6.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara praktis, bagi: 

1.6.2.1 Guru 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi bagi guru dalam 

mengembangkan upaya belajar dan pembentukkan kebiasaan belajar yang efektif 

dan kemandirian belajar yang optimal. 

1.6.2.2 Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sekolah sebagai 

pedoman dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan hasil belajar 

siswa melalui pembentukkan kebiasaan dan kemandirian belajar pada siswa. 

1.6.2.3 Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar salah 

satunya kebiasaan belajar, kemandirian belajar, dan hubungan kebiasaan dan 

kemandirian belajar dengan hasil belajar. 

  



 

13 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 KAJIAN PUSTAKA 

2.1.1 Hakikat Belajar 

2.1.1.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Pengertian belajar telah banyak dikemukakan oleh berbagai ahli 

pendidikan. Menurut Slameto (2010: 2), belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Djamarah (2011: 13) berpendapat bahwa belajar adalah 

serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya 

yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor.  

Menurut Sardiman (2016: 20), belajar merupakan perubahan tingkah laku 

atau penampilan, dengan serangkain kegiatan misalnya dengan membaca, 

mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Belajar itu akan lebih 

baik jika subjek belajar mengalami dan melakukannya, tidak bersifat verbalistik. 

Dalam pengertian luas, belajar dapat diartikan sebagai kegiatan psiko-fisik 

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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Bertolak dari berbagai definisi yang telah diuraikan tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan seluruh tingkah 

laku seseorang yang baru secara keseluruhan dan relatif menetap sehingga 

terbentuk kepribadian seutuhnya sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut aspek  kognitif, afektif, dan 

psikomotor. 

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Belajar 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (2009: 42), prinsip-prinsip belajar adalah 

sebagai berikut: 

1. Perhatian dan Motivasi 

Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Tanpa 

adanya perhatian tidak mungkin akan terjadi sebuah proses belajar. Perhatian 

terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai 

dengan kebutuhannya. Apabila bahan pelajaran itu dirasakan sebagai sesuatu 

yang dibutuhkan, diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan 

membangkitkan motivasi untuk mempelajarinya. Di samping perhatian, 

motivasi juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan belajar. Motivasi 

adalah tenaga yang menggerakkan dan mengarahkan aktivitas seseorang, 

tanpa adanya motivasi seseorang tidak dapat melakukan kegiatan dengan 

sebaik-baiknya, oleh karena itu dengan perhatian dan motivasi maka siswa 

akan melakukan proses belajar atau membiasakan diri dengan belajar yang 

baik, sehingga dapat memperoleh hasil yang  diinginkan. 
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2. Keaktifan 

Dalam proses belajar, siswa selalu menampakkan keaktifan. Keaktifan itu 

beraneka ragam bentuknya. Mulai dari kegiatan fisik yang mudah kita amati 

sampai kegiatan psikis yang susah diamati. Kegiatan fisik bisa berupa 

membaca, mendengar, menulis, berlatih keterampilan-keterampilan, dan 

sebagainya. Contoh kegiatan psikis misalnya menggunakan khasanah 

pengetahuan yang dimiliki dalam memecahkan masalah yang dihadapi, 

membandingkan satu konsep dengan yang lain, menyimpulkan hasil 

percobaan, dan kegiatan psikis yang lain.  

3. Keterlibatan Langsung/Berpengalaman 

Dalam belajar melalui pengalaman langsung siswa tidak sekadar mengamati 

secara langsung tetapi harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, 

dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Keterlibatan siswa di dalam belajar 

berupa keterlibatan fisik, mental, emosional, keterlibatan dengan kegiatan 

kognitif dalam pencapaian dan perolehan pengetahuan, dalam penghayatan 

dan internalisasi nilai-nilai dalam pembentukkan sikap dan nilai serta saat  

mengadakan latihan-latihan dalam pembentukan keterampilan. 

4. Pengulangan 

Prinsip belajar yang menekankan perlunya pengulangan barangkali yang 

paling tua adalah yang dikemukakan oleh teori Psikologi Daya. Menurut teori 

ini belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terdiri atas 

daya mengamat, menanggap, mengingat, mengkhayal, merasakan, berfikir 
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dan sebagainya. Dengan mengadakan pengulangan  maka daya-daya tersebut 

akan berkembang.  

5. Tantangan 

Dalam situasi belajar siswa menghadapi suatu tujuan yang ingin dicapai, 

tetapi selalu terdapat hambatan yaitu mempelajari bahan belajar, maka 

timbullah motif untuk mengatasi hambatan itu yaitu dengan mempelajari 

bahan belajar tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam bahan belajar 

membuat siswa bergairah untuk mengatasinya. Bahan belajar yang baru, yang 

banyak mengandung masalah yang perlu dipecahkan membuat siswa 

tertantang untuk mempelajarinya. Pelajaran yang memberi kesempatan pada 

siswa untuk menemukan konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi 

akan menyebabkan siswa berusaha mencari dan menemukan konsep-konsep, 

prinsip-prinsip, dan generalisasi tersebut.  

6. Balikan dan Penguatan 

Siswa belajar lebih banyak bilamana setiap langkah segera diberikan 

penguatan. Hal ini timbul karena kesadaran adanya kebutuhan untuk 

memperoleh balikan dan penguatan bagi setiap kegiatan yang dilakukan.  

7. Perbedaan Individual 

Siswa memiliki karakteristik masing-masing. Perbedaan individual ini 

berpengaruh pada cara dan hasil belajar siswa. Kesadaran siswa memiliki 

perbedaan dengan siswa yang lain akan emmbantu siswa menentukan cara  

belajar dab sarana belajar bagi dirinya sendiri.  



17 

 

 
 

Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 79) yang menyatakan bahwa prinsip-

prinsip belajar meliputi: 

1. Prinsip keterdekatan (continguity) menyatakan bahwa situasi stimulus yang 

hendak direspon oleh pembelajar harus disampaikan sedekat mungkin 

waktunya dengan respon yang diinginkan. 

2. Prinsip pengulangan (repetition) menyatakan bahwa situasi stimulus dan 

respon perlu diulang-ulang atau dipraktikkan, agar belajar dapat diperbaiki 

dan meningkat retensi belajar. 

3. Prinsip penguatan (reinforcement) menyatakan bahwa belajar sesuatu yang 

baru akan diperkuat apabila belajar yang lalu diikuti oleh perolehan hasil 

yang menyenangkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip belajar 

meliputi perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung/berpengalaman, 

pengulangan, tantangan, balikan dan penguatan, perbedaan individual, dan 

keterdekatan. 

2.1.1.3 Teori Belajar 

Terdapat berbagai teori-teori belajar yang telah dikemukakan oleh para 

ahli, yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Belajar Behavioristik 

Teori belajar behavioristik mendefinisikan bahwa belajar merupakan 

perubahan perilaku, khususnya perubahan kapasitas siswa untuk berperilaku 

yang baru sebagai hasil belajar, bukan sebagai hasil proses pematangan 

semata(Winataputra, 2007: 2.4). Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 89) belajar 
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merupakan proses perubahan perilaku berwujud perilaku yang tampak atau 

perilaku yang tidak tampak. Aspek terpenting yang dikemukakan oleh aliran 

behavioristik dalam belajar adalah bahwa hasil belajar (perubahan perilaku) itu 

tidak disebabkan oleh kemampuan internal manusia (insight), tetapi karena 

faktor stimulus yang menimbulkan respons. Stimulus meliputi sesuatu yang 

dapat dilihat, didengar, dicium, dirasakan, dan diraba oleh seseorang. 

Seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila mampu menunjukkan 

perubahan tingkah laku. Selain stimulus, faktor penting lain yang berpengaruh 

yaitu faktor penguatan (reinforcement). Penguatan adalah apa saja yang dapat 

memperkuat timbulnya respons.  

 Aktivitas belajar manusia akan berlangsung terus menerus sepanjang 

waktu, setiap kali manusia berinteraksi dengan lingkungan (stimulus) dan 

manusia akan mereaksinya (memberikan respons). Untuk itu, agar aktivitas 

belajar siswa di kelas dapat mencapai hasil belajar yang optimal, maka 

stimulus harus dirancang sedemikian rupa sehingga mudah direspons oleh 

siswa.  

2. Teori Belajar Kognitif 

Rifa’i dan Anni (2012: 105) mengemukakan bahwa pandangan teori 

belajar kognitif,  belajar merupakan proses-proses internal yang tidak dapat 

diamati langsung. Adapun perubahan tingkah laku yang tampak sesungguhnya 

adalah refleksi dari perubahan interaksi persepsi dirinya terhadap sesuatu yang 

diamati dan dipikirkan. Teori belajar kognitif dibentuk dengan tujuan 

mengkonstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Hasilnya berupa 
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prosedur-prosedur yang dapat diterapkan pada situasi kelas untuk mendapatkan 

hasil yang sangat produktif. 

3. Teori Belajar Konstruktivisme 

Rifa’i dan Anni (2012: 114) mengemukakan bahwa dalam pandangan 

teori belajar konstruktivisme, belajar adalah proses penemuan dan transformasi 

informasi kompleks yang berlangsung pada diri seseorang. Teori 

konstruktivisme memfokuskan pada peserta didik mengkonstruksikan 

pengetahuannya sendiri melalui interaksi dengan  lingkungannya. Individu 

yang sedang belajar dipandang sebagai orang yang secara konstan memeriksa 

informasi baru untuk dikonfirmasikan dengan prinsip yang telah dimiliki, 

kemudian merevisi prinsip tersebut apabila sudah tidak sesuai dengan 

informasi yang baru diperoleh. Agar peserta didik mampu melakukan kegiatan 

belajar, maka peserta didik harus melibatkan diri secara aktif.  

4. Teori Belajar Humanistik 

Pendidikan humanistik mengutamakan pada peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan peserta didik. Fokus utama dari pendidikan humanistik 

adalah hasil pendidikan yang bersifat afektif, belajar tentang cara-cara belajar, 

meningkatkan kreativitas dan semua potensi peserta didik.Hasil belajar dalam 

pandangan humanistik adalah kemampuan peserta didik mengambil tanggung 

jawab dalam menentukan apa yang dipelajari dan menjadi individu yang 

mampu mengarahkan diri sendiri (self-directing) dan mandiri (independent).  

Ada beberapa asumsi yang mendasari pendekatan humanistik dalam 

pendidikan yaitu: 
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a. Self Direction (Swa Arah) 

peserta didik mempelajari apa yang dibutuhkan dan ingin dipelajari. 

Peserta didik hendaknya diberikan kesempatan untuk mengarahkan 

belajarnya, memilih apa yang ingin mereka pelajari, dan dalam derajat 

tertentu, mengarahkan kapan dan bagaimana peserta didik itu akan 

mempelajarinya. Dalam prinsip ini anak akan menjadi peserta didik yang 

mampu mengarahkan belajarnya sendiri, memotivasi diri, dan tidak jadi 

penerima informasi yang bersifat pasif. 

b. Belajar tentang cara-cara belajar (Learning to how learn) 

Peserta didik yang mengetahui cara-cara mempelajari bidang-bidang 

pengetahuan memiliki harapan dalam memadukan belajar baru dengan 

belajar yang menantang mengenai situasi yang terus berubah. Apabila 

peserta didik dihadapkan pada tantangan baru maka akan mudah untuk 

menyesuaikan diri.   

c. Evaluasi Diri (Self-Evaluation) 

Evaluasi diri merupakan prasayarat bagi perkembangan kemandirian 

peserta didik. Peserta didik dievaluasi dengan menggunakan standar 

peserta didik itu sendiri, dan tanpa ada grading. Apabila peserta didik 

memilih apa yang dipelajari dan mengermbangkan keterampilan cara-cara 

belajar maka peserta didik itu harus melakukan evaluasi diri. 

d. Pentingnya Perasaan (Important of Feelings) 

Dalam pandangan humanistik, domain kognitif dan domain afektif sama 

pentingnya dan keduanya tidak boleh dipisahkan. Dari sudut pandang 
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pendekatan humanistik, belajar merupakan kegiatan memperoleh 

informasi atau pengalaman baru, dan secara personal peserta didik 

menemukan makna akan informasi atau pengalaman baru tersebut. 

e. Bebas dari Ancaman (Freedom of Treat) 

Belajar akan lebih mudah, lebih bermakna, dan lebih diperkuat apabila 

belajar itu terjadi dalam suasana yang bebas dari ancaman. Dalam kegiatan 

belajar ini peserta didik dapat mengungkapkan perasaannya dan 

kerendahan hatinya.  

2.1.1.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Belajar memiliki banyak faktor yang mempengaruhinya. Menurut Slameto 

(2010: 54), faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, dalam hal 

ini digolongkan menjadi dua yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah 

faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar mencakup faktor 

jasmaniah, seperti faktor kesehatan, cacat tubuh. Faktor psikologis, seperti 

intelegansi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Dan faktor 

kelelahan. Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu mencakup faktor 

keluarga, seperti cara orang tua mendidik, relasi antaranggota keluarga, suasana 

rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian keluarga, dan latar belakang orang 

tua. Faktor sekolah, seperti metode mengajar, kurikulum, relasi guru dan siswa, 

relasi siswa dan guru, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standart 

pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

Faktor masyarakat, sepertikegiatan siswa dalam masyarakat, mass media, teman 

bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 
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Senada dengan pendapat Purwanto (2014: 102), faktor –faktor yang 

mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua golongan yaitu sebagai faktor yang 

ada pada organisme itu sendiri yang kita sebut faktor individual dan faktor yang 

ada di luar individu yang disebut faktor sosial. Faktor individual terdiri dari faktor 

kematangan/pertumbuhan, kecerdasan, latihan, motivasi, dan faktor pribadi, 

sedangkan faktor sosial terdiri dari faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru 

dan cara mengajarnya, alat-alat yang dipergunakan dalam belajar mengajar, 

lingkungan dan kesempatan yang tersedia, dan motivasi sosial.  

Berbeda dengan pendapat Djaali (2014: 101-130), faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar sebagai berikut. 

1. Motivasi 

Motivasi belajar merupakan kondisi fisiologis dan psikologis yang terdapat 

dalam diri siswa yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu 

guna mencapai suatu tujuan tertentu. Motivasi belajar merupakan salah satu 

faktor yang ikut menentukan keberhasilan dalam belajar. Siswa yang motivasi 

belajarnya tinggi maka akan mencapai hasil belajar yang tinggi pula. 

2. Sikap 

Sikap belajar  merupakan kecenderungan perilaku seseorang tatkala ia 

mempelajari hal-hal yang bersifat akademik. Sikap belajar siswa akan 

berwujud dalam bentuk perasaan senang atau tidak senang, setuju atau tidak 

setuju, suka atau tidak suka terhadap hal-hal tersebut. Sesuatu yang 

menimbulkan rasa senang cenderung diulang dan akan melekat pada diri 

siswa. Sikap belajar ikut berperan dalam menentukan aktivitas belajar siswa. 
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3. Minat 

Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas 

tanpa ada yang menyuruh. Minat sangat mempengaruhi aktivitas belajar 

siswa. 

4. Kebiasaan Belajar 

Kebiasaan belajar merupakan cara bertindak yang diperoleh melalui belajar 

secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat 

otomatis. Cara belajar yang efisien belum menjamin keberhasilan dalam 

belajar, yang paling penting adalah siswa mempraktikkannya dalam belajar 

sehari-hari, sehingga lama-kelamaan menjadi kebiasaan, baik di dalam 

maupun luar kelas. 

5. Konsep Diri 

Konsep diri merupakan pandangan seseorang tentang dirinya sendiri yang 

menyangkut apa yang ia ketahui dan rasakan tentang perilakunya,isi pikiran 

dan perasaannya serta bagaimana perilakunya tersebut berpengaruh terhadap 

orang lain. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut, terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi belajar yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Kedua faktor 

tersebut mempunyai pengaruh yang kuat dalam proses belajar, jika faktor-faktor 

yang mempengaruhi tersebut mendukung proses belajar (pengaruh positif) maka 

hasil belajar yang akan dicapai siswa akan optimal. 
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2.1.1.5 Kesiapan Belajar Siswa (Stimulus-Memory-Respons) 

Slameto (2010: 113) kesiapan adalah keseluruhan kondisi seseorang yang 

membuatnya siap untuk memberi respons/jawaban di dalam cara tertentu terhadap 

suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada atau 

kecenderungan untuk memberi respons. Kondisi siswa yang siap dalam 

menghadapi situasi apapun akan terlihat dari sikapnya dalam memberikan respon 

terhadap setiap pertanyaan yang diajukan guru. Kondisi mencakup setidak-

tidaknya 3 aspek, yaitu: 

1. kondisi fisik, mental, dan emosional; 

2. kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan; 

3. keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari 

Menurut Thorndike dalam Slameto (2010: 114) kesiapan adalah prasyarat 

untuk belajar berikutnya. Siswa hendaknya menguasai materi yang telah 

disampaikan karena memiliki keterkaitan dengan materi selanjutnya. Keadaan 

yang siap ditunjukkan dengan kapasitas pengetahuan yang dimiliki siswa dalam 

memahami materi ajar sesuai dengan tujuan pembelajaran.  

  Rifa’i dan Anni (2012: 109) menjelaskan bahwa untuk kesiapan belajar 

siswa diperlukan pemberian stimulus yang berasal dari luar, sebagian besar 

mampu membangkitkan respon seseorang. Stimulus adalah apa saja yang 

diberikan guru kepada pembelajar. Siswa harus memperhatikan informasi/apa 

saja yang diberikan guru, dilanjutkan dengan proses membawa informasi ke 

dalam alam sadar kemudian disimpan dalam memori.Dari memori tersebut 
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kemudian siswa merespon/menanggapi informasi tersebut. Respon berupa reaksi 

atau tanggapan pembelajar terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. 

2.1.1.6 Kesulitan Belajar Siswa 

Djamarah (2011: 235) mengemukakan bahwa kesulitan belajar adalah suatu 

kondisi dimana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya 

ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Menurut Abdurrahman 

(2012: 7) secara garis besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua 

kelompok, (1) kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan dan (2) 

kesulitan belajar akademik. Kesulitan belajar yang berhubungan dengan 

perkembangan mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar 

bahasa dan komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. 

Kesulitan belajar akademik menunjuk pada adanya kegagalan-kegagalan 

pencapaian perestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. 

Kegagalan-kegagalan tersebut mencakup penguasaan keterampilan dalam 

membaca, menulis, dan/atau matematika.  

Djamarah (2011: 234) kesulitan yang dirasakan oleh anak didik bermacam-

macam, yang dapat dikelompokkan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut: 

1. Dilihat dari jenis kesulitan belajar: ada yang berat dan ada yang sedang 

2. Dilihat dari mata pelajaran yang dipelajari: ada yang sebagian mata pelajaran 

dan ada yang sifatnya sementara 

3. Dilihat dari sifat kesulitannya: ada yang sifatnya menetap dan ada yang 

sifatnya sementara 
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4. Dilihat dari segi faktor penyebabnya: ada yang karena faktor intelegensi dan 

ada yang karena faktor non-intelegensi. 

Menurut Syah (2015: 184) terdapat faktor-faktor penyebab timbulnya 

kesulitan belajar yaitu : 

1. Faktor intern siswa  

Faktor intern siswa yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dari 

dalam diri siswa sendiri, meliputi gangguanatau kekurangmampuan psiko-fisik 

siswa yakni: 

a. yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya kapasitas 

intelektual/intelegensi siswa; 

b. yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi dan 

sikap; 

c.  yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti terganggunya 

alat-alat  indera penglihatan dan pendengaran (mata dan telinga). 

2. Faktor ektern siswa 

Faktor ekstern siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar 

yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini meliputi, 

lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah.  

Di antara faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai faktor khusus ini 

adalah sindrom psikologis berupa learning disability (ketidakmampuan belajar). 

Sindrom yang berarti satuan gejala yang muncul sebagai indikator adanya 

keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar itu terdiri atas: (1) 

Disleksia yakni ketidakmampuan belajar membaca; (2) Disgrafia yakni 
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ketidakmampuan belajar menulis;(3) Diskalkulia yakni ketidakmampuan belajar 

matematika. 

2.1.1.7 Cara Mengatasi Kesulitan Belajar Siswa 

Menurut Syah (2015: 186) untuk menetapkan alternatif pemecahan masalah 

atau cara mengatasi kesulitan belajar siswa adalah guru melakukan diagnosis yang 

merupakan identifikasi fenomena yang menunjukkan adanya kesulitan belajar 

yang melanda siswa tersebut. Kemudian ikuti beberapa langkah pentinguntuk 

mengatasi kesulitan belajar menurut Syah (2015: 188) yang meliputi: 

1. Menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan 

hubungan antarbagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar 

mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa.  

2. Mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan 

perbaikan. Bidang-bidang kecakapan bermasalah ini dapat dikategorikan 

menjadi tiga macam, yaitu: (1) bidang kecakapan bermasalah yang dapat 

ditangani oleh guru sendiri; (2) bidang kecakapan bermasalah yang dapat 

ditangani oleh guru dengan bantuan orang tua; (3) bidang kecakapan 

bermasalah yang tidak dapat ditangani baik oleh guru maupun orang tua. 

3. Menyusun program perbaikan, khususnya program remidialteaching 

(pengajaran perbaikan). Dalam menyusun program perbaikan 

(remidialteaching) sebelumnya guru perlu menetapkan hal-hal seperti: 

tujuanpengajaran remidial, materipengajaran remidial, metodepengajaran 

remidial, alokasi waktu pengajaran remidial, dan evaluasi kemajuan siswa 

setelah mengikuti program pengajaran remidial.  
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Pendapat lain dari Djamarah (2011: 250), langkah-langkah yang perlu 

ditempuh dalam rangka usaha mengatasi kesulitan belajar anak didik, dapat 

dilakukan melalui enam tahap yaitu: 

1. Pengumpulan data, dapat dilakukan dengan menggunakan teknik pengamatan 

langsung terhadap objek bermasalah, teknik wawancara ataupun dokumentasi 

dapat dipakai untuk mengumpulkan data. 

2. Pengolahan data, yaitu data yang telah dikumpulkan diolah dengan langkah-

langkah: identifikasi kasus; membandingkan antarkasus; membandingkan 

dengan hasil tes; dan menarik kesimpulan.  

3. Diagnosis, yaitu keputusan menangani hasil dari pengolahan data.  

4. Prognosis, dilakukannya kegiatan penyusunan program dan penetapan 

ramalan mengenai bantuan yang harus diberikan kepada anak untuk 

membantunya keluar dari kesulitan belajar. 

5. Treatment, yaitu pemberian perlakuan/bantuan kepada anak didik yang 

mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada 

tahap prognosis. Bentuk treatment yang dapat diberikan adalah: melalui 

bimbingan belajar individual, kelompok, melalui remidial teachinguntuk 

mata pelajaran tertentu, melalui bimbingan orang tua di rumah, pemberian 

bimbingan pribadi untuk mengatasi masalah  psikologis, pemberian 

bimbingan mengenai cara belajar yang baik secara umum dan sesuai dengan 

karakteristik setiap mata pelajaran. 

6. Evaluasi, yaitu untuk mengetahui apakah treatment yang telah diberikan 

berhasil dengan baik. 
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2.1.1.8 Cara Memotivasi Belajar Siswa 

Kegiatan belajar mengajar memerlukan peranan motivasi baik intrinsik 

maupun ekstrinsik. Dengan motivasi, pelajar dapat mengembangkan aktivitas dan 

isniatif, dapat mengarahkan dan memelihara ketekunan dalam melakukan kegiatan 

belajar. Ada beberapa cara meningkatkan motivasi instrinsik siswa dalam kegiatan 

belajar menurut Rifa’i dan Anni (2012: 155) sebagai berikut: (1) membangkitkan 

minat belajar; (2) mendorong rasa ingin tahu; (3) menggunakan variasi metode 

penyajian yang menarik; dan (4) membantu siswa dalam merumuskan tujuan 

belajar. 

Selain itu ada beberapa cara menumbuhkan motivasi ekstrinsik dalam 

kegiatan belajar siswa di sekolah menurut Sardiman (2016: 92) yaitu sebagai 

berikut: 

1. Memberi angka 

Pemberian angka-angka yang baik dikaitkan dengan values yang terkandung di 

dalam setiap pengetahuan yang diajarkan kepada para siswa sehingga tidak 

hanya kognitif saja tetapi juga keterampilan afeksinya. 

2. Hadiah 

Hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi namun disesuaikan dengan 

subyek penerima hadiah tersebut agar dapat dijadikan motivasi yang tepat. 

3. Saingan/kompetisi 

Saingan/kompetisi dapat digunakan sebagai alat motivasiuntuk mendorong 

belajar siswa. Persaingan, baik persaingan individual mapun kelompok dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 
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4. Ego-involvement 

Menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas da 

menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan 

mempertaruhkan harga diri, adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang 

cukup penting. Seseorang akan berusaha dengan segenap tenaga untuk 

mencapai prestasi yang baik dengan menjaga dirinya. 

5. Memberi ulangan 

Para siswa akan menjadi giat belajar jika mengetahui akan ada ulangan. Oleh 

karena itu, memberi ulangan ini juga merupakan sarana motivasi. 

6. Mengetahui hasil 

Dengan mengetahui hasil pekerjaan, apalagi jika mengalami kemajuan akan 

mendorong siswa untuk lebih giat belajar.  

7. Pujian 

Apabila ada siswa yang sukses yang berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, 

perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan 

merupakan motivasi yang baik. 

8. Hukuman 

Hukuman merupakan bentuk reinforcement yang negatif tetapi jika diberikan 

secara tepat dan bijak dapat menjadi alat motivasi. Guru harus mengerti 

prinsip-prinsip pemberian hukuman. 

9. Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar berarti ada unsur kesengajaan, ada maksud untuk belajar.  
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10. Minat 

Proses belajar itu akan berjalan lancar kalau disertai minat. Cara 

membangkitkan minat yaitu dengan membangkitkan adanya suatu kebutuhan, 

menghubungkan dengan persoalan pengalaman yang lampau, memberi 

kesempatan untuk mendapatkan hasil yang baik, dan menggunakan berbagai 

macam bentuk mengajar. 

11. Tujuan yang diakui 

Rumusan tujuan yang diakui dan diterima baik oleh siswa merupakan alat 

motivasi yang sangat penting, sebab dengan memahami tujuan yang harus 

dicapai karena dirasa sangat berguna dan menguntungkan, maka akan timbul 

gairah untuk terus belajar. 

2.1.1.9 Cara Belajar yang Efektif 

Slameto (2010: 73) mengemukakan cara-cara belajar yang efektif yaitu 

sebagai berikut: 

1. Perlunya Bimbingan 

Belajar itu sangat kompleks. Hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Kecakapan dan ketangkasan belajar berbeda secara individual. Guru 

dapat membantu siswa memberi petunjuk-petunjuk umum tentang cara-cara 

belajar yang efisien. Selain itu, baik pula siswa diawasi dan dibimbing 

sewaktu mereka belajar. Hasilnya lebih baik lagi kalau cara-cara belajar 

dipraktikkan dalam tiap pelajaran yang diberikan. 

2. Kondisi dan Strategi Belajar 
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Belajar yang efektif dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan 

yang diharapkan sesuai dengan tujuan instruksional yang ingin dicapai Untuk 

meningkatkan cara belajar yang efektif perlu memperhatikan beberapa hal 

berikut. 

a. Kondisi Internal 

Kondisi internal yaitu kondisi yang ada dalam diri siswa itu sendiri. 

Menurut Maslow dalam Slameto (2010: 74) ada 7 jenjang kebutuhan 

primer manusia yang harus dipenuhi, yakni (1) kebutuhan fisiologis; (2) 

kebutuhan akan keamanan; (3) kebutuhan akan kebersamaan dan cinta; 

(4) kebutuhan akan status; (5) kebutuhan self-actualisation; (6) kebutuhan 

un tuk mengetahui dan mengerti; (7) kebutuhan estetik. 

b. Kondisi Eksternal 

Kondisi eksternal adalah kondisi yang ada di luar diri pribadi manusia. 

Untuk dapat belajar efektif diperlukan lingkungan fisik yang baik dan 

teratur. 

c. Strategi Belajar 

Belajar yang efisien dapat tercapai apabila dapat menggunakan strategi 

belajar yang tepat. Beberapa petunjuk yang penting tentang cara-cara 

belajar yang baik sebagai berikut: (1) Keadaan jasmani harus sehat; (2) 

Keadaan emosional dan sosial harus dalam keadaan baik dan stabil/tidak 

tertekan atau mengalami kegoncangan; (3) keadaan lingkungan seperti 

tempat belajar hendaknya tenang dan segala sesuatu yang diperlukan 

harus sudah tersedia dengan lengkap; (4) memulai belajar dengan 
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semangat; (5) membagi pekerjaan yaitu dengan menentukan apa yang 

dapat dan harus diselesaikan dalam waktu tertentu; (6) adakan kontrol 

pada akhir belajar, bahan materi manakah yang belum atau telah dikuasai; 

(7) pupuk sikap optimistis; (8) waktu bekerja yang tepat; (9) buatlah suatu 

rencana kerja, dengan adanya rencana kerja dengan pembagian waktu 

maka pelajarannya benar-benar dapat dipelajari; (10) menggunakan waktu 

yang efektif; (11) belajar keras tidak merusak; (12) cara mempelajari 

buku yaitu selidiki dahulu daftar isinya; (13) mempertinggi kecepatan 

membaca; dan (14) jangan membaca belaka, namun memahami pula isi 

bacaan. 

3. Metode Belajar 

Metode adalah cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

Belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dan 

keterampilan, cara-cara yang dipakai itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan 

belajar juga akan mempengaruhi belajar itu sendiri. Uraian selanjutnya 

mengenai kebiasaan belajar yang mempengaruhi belajar dipaparkan pada sub 

aspek kebiasaan belajar. 

2.1.2 Kebiasaan Belajar 

2.1.2.1 Pengertian Kebiasaan Belajar 

Pengertian kebiasaan menurut Djaali (2014: 128) adalah cara bertindak yang 

diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang pada akhirnya menjadi 

menetap dan bersifat otomatis. Burghardt dalam Syah (2015: 121) mengemukakan 

bahwa kebiasaan timbul karena proses penyusutan kecenderungan respons dengan 
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menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Proses belajar yang dilakukan 

seseorang, pembiasaan juga meliputi pengurangan perilaku yang tidak diperlukan. 

Proses penyusutan atau pengurangan ini muncul suatu pola bertingkah laku baru 

yang relatif menetap dan otomatis.   

Menurut Aunurrahman (2016: 185), kebiasaan belajar adalah perilaku 

belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga 

memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. Pendapat lain dari 

Djaali (2014: 128), kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang 

menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, 

mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan 

kegiatan.Sedangkan menurutSyah (2015: 128) mengemukakan bahwa kebiasaan 

belajar adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan 

kebiasaan yang telah ada. Tujuannya agar siswa memperoleh sikap-sikap dan 

kebiasaan-kebiasaan perbuatan baru yang lebih tepat dan positif dalam arti selaras 

dengan kebutuhan ruang dan waktu.  

Berdasarkan pengetian kebiasaan belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam pada diri 

seseorang dalam waktu relatif lama karena kegiatan belajar yang dilakukan secara 

berulang-ulang. Kebiasaan belajar pada dasarnya sesuatu yang dilakukan dengan 

cara yang sama dari waktu ke waktu, sehingga seseorang akan melakukannya 

dengan otomatis. Kebiasaan belajar yang tertata dengan baik akan menghasilkan 

suatu dorongan bagi siswa untuk bertanggung jawab dengan tugasnya dan meraih 

prestasi. Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik dan tepat maka hasil 
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yang akan diperoleh dalam belajar akan optimal, sedangkan kebiasaan yang 

kurang tepat ini mempersulit siswa dalam menerima pengetahuan baru. Maka, 

kebiasaan belajar belajar harus ditanamkan sejak dini kepada setiap siswa. 

Kebiasaan belajar seseorang terbentuk dari kebiasaan belajar mandiri di rumah 

dan belajar di sekolah. 

2.1.2.2 Dimensi Kebiasaan Belajar 

Dimensi kebiasaan belajar terbagi menjadi dua bagian (Djaali, 2014: 128), 

yaitu sebagai berikut: 

1. Delay Avoidan (DA)  

Delay Avoidan merupakan kebiasaan belajar seseorang yang menunjuk 

pada ketepatan waktu penyelesaian tugas-tugas akademis, menghindarkan diri 

dari hal-hal yang memungkinkan tertundanya penyelesaian tugas, dan 

menghilangkan rangsangan yang akan mengganggu konsentrasi dalam 

belajar.  

2. Works Methods (WM)  

Works Methods merupakan kebiasaan yang menunjuk kepada 

penggunaan cara (prosedur) belajar yang efektif, dan efisiensi dalam 

mengerjakan tugas akademik dan keterampilan belajar.  

Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dimensi kebiasaan belajar berupa Delay 

Avoidan (DA) atau disebut juga kesigapan dalam belajar dan Works Methods 

(WM) atau disebut juga metode kerja dalam belajar, oleh karena itu, dalam 

penelitian ini akan dikembangkan dua indikator tersebut ke dalam sub variabel 
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angket, sub variabel tersebut yaitu Delay Avoidan (kesigapan dalam belajar) dan 

Works Methods (metode kerja dalam belajar). 

2.1.2.3 Aspek Kebiasaan Belajar 

Slameto (2010: 82), menjelaskan uraian kebiasaan belajar yang dapat 

mempengaruhi belajar meliputi: 

1. Pembuatan Jadwal dan Pelaksanaannya 

Jadwal merupakan pembagian waktu untuk sejumah kegiatan yang 

dilaksanakan oleh seseorang setiap harinya. Jadwal juga berpengaruh 

terhadap belajar. Kegiatan belajar dapat berjalan dengan baik dan berhasil, 

dengan adanya jadwal belajar dan pelaksanaan belajar yang teratur atau 

disiplin.   

2. Membaca dan membuat Catatan 

Membaca memiliki pengaruh besar terhadap belajar. Hampir sebagian besar 

kegiatan belajar adalah membaca. Agar siswa dapat membaca dengan efisien, 

siswa perlu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan 

membaca yang baik menurut The Liang Gie dalam Slameto    (2010: 84) 

adalah sebagai berikut: memperhatikan kesehatan membaca, ada jadwal, 

membuat tanda-tanda/catatan-catatan, memanfaatkan perpustakaan, membaca 

sungguh-sungguh semua buku-buku yang perlu untuk setiap mata pelajaran 

sampai menguasai isinya, dan membaca dengan konsentrasi penuh. 

Adapun kebiasaan belajar yang jelek atau buruk, kebiasaan itu antara lain: 

membaca sambil menggerakkan bibir/bersuara, dengan menunjuk kata yang 

dibaca, mundur kembali/mengulang-ulang, melihat satu kata demi satu kata, 
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sambil tiduran, sambil makan-makanan kecil, sambil ngobrol, sambil 

mendengarkan siaran radio atau TV dengan suara keras, sambil melamun, dan 

lain-lain. Kebiasaan-kebiasaan itu perlu segera ditinggalkan dan diganti 

dengan kebiasaan yang baik. 

3. Mengulangi Bahan Pelajaran 

Mengulangi besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan adanya 

pengulangan (review) “bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah 

terlupakan” akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Mengulangi dapat 

dilakukan dengan mempelajari kembali bahan pelajaran yang sudah 

dipelajari. Cara ini dapat ditempuh dengan cara membuat ringkasan, 

kemudian untuk mengulang cukup belajar dari ringkasan ataupun juga dapat 

dari mempelajari soal jawab yang sudah pernah dibuatnya. Agar dapat 

mengulang dengan baik maka perlu menyediakan waktu untuk mengulang 

dan menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. 

4. Konsentrasi 

Konsentrasi adalah pemusatan pikiran terhadap suatu hal dengan 

menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan. Pemusatan 

pikiran merupakan kebiasaan yang dapat dilatih, jadi bukan 

bakat/pembawaan. Pemusatan pikiran dapat dicapai dengan mengabaikan hal-

hal lain, jadi hanya memikirkan suatu hal yang dipelajari serta yang ada 

hubungannya saja.  
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5. Mengerjakan Tugas 

Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan tes/ulangan atau ujian yang 

diberikan guru, tetapi juga termasuk membuat/mengerjakan latihan-latihan 

yang ada dalam buku-buku ataupun soal-soal buatan sendiri. Agar siswa 

berhasil dalam belajarnya, perlulah mengerjakan tugas dengan sebaik-

baiknya.  

Menurut pendapat Sudjana (2008: 165) terdapat lima hal yang perlu 

diperhatikan dalam proses belajar, yaitu: 

1. Cara mengikuti pelajaran 

Cara mengikuti pelajaran di sekolah merupakan bagian penting dari proses 

belajar sebab dalam proses belajar tersebut, seseorang diberi arahan tentang 

apa dan bagaimana bahan pelajaran harus dikuasai, sehingga cara tersebut 

merupakan bentuk kebiasaan belajar pada diri seseorang. Dalam mengikuti 

proses pembelajaran di sekolah, kewajiban sebagai seorang siswa yaitu 

mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru. Selanjutnya, 

bagaimana kemampuan siswa dalam bertanya tentang materi pelajaran. Oleh 

karena itu, cara-cara yang dilakukan ketika mengikuti pelajaran sangat 

berpengaruh terhadap pembentukkan kebiasaan belajar yang baik. 

2. Cara belajar mandiri di rumah 

Belajar mandiri di rumah merupakan tugas paling pokok dari setiap siswa. 

Adapun syarat utama di rumah adalah adanya keteraturan belajar misalnya 

memiliki jadwal belajar belajar tersendiri sekalipun terbatas waktunya. Bukan 
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seberapa lama jadwal belajar yang dilakukan tetapi kebiasaan yang teratur 

dalam melakukan belajar setiap harinya.  

3. Cara belajar kelompok 

Cara belajar sendiri di rumah biasanya sering menimbulkan kebosanan dan 

kejenuhan. Untuk mengatasinya variasikan dengan cara belajar bersama 

dengan teman yang paling dekat. Belajar bersama pada dasarnya 

memecahkan persoalan secara bersama. Artinya setiap orang turut 

memberikan sumbangan pikiran dalam memecahkan persoalan tersebut 

sehingga diperoleh hasil yang lebih baik.  

4. Mempelajari buku teks 

Dalam kegiatan belajar tidak terlepas dari adanya sumber belajar yang 

digunakan seseorang untuk belajar. Buku merupakan sumber ilmu 

pengetahuan, oleh karena itu membaca buku adalah keharusan bagi peserta 

didik. Kebiasaan membaca buku harus dibudidayakan dalam kehidupan, 

karena dengan membaca buku maka akan lebih kaya dalam memahami 

bacaan, bahan pelajaran yang diberikan oleh guru.  

5. Mengahadapi ujian 

Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik, pada saat ulangan atau 

ujian berlangsung siswa tersebut dapat menyelesaikannya dengan tenang. 

Sebaliknya, siswa yang tidak belajar secara teratur, maka pada saat ulangan 

siswa tersebut belajar akan terlihat ragu-ragu dalam menjawab soal. Siswa 

yang belajar hanya pada saat akan ulangan, tidak akan memiliki kepercayaan 
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yang tinggi dalam mengerjakan soal. Hal tersebut dikarenakan kemampuan 

otak yang diberi materi dalam waktu yang terdesak tidak akan bertahan lama. 

2.1.2.4 Kebiasaan Belajar Tidak Baik 

Menurut Aunurrahman (2016: 185), adapun kebiasaan tidak baik dalam 

belajar yang sering kita jumpai pada sejumlah siswa, seperti: (1) belajar tidak 

teratur; (2)  daya tahan belajar rendah; (3) belajar secara tergesa-gesa; (4) belajar 

dimana menjelang ulangan atau ujian; (5) tidak memiliki catatan pelajaran yang 

lengkap; (6) tidak terbiasa membuat ringkasan; (7) tidak memiliki motivasi untuk 

memperkaya materi pelajaran; (8) senang menjiplak pekerjaan teman, termasuk 

kurang percaya diri di dalam menyelesaikan tugas; (9) sering datang terlambat; 

(10) melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. 

Berbeda dengan pendapat Dimyati dan Mudjiono (2009: 246), dalam 

kegiatan sehari-hari ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. 

Kebiasaan tersebut antara lain berupa: (1) belajar pada akhir semester; (2) belajar 

tidak teratur; (3) menyia-nyiakan kesempatan belajar; (4) bersekolah hanya untuk 

bergengsi; (5) datang terlambat bergaya pemimpin; (6) bergaya jantan seperti 

merokok; (7) sok menggurui teman; dan (8) bergaya minta “belas kasihan” tanpa 

belajar.   

2.1.2.5 Pembentukan Kebiasaan Belajar yang Baik 

Pembentukan kebiasaan belajar sangat diperlukan agar terbentuk 

kebiasaan belajar yang baik. Crow and Crow dalam Purwanto (2014: 116) 

mengemukakan cara-cara belajar yang baik sebagai berikut. 
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1. Adanya tugas-tugas yang jelas dan tegas 

Pembentukkan belajar yang efektif perlu adanya tugas yang jelas dari guru. 

Tugas yang jelas membuat perhatian siswa dapat diarahkan kepada hal-hal 

khusus mana saja yang perlu dipelajari dengan baik dan bagaimana cara 

mempelajarinya. Semakin jelas tugas yang diberikan guru, maka semakin 

besar pula perhatian dan kemauan siswa untuk mengerjakan atau 

mempelajarinya. 

2. Belajar membaca dengan baik 

Kepandaian membaca sangat diperlukan untuk memperoleh pengetahuan dan 

mengerti benar-benar apa yang dibacanya. Materi yang terdapat dalam buku, 

bukan hanya untuk dimengerti, melainkan harus diusahakan untuk 

mengetahui apa isi buku tersebut. Membaca cepat dan efektif dapat dicapai 

jika melakukan latihan atau belajar membaca secara terus menerus.  

3. Gunakan metode keseluruhan dan metode bagian di mana diperlukan 

Metode belajar yang baik harus diterapkan pada sisswa. Metode belajar 

tersebut diantaranya metode keseluruhan dan metode bagian. Metode belajar 

digunakan sesuai dengan tingkat keluasan dan kesulitan materi pelajaran yang 

dipelajari. Misalnya, dalam mempelajari buku yang tebal digunakan metode 

bagian. Namun dalam mempelajari bab demi bab diperlukan metode 

keseluruhan. Dengan adanya metode belajar, siswa dapat mempelajari dan 

menguasai bagian-bagian yang sukar dari bahan yang dipelajari.  

4. Pelajari dan kuasailah bagian-bagian yang sukar dari bahan yang dipelajari 
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Pelajari baik-baik bagian-bagian yang sukar itu untuk dapat menguasai 

keseluruhan pengetahuan dari bahan yang dipelajari. Oleh karena itu, 

pembuatan ringkasan dalam belajar sangat diperlukan. Dalam hal ini, guru 

perlu memberikan petunjuk agar siswa mengetahui bagian-bagian mana yang 

penting dan perlu mendapat perhatian khusus dalam belajar. 

5. Membuat catatan-catatan pada waktu belajar 

Membuat catatan-catatan tentang materi bacaan pada waktu belajar akan 

dapat membantu siswa itu sendiri  ketika mereka akan mengulangi pelajaran. 

6. Kerjakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan  

Salah satu cara belajar yang baik yaitu  membuat pertanyaan-pertanyaan 

sendiri dan kemudian menjawabnya berdasarkan apa yang telah dipelajari. 

Pengetahuan yang diterima dengan menjawab pertanyaan sebagai latihan 

akan dapat diingat lebih lama daripada pengetahuan yang hanya diperoleh 

melalui membaca atau menghafal. 

7. Hubungkan materi-materi baru dengan materi yang lama 

Belajar merupakan proses membentuk konsep-konsep baru, ide-ide baru, atau 

pengetahuan baru berdasarkan pengalaman-pengalaman dan pengetahuan 

sebelumnya. Siswa harus mengulangi kembali materi pelajaran lalu yang ada 

hubungannya dengan bahan pelajaran yang akan dipelajarinya.  

8. Gunakan berbagai sumber belajar 

Belajar tidak hanya berpedoman pada satu sumber saja. Siswa hendaknya 

dibiasakan untuk menjelajahi berbagai sumber atau buku untuk lebih 

memperluas dan memperdalam pengetahuan mereka. Di samping itu, mereka 
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akan terlatih untuk memilih dan menentukan sendiri mana dari sekian banyak 

pendapat atau pandangan yang menurut mereka lebih baik, lebih lengkap, 

atau lebih sesuai dengan kebutuhan.  

9. Pelajari baik-baik tabel, peta, grafik, dan gambar 

Aktivitas belajar tidak hanya membaca dan menghafal saja, namun juga 

mempelajari tabel, peta, grafik, dan gambar. Siswa yang mempelajari tabel, 

peta, grafik, dan gambar secara baik-baik, dapat memperoleh pengertian yang 

lebih jelas dan sering kali lebih luas daripada membaca uraian-uraian yang 

panjang lebar. Guru memiliki tugas dan kewajiban untuk membimbing siswa 

bagaimana menginterpretasikan gambar, grafik, tabel, peta, bagan yang 

terdapat pada buku pelajaran atau buku sumber lainnya dan bagaimana 

mengambil kesimpulan.  

10. Membuat rangkuman (summary) dan review 

Membuat rangkuman yang baik dan jelas serta mudah dipahami sangat 

bergantung pada cara belajar siswa masing-masing. Selain itu, cara guru 

mengajar pun menentukan pula cara siswa belajar. Guru harus memberikan 

arahan pada siswa untuk membuat rangkuman yang bertujuan untuk 

memudahkan dalam mengadakan review atau mengulang kembali pelajaran 

yang sudah pernah diterima. Rangkuman dan review memberikan kesempatan 

untuk merefleksikan, mengingat kembali, dan mengevaluasi isi pengetahuan 

yang sudah dikuasai. 

Berdasarkan uraian tersebut, cara belajar yang baik menurut ahli yaitu: 

adaya tugas-tugas yang jelas dan tegas, belajar membaca yang baik, gunakan 
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metode keseluruhan dan metode bagian, pelajari dan kuasai bagian-bagian yang 

sukar dari bahan yang dipelajari, buat catatan-catatan pada waktu belajar, kerjakan 

dan menjawab pertanyaan-pertanyaan, hubungkan materi-materi baru dengan 

materi yang lama, gunakan berbagai sumber belajar, pelajari baik-baik tabel, peta, 

grafik, dan gambar, membuat rangkuman. Cara-cara tersebut harus dilakukan 

guna untuk mencapai belajar yang maksimal. 

2.1.2.6 Dimensi dan Indikator Kebiasaan Belajar 

Kebiasaan belajar merupakanperilaku belajar seseorang yang telah 

tertanam daam waktu relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas 

belajar yang dilakukannya (Aunurrahman, 2016: 185). Menurut Djaali (2014: 

128), dimensi kebiasaan belajar meliputi Delay Avoidan (kesigapan dalam belajar) 

dan Work Methods (metode kerja dalam belajar). Dari kedua dimensi tersebut 

dijabarkan menjadi beberapa indikator. Indikator-indikator dari variabel kebiasaan 

belajar ini diambil dari teori menurut Slameto ( 2010: 82) antara lain: pembuatan 

jadwal dan pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, mengulangi bahan 

pelajaran, konsentrasi, dan mengerjakan tugas serta teori menurut Sudjana (2008: 

165) antara lain:  cara mengikuti pelajaran, cara belajar mandiri di rumah, cara 

belajar kelompok, mempelajari buku teks, dan menghadapi ujian. 

Peneliti merumuskan bahwa kebiasaan belajar yang dikaji dalam penelitian 

ini yaitu sebagai berikut: 

1. Delay Avoidan (kesigapan dalam belajar) meliputi indikator konsentrasi dan 

mengerjakan tugas. 
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2. Work Methods (metode kerja dalam belajar) meliputi indikator cara mengikuti 

pelajaran, cara belajar kelompok, cara belajar individu, bagaimana pembuatan 

jadwal serta pelaksanaannya, mempelajari buku teks, membaca dan membuat 

catatan, mengulangi bahan pelajaran dan menghadapi ujian.  

Dengan dimensi dan indikator yang telah disebutkan tersebut diharapkan 

dapat menggambarkan kebiasaan belajar siswa.  

2.1.3 Kemandirian Belajar 

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Belajar 

Kartini dan Dali dalam Fatimah (2008: 142) mengemukakan bahwa 

kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi diri sendiri. 

Menurut Barnadib  dalam Fatimah (2008: 142) kemandirian meliputi “perilaku 

mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa 

percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. 

Fatimah (2008: 143) mengemukakan bahwa kemandirian merupakan suatu 

sikap individu yang diperoleh secara komulatif selama perkembangan, dan 

individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai 

situasi di lingkungan, sehingga individu pada akhirnya mampu berpikir dan 

bertindak sendiri. Dengan kemandiriannya, seseorang dapat memilih jalan 

hidupnya untuk berkembang dengan lebih mantap. 

Menurut Desmita (2014: 185) bahwa kemandirian merupakan suatu sikap 

otonomi dimana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian. 

Dengan otonomi tersebut, peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab 
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terhadap dirinya sendiri. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

mengandung pengertian: 

1. Suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi 

kebaikan dirinya sendiri. 

2. Mampu mengambil keputusan dari inisiatif untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi. 

3. Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. 

4. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. 

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

belajar adalah kemampuan siswa mengendalikan, mengatur serta mengembangkan 

potensi yang dimilikinya secara mandiri, penuh tanggung jawab, dan tanpa 

bantuan orang lain agar dapat belajar secara mandiri. Kemandirian belajar 

membuat seseorang dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dalam belajar. 

Oleh karena itu, kemandirian belajar sangat penting bagi peserta didik. 

2.1.3.2 Ciri-ciri Kemandirian Belajar 

Desmita (2015:185) menyatakan bahwa ciri-ciri kemandirian belajar 

meliputi: (1) menentukan nasib sendiri; (2) kreatif; (3) inisiatif; (4) mengatur 

tingkah laku; (5) bertanggung jawab; (6) mampu menahan diri; (7) membuat 

keputusan–keputusan sendiri; dan (8) mampu mengatasi masalah tanpa ada 

pengaruh dari orang lain. 

Menurut Ratri Sunar Astuti dalam Syafaruddin (2010:155) menyatakan 

bahwa ciri-ciri anak yang mandiri meliputi: (1) aktif; (2) kreatif; (3) kompeten; (4) 

tidak bergantung pada orang lain; dan (5) tampak spontan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri 

kemandirian di sekolah meliputi: aktif, kreatif, tanggung jawab, tidak bergantung 

pada orang lain, dan mampu menyelesaikan masalah tanpa ada pengaruh dari 

orang lain. Ciri-ciri kemandirian sangat penting untuk mengetahui tingkat 

kemandirian anak dalam belajar. 

2.1.3.3 Aspek Kemandirian Belajar 

Menurut Desmita (2014: 186), aspek kemandirian belajar terdiri atas tiga 

bentuk, meliputi: 

1. Kemandirian emosional, yakni aspek kemandirian yang menyatakan 

perubahan kedekatan hubungan emosional antarindividu seperti hubungan 

emosional peserta didik dengan guru atau dengan orang tuanya. 

2. Kemandirian tingkah laku, yaitu suatu kemampuan untuk membuat 

keputusan-keputusan tanpa tergantung pada orang lain dan melakukannya 

secara bertanggung jawab 

3. Kemandirian nilai, yakni kemampuan memaknai seperangkat prinsip tentang 

benar dan salah, tentang apa yang penting apa yang tidak penting. 

Menurut pendapat Havighurst dalam Fatimah (2008: 143) bahwa 

kemandirian terdiri dari beberapa aspek, yaitu: 

1. Emosi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan 

tidak bergantung kepada orang tua. 

2. Ekonomi, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan 

tidak bergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang tua. 
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3. Intelektual, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi 

berbagai masalah yang dihadapi. 

4. Sosial, aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan 

interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung atau menunggu aksi dari 

orang lain. 

Berdasarkan pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa aspek 

kemandirian belajar pada anak berasal dari dalam dan dari luar diri anak. Aspek 

kemandirian yang berasal dari dalam diri anak meliputi: emosi, intelektual, nilai, 

dan tingkah laku. Sedangkan aspek kemandirian yang berasal dari luar diri anak 

meliputi: sosial dan ekonomi. Kedua aspek tersebut sangat mempengaruhi 

kemandirian belajar anak di sekolah. 

2.1.3.4 Faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Belajar 

Kemandirian bukanlah semata-mata merupakan pembawaan yang melekat 

pada diri individu sejak lahir. Perkembangannya juga dipengaruhi oleh berbagai 

stimulus yang datang dari lingkungannya, selain potensi yang telah dimiliki sejak 

lahir sebagai keturunan dari orang tuanya. Menurut Asrori (2009:118), ada 

sejumlah faktor yang sering disebut sebagai korelat bagi perkembangan 

kemandirian yaitu : 

1. Gen atau Keturunan Orang Tua 

Kemandirian yang dimiliki oleh orang tua akan menurun pada 

anaknya,namun bukan langsung diturunkan menjadi sifat bawaan sejak lahir 

akan tetapisifat kemandirian muncul berdasarkan cara orang tua mendidik 

anaknya. 
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2. Pola Asuh Orang Tua 

Perkembangan kemandirian anak juga dipengaruhi oleh cara orang tua 

mengasuh dan mendidik anak. Pola asuh orang tua yang baik akan dapat 

mendorong perkembangan kemandirian anak sehingga 

perkembangannyaakan optimal, sedangkan pola asuh yang tidak baik akan 

dapat menghambatperkembangan kemandirian anak. 

3. Sistem Pendidikan di Sekolah 

Proses pendidikan yang terjadi di sekolah juga berpengaruh 

padaperkembangan kemandirian anak. Terlaksananya proses pendidikan 

yangdemokratis akan dapat mendukung perkembangan kemandirian 

anak,sedangkan proses pendidikan yang lebih menekankan hukuman 

dapatmenghambat perkembangan kemandirian anak. 

4. Sistem Kehidupan di Masyarakat 

Lingkungan yang ada disekitar anak juga memberikan pengaruh 

padaperkembangan kemandirian anak. Lingkungan yang ada disekitar anak 

akandapat merangsang dan mendorong bahkan manghambat 

prosesperkembangan kemandirian anak.  

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemandirian belajar 

siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Keturunan/gen 

termasuk ke dalam faktor internal, sedangkan pola asuh orang tua, sistem 

pendidikan dan sistem kehidupan masyarakat termasuk ke dalam faktor eksternal.  
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2.1.3.5 Upaya Mengembangkan Kemandirian Belajar Bagi Peserta Didik 

Upaya untuk mengembangkan nilai kemandirian melalui ikhtiar 

pengembangan atau pendidikan sangat diperlukan untuk kelancaran 

perkembangan kemandirian siswa. Pendidikan di sekolah perlu melakukan upaya-

upaya pengembangan kemandirian siswa. Desmita (2014: 190) mengemukakakan 

upaya yang dapat dilakukan oleh sekolah untuk mengembangkan kemandirian 

siswa yaitu sebagai berikut. 

1. Mengembangkan proses belajar mengajar yang demokratis, yang 

memungkinkan anak merasa dihargai 

2. Mendorong anak untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan 

dalam berbagai kegiatan sekolah 

3. Memberikan kebebasan kepada anak untuk mengeksplorasi lingkungan serta 

mendorong rasa ingin tahu 

4. Penerimaan positif tanpa syarat kelebihan dan kekurangan anak, tidak 

membeda-bedakan anak yang satu dengan yang lainnya. 

5. Menjalin hubungan yang harmonis dan akrab dengan anak. 

Menurut Fatimah (2008: 144), kemandirian dapat berkembang dengan 

baik jika diberikan kesempatan untuk berkembang melalui latihan yang dilakukan 

sejak dini. Latihan tersebut dapat berupa pemberian tugas-tugas tanpa bantuan, 

dan tentu saja tugas-tugas tersebut disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak.  

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya 

yang dapat dilakukan dalam mengembangkan kemandirian anak meliputi: 

melakukan tindakan penciptaan kebebasan keterlibatan dan partisipasi siswa 
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dalam berbagai kegiatan, menciptakan hubungan yang akrab, hangat dan humoris 

dengan siswa, menciptakan keterbukaan, penerimaan positif tanpa syarat, 

menciptakan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan serta menciptakan 

empati kepada siswa dan memberikan latihan secara terus menerus yang 

disesuikan dengan usia dan kemampuan anak. 

2.1.3.6 Indikator Kemandirian Belajar di Sekolah 

Menurut Desmita (2014: 185) kemandirian merupakan suatu sikap otonomi 

dimana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian. Dengan 

otonomi tersebut, peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab terhadap 

dirinya sendiri. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kemandirian 

mengandung pengertian: 

1. Suatu kondisi dimana seseorang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi 

kebaikan dirinya sendiri. 

2. Mampu mengambil keputusan dari inisiatif untuk mengatasi masalah yang 

dihadapi. 

3. Memiliki kepercayaan diri dan melaksanakan tugas-tugasnya. 

4. Bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. 

Sufyarma (2006: 50-51) mengemukakan bahwa orang-orang yang mandiri 

dapat dilihat dengan indikator antara lain: (1) progresif dan ulet; (2) berinisiatif; 

(3) mengendalikan dari dalam; (4) Kemantapan diri, (5) Memperoleh kepuasaan 

atas usahanya sendiri. 



52 

 

 
 

 Peneliti merumuskan enam indikator kemandirian belajar pada penelitian 

ini agar dapat mengetahui tingkat kemandirian belajar siswa di sekolah yaitu 

sebagai berikut: 

1. Progresif dan ulet, meliputi siswa merencanakan kegiatan belajarnya, ulet dan 

tekun belajar dalam usaha mengejar prestasi, dan progresif dalam belajar.  

2. Berinisiatif, meliputi menggunakan kesempatan bertanya, berusaha mencari 

informasi dari materi yang belum dimengerti, dan membuat ringkasan materi 

pelajaran. 

3. Mengendalikan dari dalam, meliputi mampu mengatur emosi dan tingkah 

laku untuk fokus belajar, serta mampu menahan diri dalam menyikapi suatu 

permasalahan. 

4. Kemantapan diri, mencakup dalam aspek percaya terhadap kemampuannya 

dan menyadari kelemahan dalam penguasaan materi. 

5. Memperoleh kepuasaan atas usahanya sendiri, seperti bersungguh-sungguh 

dalam belajar dan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan. 

6. Tanggung jawab, meliputi mengerjakan semua tugas yang diberikan guru 

dengan sungguh-sungguh dan belajar tanpa harus selalu diperintah oleh guru. 

2.1.3.7 Empat Pilar Pendidikan 

Nurochim (2013: 17) mengemukakan bahwa terdapat empat pilar 

pendidikan menurut UNESCO yaitu: 

1. Learning to know 

Pada Learning to know ini terkandung makna bagaimana belajar, dalam hal ini 

ada tiga aspek: apa yang dipelajari, bagaimana caranya dan siapa yang belajar. 
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2. Learning to do 

Hal ini dikaitkan dengan dunia kerja, mampu membantu seseorang, mampu 

mempersiapkan diri untuk bekerja atau mencari nafkah. Dalam hal ini 

menekakan perkembangan keterampilan untuk yang berhubungan dengan 

dunia kerja.  

3. Learning to live together 

Belajar ini ditekankan seseorang/pihak yang belajar mampu hidup bersama, 

dengan memahami orang lain, sejarahnya, budayanya, dan mampu berinteraksi 

dengan orang lain secara harmonis. 

4. Learning to be 

Belajar ini ditekankan pada pengembangan potensi insani secara maksimal. 

Setiap individu didorong untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. 

Dengan Learning to be seseorang akan mengenal jati diri, memahami 

kemampuan dan kelemahannya dengan kompetensi-kompetensinya akan 

membangun pribadi secara utuh. 

2.1.3.8 Filosofi Ki Hajar Dewantara 

Munib ( 2012: 95) mengemukakan filosofi Ki Hajar Dewantara yang 

terdiri atas: 

1. Ing ngarso sung tulodo, artinya jika pendidik berada di muka dia berkewajiban 

memberi teladan kepada peserta didiknya. Filosofi tersebut sesuai dengan 

peranan guru sebagai inisiator yaitu mencetuskan ide-ide kreatif dalam proses 

belajar-mengajar.    
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2. Ing madya mangun karso, artinya jika di tengah membangun semangat, 

berswakarya, dan berkreasi pada peserta didik. Filosofi tersebut sesuai dengan 

peranan guru sebagai motivator yaitu membangun semangat belajar, 

meningkatkan kegairahan dan pengembangan kegiatan belajar siswa. 

3. Tut wuri handayani artinya jika di belakang, pendidik mengikuti dan 

mengarahkan peserta didik agar berani berjalan di depan dan sanggup 

bertanggung jawab. Filosofi tersebut sesuai dengan peranan guru sebagai 

pengarah/direktor karena guru harus mengarahkan kegiatan belajar siswa 

sesuai tujuan yang dicita-citakan serta guru sebagai fasilitator yang berarti 

memfasilitasi kegiatan pembelajarn sehingga interaksi pembelajaran 

berlangsung efektif. 

2.1.4 Hasil Belajar  

2.1.4.1 Pengertian Hasil belajar 

Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 69), hasil belajar merupakan perubahan 

perilaku yang diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar. 

Sedangkan menurut Sudjana (2014: 22), hasil belajar adalah kemampuan-

kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya.  

Menurut 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. Hasil belajar siswa merupakan 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Anak yang 

berhasil dalam belajar adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran 

atau tujuan instruksional.  
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Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar 

merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada seseorang yang berupa 

tingkah laku dimana perubahan itu terjadi secara bertahap dan berdasrkan akibat 

pengalaman dari kegiatan belajarnya.  

2.1.4.2 Ranah Hasil Belajar 

Hasil belajar siswa di sekolah mencakup aspek atau ranah kompetensi 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang 

dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi 

relatif setiap siswa terhadap standar yang telah ditetapkan (Widoyoko, 2016: 23).  

1. Ranah Pengetahuan (Kognitif) 

Pada ranah pengetahuan terdapat dimensi proses kognitif dalam proses 

pembelajaran, menurut Anderson dalam Widoyoko (2016: 38) dibagi menjadi 

enam jenjang mulai dari jenjang yang paling rendah ke jenjang yang paling 

tinggi, yaitu mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, 

mengevaluasi, dan mencipta.  

1) Mengingat, yaitu mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari dari 

guru, buku, dan sumber yang lain.  

2) Memahami, merupakan proses mengkonstruksi makna dari pesan-pesan 

pembelajaran. Proses kognitif dalam kategori memahami  meliputi 

menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, 

menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. 

3) Mengaplikasikan, berarti menggunakan informasi, konsep, prosedur, 

prinsip, hukum, teori yang sudah dipelajari untuk sesuatu yang baru/belum 
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dipelajari. Mengaplikasikan meliputi proses kognitif yaitu mengeksekusi 

dan mengimplementasikan. 

4) Menganalisis, berarti memecah-mecah  materi menjadi bagian-bagian kecil 

dan menentukan bagaimana hubungan antarbagian dan antartiap bagian 

dnegan struktur keseluruhannya. Menganalisis meliputi proses kognitif 

membedakan, mengorgansasi, dan mengatribusikan. 

5) Mengevaluasi, adalah membuat keputusan berdasarkan kriteria dan standar 

tertentu. Subjenis proses kognitif mengevaluasi adalah memeriksa dan 

mengkritik. 

6) Mencipta (mengkreasi) berarti membuat sesuatu yang baru dari apa yang 

sudah ada. 

2. Ranah afektif (sikap)  

Ranah afektif (sikap) menurut Krathwohl, Bloom dan Maisa dalam 

Widoyoko (2016: 52) dibedakan menjadi lima jenjang, dari jenjang yang dasar 

atau sederhana sampai jenjang yang kompleks, yaitu: (1) receiving/attending, 

(2) responding, (3) valuing, (4) organization, and (5) characterization by 

evalue or calue complex 

3. Ranah psikomotoris (keterampilan)  

Aspek keterampilan atau psikomotor merupakan hasil belajar yang 

pencapaiannya melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah ketrampilan atau 

psikomotor menurut Bloom dalam Widoyoko (2016: 59) dibedakan menjadi 

tujuh, yaitu: (1) perception (persepsi), (2) set (kesiapan), (3) guided response 

(respons terpimpin), (4) mechanism (mekanisme), (5) complex overt 
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response(respon tampak yang kompleks), (6) adaptation (penyesuaian), 

origination (penciptaan). 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa terdapat macam-macam hasil belajar siswa antara lain: ranah kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Hasil belajar yang dicapai siswa di sekolah merupakan 

salah satu tolak ukur terhadap materi pelajaran yang diterima. 

2.1.4.3 Faktor-faktor yang Memengaruhi Hasil Belajar 

Menurut Wasliman dalam Susanto (2013: 12), hasil belajar yang dicapai 

peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang 

mempengaruhi, 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. 

2. Faktor eksternal; faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

memengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keadaan 

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. 

Selain yang dikemukakan diatas, guru juga berpengaruh terhadap kualitas 

proses pembelajaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor yang 
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mempengaruhi belajar ada dua, yakni faktor dari dalam diri peserta didik dan 

faktor dari luar diri peserta didik. 

2.1.5 Penilaian Hasil Belajar 

2.1.5.1 Hakikat Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2012: 3), penilaian hasil belajar adalah proses 

pemberian nilai terhadap hasil–hasil belajar siswa dengan kriteria tertentu. Hasil 

belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku. Tingkah laku 

sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotoris, oleh sebab itu dalam penilaian hasil belajar, peranan tujuan 

instruksional yang berisi rumusan kemampuan dan tingkah laku yang diinginkan 

dikuasai siswa menjadi unsur penting sebagai dasar dan acuan penilaian.  

Adapun tujuan penilaian hasil belajar adalah untuk: 

1. mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa sehingga dapat diketahui 

kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata 

pelajaran yang ditempuhnya. Dengan pendeskripsian kecakapan tersebut 

dapat diketahui pula posisi kemampuan siswa dibandingkan dengan siswa 

lainnya. 

2. mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni 

sejauh mana keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah 

tujuan pendidikan yang diharapkan.  

3. menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan 

penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi 

pelaksanaannya.  
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4. memberikan pertanggungjawaban (accountability) dari pihak sekolah kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi pemerintah, 

masyarakat, dan para orang tua siswa. Dalam mempertanggungjawabkan  

hasil-hasil yang telah dicapainya, sekolah memberikan laporan berbagai 

kekuatan dan kelemahan pelaksanaan sistem pendidikan dan pengajaran serta 

kendala yang dihadapinya. Laporan disampaikan kepada pihak yang 

berkepentingan, misalnya Kanwil Depdikbud melalui petugas yang 

menanganinya. Sedangkan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan 

orang tua disampaikan melalui laporan kemajuan belajar siswa (raport) pada 

setiap akhir program dan semester. 

2.1.5.2 Jenis Penilaian Hasil Belajar 

Menurut Sudjana (2012: 5), jenis penilaian ada beberapa macam jika dilihat 

dari fungsinya, yaitu penilaian formatif, sumatif, diagnostik, selektif dan 

penempatan.  (1) Penilaian formatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada 

akhir program belajar-mengajar untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar-

mengajar itu sendiri. Dengan demikian, penilaian formatif berorientasi kepada 

proses belajar-mengajar. Dengan penilaian ini diharapkan guru dapat 

memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya. (2) Penilaian 

sumatif adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir unit program, yaitu akhir 

catur wulan, akhir semester, dan akhir tahun. Tujuannya adalah untuk melihat 

hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh tujuan-tujuan kurikuler 

dikuasai oleh para siswa. Penilaian ini berorientasi kepada produk, bukan kepada 

proses. (3) Penilaian diagnostik adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat 
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kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor penyebabnya. Penilaian ini 

dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran remedial, 

menemukan kasus-kasus dan sebagainya. Soal-soal tentunya disusun agar dapat 

ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa. (4) Penilaian 

selektif adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya ujian 

saringan masuk ke lembaga pendidikan tertentu. (5) Penilaian penempatan adalah 

penilaian yang ditujukan untuk mengetahui keterampilan prasyarat yang 

diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang 

diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Dengan 

perkataan lain, penilaian ini berorientasi kepada kesiapan siswa untuk menghadapi 

program baru dan kecocokan program belajar dengan kemampuan siswa. 

2.1.5.3 Pengolahan dan Penilaian Hasil Belajar IPS di SD 

Menurut Widoyoko (2016: 5) penilaian dalam konteks hasil belajar 

diartikan sebagai kegiatan menafsirkan atau memaknai data hasil pengukuran 

tentang kompetensi yang dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran. 

Penilaian hasil belajar IPS di SD dimulai dari pemberian skor dan kemudian 

mengolah skor menjadi nilai. Berikut dijabarkan penilaian hasil belajar ketiga 

aspek pada mata pelajaran IPS di SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. 

1. Penilaian pada aspek kognitif 

Pada penelitian ini menggunakan hasil tes formatif berupa ulangan harian 

dan hasil tes sumatif berupa ulangan tengah semester genap sebagai data 

variabel hasil belajar IPS. Tes tersebut berbentuk tertulis dan lisan. Ulangan 

Harian dan Ulangan Tengah Semester Genap di SDN Gugus Sunan Ampel 
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Kecamatan Demak mencakup dua Kompetensi Dasar  2.1 mengenal aktivitas 

ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam dan potensi lain di 

daerahnya dan 2.2 mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Bentuk dan jumlah soal Ulangan Harian setiap 

sekolah berbeda karena guru kelas yang membuat soal sendiri disesuaikan 

dengan kemampuan siswa di kelas tersebut dan disesuaikan dengan materi 

yang telah dipelajari siswa. Ulangan Tengah Semester Genap Tahun Pelajaran 

2016/2017 terdiri dari 35 pertanyaan tertulis dengan rincian 20 soal pilihan 

ganda, 10 soal isian singkat, dan 5 soal uraian. Teknik penskoran yang 

digunakan adalah penskoran dengan beda bobot. Pada kelompok soal pilihan 

ganda, setiap butir pertanyaan memiliki skor 1 bila benar. Kelompok soal isian 

singkat setiap butir benar mendapatkan skor 1,5 dan kelompok soal uraian 

setiap butir benar mendapatkan skor 3. Setelah dilakukan penskoran dengan 

beda bobot, kemudian skor dijumlah dengan pedoman berikut. 

a. Pilihan Ganda   1    x 20 = 20 

b. Isian Singkat  1,5 x 10 = 15 

c. Uraian   3    x 5   = 15 

Jumlah skor untuk seluruh soal yaitu 50. Kemudian dari skor diubah menjadi 

nilai yaitu dikalikan dua 50 x 2 = 100.  

2. Penilaian pada aspek afektif 

Menurut Poerwanti (2008: 6-3),Langkah untuk menilai aspek afektif 

dimulai dengan pembuatan instrumen aspek afektif, sebagai berikut: 
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a. Menentukan ranah afektif yang akan dinilai, misalnya sikap percaya diri, 

tanggungjawab, dan disiplin. 

b. Menentukan tipe skala yang digunakan, misalnya skor 4 apabila mulai 

membudaya, skor 3 apabila mulai berkembang, skor 2 apabila mulai 

terlihat, skor 1 belum terlihat. 

c. Menelaah instrumen dan memperbaiki instrumen. 

Dalam kenyataannya, guru di sekolah dasar tidak membuat instrumen 

untuk menilai sikap siswa. Guru hanya mengamati sikap siswa kemudian 

menilai secara spontan, namun guru sudah memiliki patokan untuk nilai sikap 

siswa yang sudah baik, baik, cukup, maupun kurang.  

3. Penilaian pada aspek psikomotor 

 Menurut Poerwanti (2008: 6-3), penilaian pada aspek psikomotor diawali 

dengan pemberian skor yang menggunakan rubrik. Rubrik adalah pedoman 

penskoran yang digunakan untuk menentukan tingkat kemahiran siswa dalam 

mengerjakan tugas. Rubrik juga digunakan untuk menilai pekerjaan siswa. 

Berbagai cara untuk menilai tingkat kemahiran siswa, yaitu: a) rubrik dengan 

daftar cek (cheklist), b) rubrik dengan skala penilaian.  

Dalam kenyataannya, guru di sekolah dasar tidak membuat instrumen untuk 

menilai keterampilan siswa. Guru hanya mengamati kegiatan siswa saat 

melakukan aktivitas keterampilan kemudian menilai secara spontan, namun guru 

sudah memiliki patokan untuk nilai keterampilan siswa yang sudah baik, baik, 

cukup, maupun kurang. 
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2.1.6 Hakikat Pembelajaran 

2.1.6.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran menurut Winataputra (2008: 1.18) adalah kegiatan yang 

dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan 

kualitas belajar pada diri peserta didik. Menurut Susanto (2016: 19), pembelajaran 

adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik.  

Menurut Rifa’i dan Anni (2012: 159), proses pembelajaran merupakan 

interaksi atau komunikasi antara pendidik dengan peserta didik, dan antarpeserta 

didik. Proses komunikasi tersebut bertujuan untuk membantu proses belajar 

peserta didik.  

Berbagai pengertian pembelajaran yang telah dikemukakan tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pembelajaran yaitu proses interaksi yang dilakukan oleh guru 

dan siswa, berlangsung baik di dalam maupun di luar kelas yang mendukung 

terjadinya interaksi guru dan siswa untuk mencapai tujuan atas kompetensi yang 

harus dikuasai siswa. 

2.1.6.2 Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Prinsip-prinsip pembelajaran dikemukakan oleh berbagai ahli. Susanto 

(2016: 87) mengemukakan prinsip pembelajaran sebagai berikut: 

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.  
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2. Prinsip latar belakang adalah upaya guru dalam proses belajar mengajar 

memperhatikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dimiliki 

anak agar tidak terjadi pengulangan yang membosankan. 

3. Prinsip pemusatan perhatian  adalah usaha untuk memusatkan perhatian anak 

dengan jalan mengajukan masalah yang hendak dipecahkan lebih terarah 

untuk mencpai tujuan yang hendak dicapai.  

4. Prinsip keterpaduan adalah guru menyampaikan matri hendaknya mengaitkan 

suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lain, atau subpokok bahasan 

dengan subpokok bahasan lain agar anak mendapat gambaran keterpaduan 

dalam proses perolehan hasil belajar. 

5. Prinsip pemecahan masalah adalah situasi belajar yang dihadapkan dengan 

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

anak untuk mencari, memilih dan menentukan pemecahan masalah sesuai 

dengan kemampuannya. 

6. Prinsip menemukan adalah kegiatan menggali potensi yang dimiliki anak 

untuk mencari, mengembangkan hasil perolehannya dalam bentuk fakta dan 

informasi. Untuk itu proses belajar mengajar yang mengembangkan potensi 

anak tidak akan menyebabkan kebosanan. 

7. Prinsip belajar sambil bekerja yaitu suatu kegiatan  yang dilakukan 

berdasarkan pengalaman untuk mengembangkan dan memperoleh 

pengalaman baru.  

8. Prinsip belajar sambil bermain merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan 

suasana menyenangkan bagi siswa dalam belajar, karena dengan bermain 
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pengetahuan , keterampilan, sikap, dn daya fantasi anak berkembang. Suasana 

demikian akan mendorong anak aktif dalam belajar. 

9. Prinsip perbedaan individu, yakni upaya guru dalam proses belajar mengajar 

yang memperhatikan perbedaan individu dari tingkat kecerdasan, sifat, dan 

kebiasaan atau latar belakang keluarga.  

10. Prinsip hubungan sosial adalah sosialisasi pada masa anak yang 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. 

2.1.7 Hakikat IPS 

2.1.7.1 Pengertian IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial atau disingkat dengan IPS. Adapun pengertian IPS 

menurut berbagai ahli, Susanto (2016: 139) mengemukakan bahwa IPS 

merupakan perpaduan antara ilmu sosial dan kehidupan manusia yang di 

dalamnya mencakup antropologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, 

ilmu politik, sosiologi, agama, dan psikologi. Pada hakikatnya, IPS adalah untuk 

mengembangkan konsep pemikiran yang berdasarkan  realita kondisi sosial yang 

ada di lingkungan siswa, sehingga dengan memberikan pendidikan IPS 

diharapkan dapat melahirkan warga negara yang baik dan bertanggung jawab 

terhadap bangsa dan negaranya. 

Menurut National Council for the Sosial Studies (NCSS) dalam Susanto 

(2016: 143)  memberikan pengertian IPS yang komprehensif, tidak dilihat dari 

maknanya tetapi juga dari segi kegunaannya, yaitu: 
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Social studies is the integreted study of social science and humanities to 

promote civic competence. Within the school program, social studies provides 

coordinate,systematic study drawing upon such disciplines as anthropology, 

archeology, economic, geograpy, history, lawa, philosophy, political science, 

physichology, religion, and sociology, as well as approriate content from the 

humanities, mathematics, and natural science. The primary purpose of social 

studies is to help young people develop the ability to make informed and 

reasoned decisions for the public good as citizens of culturally dierse, 

democratic society in an independent world.  

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa pendidikan IPS adalah suatu kajian 

terpadu dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu kemanusiaan untuk meningkatkan 

kemampuan kewarganegaraan. Di dalam program sekolah pendidikan, IPS 

menyediakan kajian terkoordinasi dan sistematis dengan mengambil atau meramu 

dari disiplin-disiplin sosial, seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, 

sejarah, hukum, ilmu politik, agama, dan sosiologi, serta isi yang sesuai dengan 

ilmu-ilmu kemanusiaan seperti matematika dan ilmu-ilmu alam.  

Pusat Kurikulum (Depdiknas, 2007: 14) menyatakan IPS adalah suatu bahan 

kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan 

modifikasi yang diorganisasikan dari konsep- konsep dan keterampilan-

keterampilan Sejarah, Geografi, Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi. 

Sependapat dengan Wesley (1952: 9) dalam Taneo (2010: 1-13), “the social  

studies are the social sciences  simplied for pedagogical purposes information 

school”.Ilmu Sosial itu disederhanakan untuk tujuan pendidikan, yang meliputi 

aspek – aspek seperti ilmu sejarah, ekonomi, politik, sosiologi, antropologi, 

psikologi, geografi, dan filsafat, yang praktiknya digunakan dalam pembelajaran 

di sekolah maupun perguruan tinggi.  
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Pendapat ahli lain, dari Sumantri dalam Hidayati (2008: 1.3) 

mengemukakan pengertian IPS merupakan suatu program pendidikan dan bukan 

sub-disiplin ilmu tersendiri, sehingga tidak akan ditemukan baik dalam 

nomenklatur filsafat ilmu, disiplin ilmu-ilmu sosial (social science), maupun ilmu 

pendidikan. Taneo (2010: 1-19) menyatakan bahwa hakikat dari IPS jika disorot 

dari anak didik adalah sebagai pengetahuan yang akan membina para generasi 

muda belajar ke arah positif yakni mengadakan perubahan-perubahan sesuai 

kondisi yang diinginkan oleh dunia modern atau sesuai daya kreasi pembangunan 

serta prinsip-prinsip dan sistem nilai yang dianut masyarakat serta membina 

kehidupan masa depan masyrakat secara lebih cemerlang dan lebih baik untuk 

kelak diwariskan kepada turunannya secara lebih baik. 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, IPS merupakan perpaduan atau 

kajian dari ilmu-ilmu sosial dan ilmu yang lain yang diadaptasi, diseleksi, 

disederhanakan yang disesuaikan dengan karakteristik siswa. Adanya mata 

pelajaran IPS diharapkan siswa akan lebih siap untuk menghadapi tantangan 

global serta dapat mengembangkan kemampuan dalam lingkungannya dan dapat 

menempatkan diri menjadi warga negara yang demokratis. 

2.1.7.2 Tujuan Pendidikan IPS 

Menurut Susanto (2016: 145), tujuan utama pembelajaran IPS ialah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala 

ketimpangan yang terjadi, dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi 

sehari-hari baik yang menimpa dirinya sendiri maupun yang menimpa 
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masyarakat. Sedangkan menurut Taneo (2010: 1-27), tujuan utama pengajaran 

IPS adalah untuk memperkaya dan mengembangkan kehidupan anak didik dengan 

mengembangkan kemampuan dalam lingkungannya dan melatih anak didik untuk 

menempatkan dirinya dalam masyarakat yang demokratis, serta menjadikan 

negaranya sebgai tempat hidup yang lebih baik.  

Tujuan kurikuler pengajaran IPS yang harus dicapai sekurang-kurangnya 

adalah sebagai berikut: (1) membekali anak didik dengan kemampuan 

mengidentifikasi, menganalisis, dan menyusun alternatif pemecahan masalah 

sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat; (2) membekali anak didik 

dengan kemampuan berkomunikasi dengan sesama warga masyarakat dan dengan 

berbagai bidang keilmuan serta berbagai keahlian; (3) membekali anak didik 

dengan kesadaran, sikap mental yang positif, dan keterampilan terhadap 

lingkungan hidup yang menjadi bagian dari kehidupan integralnya;  dan (4) 

membekali anak didik dengan kemampuan mengembangkan pengetahuan dan 

keilmuan IPS sesuai dengan perkembangan kehidupan, perkembangan 

masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi. 

Susanto (2016: 149) menyatakan bahwa kaitannya dengan KTSP, 

pemerintah telah memberikan arah yang jelas pada tujuan dan ruang lingkup 

pembelajaran IPS, yaitu : (1) mengenal konsep-konsep yang berkaitan dengan 

kehidupan masyarakat dan lingkungannya; (2) memiliki kemampuan dasar untuk 

berpikir logis dan kritis, rasa ingin tahu, inkuiri, memecahkan masalah, dan 

keterampilan dalam kehidupan sosial; (3) memiliki komitmen dan kesadaran 

terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan; dan (4) memiliki kemampuan 
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berkomunikasi dan berkompetisi dalam masyarakat majemuk, di tingkat lokal, 

nasional, dan global.  

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan IPS yaitu 

membekali anak atau peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan 

sosial dan dapat memecahkan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

2.1.7.3 Ruang Lingkup IPS 

Taneo (2010: 1-40) menjelaskan ruang lingkup IPS sebagai pengetahuan, 

pada pokoknya adalah kehidupan manusia di masyarakat atau manusia dalam 

konteks sosial. Ditinjau dari aspek-aspeknya, ruang lingkup tersebut meliputi 

hubungan sosial, ekonomi, psikologi sosial, budaya, sejarah, geografi, dan aspek 

politik dan ruang lingkup kelompoknya, meliputi keluarga, rukun tetangga, rukun 

tetangga, rukun kampung, warga desa, organisasi masyarakat, sampai ke tingkat 

global. Sedangkan dari proses interaksi sosialnya, meliputi interaksi dalam bidang 

kebudayaan, politik, dan ekonomi. Tiap unsur yang menjadi subsistem dari ruang 

lingkup tersebut, berkaitan satu sama lain sebagai cerminan kehidupan sosial 

manusia dalam konteks masyarakatnya. 

Ruang lingkup pembelajaran IPS menurut Gunawan (2015: 51) meliputi 

beberapa aspek, yaitu: 

1. Manusia, tempat, dan lingkungan. 

2. Waktu, keberlanjutan, dan perubahan. 

3. Sistem sosial dan budaya 

4. perilaku ekonomi dan kesejahteraan 
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5. IPS SD sebagai Pendidikan Global (global education) 

IPS SD sebagai Pendidikan Global (global education) yakni: Mendidik 

siswa akan kebhinekaan bangsa, budaya, dan peradaban di dunia; Menanamkan 

kesadaran ketergantungan antarbangsa; Menanamkan kesadaran semakin 

terbukanya komunikasi dan transportasi antarbangsa di dunia; Mengurangi 

kemiskinan, kebodohan, dan perusakan lingkungan. 

2.1.7.4 Karakteristik Pendidikan IPS SD 

Hidayati, dkk. (2008: 1-26) mengemukakan karakteristik IPS dilihat dari 

materi dan strategi penyampaiannya. 

1. Materi IPS 

Materi IPS digali dari segala aspek kehidupan praktis sehari-hari di 

masyarakat. Ada lima macam sumber materi IPS antara lain: 

(1) Segala sesuatu atau apa saja yang ada dan terjadi di sekitar anak sejak dari 

keluarga, sekolah, desa, kecamatan, sampai lingkungan yang luas negara dan 

dunia dengan berbagai permasalahannya. 

(2) Kegiatan manusia misalnya: mata pencaharian, pendidikan, keagamaan, 

produksi, komunikasi, transportasi. 

(3) Lingkungan geografi dan budaya meliputi segala aspek geografi dan 

antropologi yang terdapat sejak dari lingkungan anak yang terdekat sampai 

yang terjauh. 

(4) Kehidupan masa lampau, perkembangan kehidupan manusia, sejarah yang 

dimulai dari sejarah lingkungan terdekat sampai yang terjauh, tentang tokoh-

tokoh dan kejadian-kejadian yang besar. 
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(5) Anak sebagai sumber materi meliputi berbagai segi, dari makanan, pakaian, 

permainan, keluarga. 

Dengan demikian masyarakat dan lingkungannya, selain menjadi sumber 

materi IPS sekaligus juga menjadi laboratoriumnya. Pengetahuan konsep, teori-

teori IPS yang diperoleh anak di dalam kelas dapat dicocokkan sekaligus 

diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari di masyarakat. 

2. Strategi Penyampaian Pengajaran IPS 

 Strategi penyampaian pengajaran IPS sebagian besar adalah didasarkan 

suatu tradisi, yaitu disusun dalam urutan: anak (diri sendiri), keluarga, 

masyrakat/tetangga, kota, region, negara, dan dunia. Pertama, anak dikenalkan 

konsep yang berhubungan dengan lingkungan terdekat atau diri sendiri. 

Selanjutnya secara bertahap dan sistematis bergerak dalam lingkungan konsentrasi 

keluar dari lingkaran tersebut, kemudian mengembangkan kemampuannya untuk 

menghadapi unsur-unsur dunia yang lebih luas. 

Susanto (2016: 160) menyatakan bahwa ruang lingkup materi pelajaran 

IPS di sekolah dasar memiliki karakteristik sebagai berikut: 

(1) Ilmu Pengetahuan Sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, 

sejarah, ekonomi, hukum, dan politik, kewarganegaraan, sosiologi, bahkan 

juga bidang humaniora, pendidikan dan agama  

(2) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS berasal dari struktur keilmuan 

geografi, sejarah, ekonomi, dan sosialisasi., yang dikemas sedemikian rupa 

sehingga menjadi pokok bahasan atau topik (tema) tertentu. 
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(3) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS juga menyangkut berbagai 

masalah sosial yang dirumuskan dengan pendekatan interdisipliner dan 

multidisipliner. 

(4) Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan 

perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, 

adaptasi, dan pengolahan lingkungan, struktur, proses dan masalah sosial 

serta upaya-upaya perjuangan hidup agar survive, seperti pemenuhan 

kebutuhan, kekuasaan, keadilan, dan jaminan keamanan  

(5) Standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan tiga dimensi 

dalam mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia 

secara keseluruhan.  

2.1.7.5 Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar (SD) 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan salah satu mata pelajaran yang 

diberikan di sekolah mulai dari sekolah dasar sampai sekolah menengah dengan 

menyajikan materi yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan 

generalisasi yang berkaitan dengan isu-isu sosial. Menurut Sapriya dalam Susanto 

(2016: 159), pada jenjang sekolah dasar, pengorganisasian materi mata pelajaran 

IPS menganut pendekatan terpadu (integrated), artinya materi pelajaran 

dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah 

melainkan mengacu pada aspek kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan 

karakteristik usia, tingkat perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap dan 

berperilakunya. Disimpulkan bahwa pembelajaran IPS di SD mengacu pada aspek 
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kehidupan nyata peserta didik sesuai dengan karakteristik usia, tingkat 

perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap dan berperilakunya. 

Pembelajaran IPS dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi dan 

Kompetensi Dasar KTSP. Pembelajaran materi IPS kelas IV pada semester II 

tahun ajaran 2016/2017 KTSP bertolak dari SK dan KD sebagi berikut. 

Tabel 2. 1 SK dan KD Kelas IV Semester Genap 

2.1.8 Karakteristik Siswa Sekolah Dasar 

Sardiman (2016: 120) mendefinisikan karakteristik siswa adalah 

keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari 

pembawaan dan lingkungan sosialnya. Terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan 

mengenai karakteristik siswa, yaitu: (1) Karakteristik atau keadaan yang 

berkenaan dengan kemampuan awal atau prerequisite skills, seperti misalnya 

kemampuan intelektual, kemampuan berpikir, mengucapkan hal-hal yang 

berkaitan dengan aspek psikomotor, dan lain-lain; (2) Karakteristik yang 

berhubungan dengan latar belakang dan status sosial; (3) Karakteristik yang 

berkenaan dengan perbedaan-perbedaan kepribadian seperti sikap, perasaan, 

minat, dan lain-lain. 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

2.  Mengenal sumber 

daya alam, kegiatan 

ekonomi, dan 

kemajuan teknologi di 

lingkungan 

kabupaten/kota dan 

provinsi 

1. Mengenal aktivitas ekonomi yang berkaitan 

dengan sumber daya alam dan potensi lain di 

daerahnya 

2. Mengenal pentingnya koperasi dalam 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

3. Mengenal perkembangan teknologi produksi, 

komunikasi, dan transportasi serta pengalaman 

menggunakannya 

4. Mengenal permasalahan sosial di daerahnya 
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Sardiman (2016:121) mengungkapkan karakteristik siswa yang dapat 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa, yaitu: (1) latar belakang pengetahuan dan 

taraf pengetahuan; (2) gaya belajar; (3) usia kronologi; (4) tingkat kematangan; 

(5) spektrum dan ruang lingkup minat; (6) lingkungn sosial ekonomi;                 

(7) hambatan-hambatan lingkungan dan kebudayaan; (8) intelegensi;                     

(9) keselarasan dan attitude; (10) prestasi belajar; (11) motivasi dan lain-lain. 

Djamarah (2011:124) membagi karakteristik anak usia sekolah dasar 

menjadi dua yaitu:  

1. Masa Kelas Rendah Sekolah Dasar 

Berbagai sifat khas anak-anak pada masa ini antara lain: (1) adanya korelasi 

positif yang tinggi anatar keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dengan 

prestasi sekolah; (2) adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan-

peraturan permainan tradisional; (3) ada kecenderungan memuji diri sendiri;      

(4) suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak lain kalau hal itu 

dirasanya menguntungkan untuk meremehkan anak lain; (5) kalau tidak dapat 

menyelesaikan sesuatu soal, maka soal itu dianggapnya tidak penting; (6) Pada 

masa ini terutama pada umur 6-8 anak menghendaki nilai angka rapor yang baik, 

tanpa mengingat apakah prestasinya memang pantas diberi niali baik atau tidak.   

2. Masa Kelas Tinggi Sekolah Dasar 

Berbagai sifat khas anak-anak pada masa ini sebagai berikut: (1) adanya 

minat terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang konkret, hal ini menimbulkan 

adanya kecenderungan untuk membandingkan pekerjaan-pekerjaan praktis;       

(2) amat realistik, ingin tahu, dan ingin belajar; (3) menjelang akhir masa ini telah 



75 

 

 
 

ada minat terhadap hal-hal dan mata pelajaran khusus yang oleh para ahli 

ditafsirkan sebagai mulai menonjolnya faktor-faktor; (4) sampai kira-kira umur 11 

tahun anak membutuhkan guru atau orang-orang dewasa lainnya; (5) anak-anak 

pada masa ini gemar membentuk kelompok sebaya, biasanya anak tidak lagi 

terikat pada aturan permainan yang tradisional, mereka membuat peraturan 

sendiri. 

Menurut pendapat ahli lain, Hidayati, dkk. (2008: 129) mengenai 

karakteristik siswa SD kelas tinggi (kelas 4,5,6) yaitu : (1) perhatiannnya tertuju 

pada kehidupan praktis sehari-hari; (2) ingin tahu, ingin belajar dan realistis;      

(3) timbul minat pada pelajaran-pelajaran khusus; (4) anak memandang nilai 

sebagai ukuran yang tepat mengenai prestasi belajarnya di sekolah. 

 Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa siswa kelas empat 

SD memiliki karakteristik yaitu adanya rasa ingin tahu, ingin belajar, perhatian 

terhadap kehidupan praktis sehari-hari yang akan dapat mendukung ketercapaian 

tujuan pengajaran IPS di Sekolah Dasar. 

2.1.9 Peranan Guru (Sekolah Dasar) 

Peranan guru tidak hanya mendidik dan mengajar saja. Hamalik (2014: 124) 

menjelaskan peranan-peranan guru yaitu sebagai berikut: 

1. Guru sebagai pengajar 

Guru bertugas memberikan pengajaran di dalam sekolah (kelas). Guru 

menyampaikan pelajaran agar siswa memahami dengan baik semua 

pengetahuan yang telah disampaikan. Selain itu juga berusaha agar terjadi 

perubahan sikap, keterampilan, kebiasaan, hubungan sosial, dan apresiasi. 
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2. Guru sebagai pembimbing 

Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada siswa agar siswa mampu 

menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya, mengenal diri 

sendiri dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

3. Guru sebagai pemimpin 

Peranan guru sebagai pemimpin menuntut kualifikasi tertentu, antara lain 

kesanggupan menyelenggarakan kepemimpinan seperti: merencanakan, 

melaksanakan, mengorganisasi, mengkoordinasi kegiatan, mengontrol, dan 

menilai sejauh mana rencana telah terlaksana. 

4. Guru sebagai ilmuwan 

Guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan. Guru harus 

mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang semakin pesat. 

5. Guru sebagai pribadi 

Guru wajib berusaha memupuk sifat-sifat pribadinya sendiri (intern) dan 

mengembangkan sifat-sifat pribadi yang disenangi oelh pihak luar (ekstern). 

6. Guru sebagai penghubung 

Guru bertindak sebagai penghubung antara sekolah dengan masyarakat, 

keterampilan guru dalam tugas-tugas ini senantiasa perlu dikembangkan. 

7. Guru sebagai pembaharu 

Guru memegang peranan sebagai pembaharu karena masuknya pengaruh-

pegaruh dari ilmu dan teknologi modern. Guru harus senantiasa mengikuti 
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usaha-usaha pembaruan di segala bidang dan menyampaikan kepada 

masyarakat dalam batas-batas kemampuan dan aspirasi masyarakat itu. 

8. Guru sebagai pembangunan 

Guru dapat berpartisipasi untuk membantu berhasilnya rencana pembangunan 

yang dapat mendorong masyarakat lebih bergairah untuk membangun. 

Selain itu menurut Sardiman (2016: 144)peranan guru dalam kegiatan 

belajar-mengajar yaitu sebagai berikut: 

1. Informator 

Sebagai pelaksana cara mengajar informatif, laboratorium, studi lapangan dan 

sumber informasi kegiatan akdemik maupun umum. 

2. Organisator 

Guru sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, 

jadwal pelajaran, dan lain-lain. Komponen-komponen yang berkaitan dengan 

kegiatan belajar-mengajar, semua diorganisasikan sedemikian rupa, sehingga 

dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam belajar pada diri siswa. 

3. Motivator 

Peranan guru sebagai motivator ini penting, guru harus dapat merangsang dan 

memberikan dorongan serta reinforcement untuk mendinamisasikan potensi 

siswa, menumbuhkan aktivitas, dan kreativitas, sehingga akan terjadi dinamika 

di dalam proses belajar-mengajar.   

4. Pengarah/direktor 

Guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar 

siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. 
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5. Insiator 

Guru dalam hal ini sebagai pencetus ide-ide kreatif dalam proses belajar yang 

dapat dicontoh anak didiknya. 

6. Transmitter 

Dalam kegiatan belajar, guru juga akan bertindak selaku penyebar 

kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan. 

7. Fasilitator 

Guru dalam hal ini akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses 

belajar-mengajar. 

8. Mediator 

Guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan 

belajar siswa dan juga penyedia media. Bagaimana cara memakai dan 

mengorganisasikan penggunaan media. 

9. Evaluator 

Guru sebagai evaluator yaitu menilai prestasi anak didik dalam bidang 

akademis  maupun tingkah laku sosialnya sehingga dapat menentukan 

bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak. 

2.1.10 Keterkaitan Kebiasaan dan Kemandirian Belajar dengan Hasil 

Belajar 

Menurut Slameto (2013: 2) belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah 
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laku. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang luas mencakup 

bidang kognitif, afektif, dan psikomotorik (Sudjana, 2013: 3). Belajar dapat 

dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal 

adalah faktor yang ada di dalam individu, meliputi kesehatan, intelegensi, minat 

dan motivasi, dan cara belajar. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada 

di luar individu, meliputi keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan sekitar.  

Salah faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar adalah cara belajar. 

Cara-cara belajar ini disebut dengan kebiasaan belajar. Menurut Aunurrahman 

(2016: 185), kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah 

tertanam dalam waktu yang relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas 

belajar yang dilakukannya. Apabila cara belajar siswa baik maka akan tercipta 

kebiasaan yang baik pula dan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Oleh 

karena itu, penanaman kebiasaan belajar yang baik perlu ditanamkan dalam diri 

siswa sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Sedangkan 

faktor internal lain yang mempengaruhi hasil belajar adalah kemandirian belajar. 

Menurut Desmita (2014: 185) bahwa kemandirian merupakan suatu sikap 

otonomi dimana peserta didik secara relatif bebas dari pengaruh penilaian. 

Dengan otonomi tersebut, peserta didik diharapkan akan lebih bertanggung jawab 

terhadap dirinya sendiri. 

Berdasarkan teori para ahli tersebut, peneliti mengasumsikan bahwa 

kebiasaan belajar dan kemandirian belajar ada hubungannya dengan pencapaian 

hasil belajar siswa, karena kebiasaan belajar merupakan faktor yang sangat 

penting dalam mempengaruhi hasil belajar siswa. Secara umum, beberapa siswa 
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memiliki anggapan tersendiri mengenai mata pelajaran yang diterimanya baik itu 

anggapan positif berupa rasa senang saat menerima pelajaran tersebut, maupun 

anggapan negatif berupa rasa tidak senang atau membosankan. Terdapat mata 

pelajaran yang dianggap siswa membosankan yaitu IPS, karena dalam pelajaran 

IPS kelas IV ini siswa dituntut untuk memahami dan menghafal materi.  

Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik dan kemandirian belajar 

yang tinggi dapat mencapai hasil belajar yang tinggi/optimal, sebaliknya jika 

siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik dan kemandirian belajar 

yang rendah maka kurang dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Semakin 

baik kebiasaan belajar siswa dan semakin tinggi kemandirian belajar siswa makan 

semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa. 

 

2.2 KAJIAN EMPIRIS 

Kajian empiris dalam penelitian ini yaitu peneliti mengumpulkan penelitian-

penelitian sejenis yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan sebagai 

referensi. Arikunto (2010: 83) menjelaskan di dalam mengadakan studi 

pendahuluan mungkin ditemukan bahwa orang lain sudah berhasil memecahkan 

masalah yang ia ajukan sehingga tidak ada lagi gunanya ia bersusah payah 

menyelidiki. Berdasarkan pendapat tersebut, maka peneliti mengumpulkan 

penelitian-penelitian sejenis yang dilakukan oleh peneliti pendahulu yaitu sebagai 

berikut. 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mardiyatun Mugi Rahayu tahun 

2015 dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang yang berjudul 
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“Pengaruh Kebiasaan Belajar terhadap Hasil Belajar Matematika”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: (1) kebiasaan belajar berpengaruh secara 

signifikan terhadap hasil belajar matematika yang ditunjukkan dengan                   

t hitung > t tabel (9,134 > 1,973) dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05, (2) besarnya 

pengaruh kebiasaan belajar terhadap hasil belajar matematika sejumlah 32,3 %. 

Hal ini dapat diartikan bahwa 32,3 % hasil belajar matematika dipengaruhi oleh 

kebiasaan belajar, sedangkan 67,7% dipengaruhi oleh faktor lain di luar 

penelitian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah variabel 

kebiasaan belajar dan hasil belajar. 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Roida Eva Flora Siagian dari 

Fakultas Teknik, Matematika & IPA Universitas Indraprasta PGRI yang berjudul 

“Pengaruh Minat dan Kebiasaan Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar 

Matematika”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh positif 

minat dan kebiasaan belajar siswa secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 

matematika, (2) ada pengaruh minat belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika, (3) ada pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah variabel 

kebiasaan belajar dan hasil belajar. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan Novi Istiqomah, Awalya, Sinta 

Saraswati tahun 2014 dari Fakultas Imu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 

yang berjudul “Pengaruh Layanan Penguasaan Konten Terhadap Kebiasaan 

Belajar Siswa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan belajar siswa 

sebelum pemberian treatmen pada kategi sedang. Setelah pemberian treatment, 
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kebiasaan belajar siswa pada kategori tinggi. Hasil uji t-test menunjukkan  thitung 

(13,877) dan ttabel 5% (2,042) sehingga thitung<ttabel. Jadi layanan penguasaan 

konten memberikan pengaruh positif terhadap kebiasaan belajar siswa. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah variabel kebiasaan belajar. 

Keempat, penelitian yang dilakukan A.S. Arul Lawrence tahun 2014 dari 

India yang berjudul “Relationship Between Study Habits and Academic 

Achievement of Higher Secondary School Students”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kebiasaan 

belajar dan prestasi akademik siswa sekolah menengah tinggi. Persamaan 

penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah variabel kebiasaan belajar dan 

hasil belajar. 

Kelima, penelitian yang dilakukan DR. Suresh Chand tahun 2013 dari 

India yang berjudul “Study Habits of Secondary School Students in Relation to 

Type of School and Type of Family”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan yang signifikan antara siswa sekolah menengah milik keluarga 

inti dan pada komponen yang berbeda dari kebiasaan belajar dan kebiasaan belajar 

keseluruhan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah variabel 

kebiasaan belajar. 

Keenam, penelitian yang dilakukan Evans Atsiaya Siahi dan Julius K. 

Maiyo tahun 2015 dari India yang berjudul “Study of the relationship between 

study habits and academic achievement of students: A case of Spicer Higher 

Secondary School, India”. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa kebiasaan belajar 

membutuhkan perhatian yang signifikan jika kita ingin meningkatkan 
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kinerja.Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah variabel 

kebiasaan belajardan hasil belajar. 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Rostina Sundayana tahun 2016 

yang berjudul Kaitan Gaya Belajar, Kemandirian, dan Kemampuan Pemecahan 

Masalah Siswa SMP dalam Pelajaran Matematika. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) Tidak terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah 

matematika, antarsiswa ditinjau dari jenis gaya belajarnya. (2) Tidak terdapat 

perbedaan tingkat kemandirian belajar matematika antarsiswa ditinjau dari gaya 

belajarnya. (3) Kemandirian belajar siswa mempengaruhi tingkat kemmapuan 

pemecahan masalah matematis siswa. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa setiap siswa, baik yang mempunyai gaya belajar auditorial, visual, ataupun 

kinestetiik mempunyai tingkat kemandirian belajar dan kemampuan pemecahan 

masalah matematik yang sama. Selain itu, diketahui pula bahwa semakin tinggi 

kemandirian belajar siswa maka semakin tinggi pula kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini 

adalah variabel kemandirian belajar. 

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Sitti Fitriana, Hisyam Ihsan, 

dan Suwardi Anna tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Efikasi Diri, Aktivitas, 

Kemandirian Belajar dan Kemampuan Berpikir Logis Terhadap Hasil Belajar 

Matematika Pada Siswa”.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sebagian 

besar siswa memiliki efikasi diri, aktivitas belajar, Kemandirian Belajar, 

Kemampuan berpikir logis dan hasil belajar matematika dengan kategori sedang. 

(2) Variabel yang berpengaruh secara signifikan yaitu: efikasi diri berpengaruh 
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langsung terhadap hasil belajar, kemandirian belajar, kemampuan berpikir logis. 

Aktivitas belajar berpengaruh langsung terhadap kemandirian belajar, dan 

kemampuan berpikir logis. (3) Variabel yang berpengaruh secara tidak signifikan 

yaitu: efikasi diri tidak berpengaruh langsung terhadap aktivitas belajar, Efikasi 

diri berpengaruh tidak langsung terhadap hasil belajar melalui kemandirian 

belajar, Efikasi diri berpengaruh tidak signifikan secara tidak langsung terhadap 

hasil belajar melalui kemamuan berpikir logis, Aktivitas belajar tidak berpengaruh 

langsung terhadap hasil belajar, Aktivitas belajar berpengaruh tidak langsung 

terhadap hasil belajar melalui kemandirian belajar, Aktivitas belajar berpengaruh 

secara tidak langsung terhadap hasil belajar melalui kemampuan berpikir logis, 

kemandirian belajar tidak berpengaruh langsung terhadap hasil belajar, 

kemampuan berpikir logis tidak berpengaruh secara langsung terhadap hasil 

belajar.Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah variabel 

kemandirian belajar dan hasil belajar. 

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Pratistya Nor Aini dan 

Abdullah Taman tahun 2012 yang berjudul Pengaruh Kemandirian Belajar dan 

Lingkungan Belajar Siswa Terhadap Prestasi belajar Akuntansi Siswa Kelas XI 

IPS SMA Negeri 1 Sewon Bantul Tahun Ajaran 2010/2011. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan Kemandirian 

Belajar terhadap Prestasi Belajar Akuntansi, dibuktikan rx1y = 0.359, r
2

x1y = 0,129, 

thitung = 3.509 lebih besar darittabel = 1,98; (2) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Lingkungan Belajar Siswa terhadap Prestasi Belajar Akuntansi, 

dibuktikan rx2y = 0.77, r
2

x2y = 0,142, thitung = 3.711 lebih besar dari ttabel = 1,980; (3) 
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terdapat pengaruh positif dan signifikan Kemandirian Belajar dan Lingkungan 

Belajar Siswa secara bersama-sama terhadap Prestasi belajar Akuntansi Siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri 1 Sewon Bantul Tahun Ajaran 2010/2011, dibuktikan 

dengan Ry(1,2) = 0.4494, R
2

y(1,2) =0.244, Fhitung = 13.264 lebih besar dari Ftabel = 

3,11. Dengan demikian keseluruhan hasil analisis ini mendukung hipotesis yang 

diajukan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah variabel 

kemandirian belajar. 

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan Ni Md. Sri Jayantini, Made Sulastri, 

dan Gede Sedanayasa tahun 2014 yang berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang Tua 

Terhadap Kemandirian Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Sukasada Tahun 

Pelajaran 2013/2014”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat 

hubungan pola asuh orang tua terhadap kemandirian belajar siswa dengan nilai 

r=0,3374. (2) hubungan pola asuh orang tua tipe over permissive terhadap 

kemandirian belajar siswa dengan nilai r=0,412. (3) terdapat hubungan pola asuh 

orang tua tipe over demanding terhadap kemandirian belajar siswa dengan nilai 

r=0,378. (5) terdapat hubungan pola asuh orang tua tipe dry cleaning terhadap 

kemandirian belajar siswa dengan nilai r=0,390. (6) terdapat hubungan pola asuh 

orang tua tipe ideal terhadap kemandirian belajar siswa kelas XI SMA Negeri 1 

Sukasada r=0,431. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah 

variabel kemandirian belajar. 

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Wisma Arora, Erlamsyah, dan 

Syahniar tahun 2013 yang berjudul “Hubungan Antara Perlakuan Orangtua 

dengan Kemandirian Siswa dalam Belajar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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perlakuan orangtua terhadap anak SMA N 1 Lembah Gumanti kab. Solok 

dikategorikan cukup baik. Kemandirian siswa dalam belajar di SMAN 1 Lembah 

Gumanti dikategorikan cukup baik. Terdapat hubungan yang signifikan antara 

perlakuan orantua dengan kemandirian siswa dalam belajar dengan Pearson 

Correlation sebesar 0,504 dan signifikansi 0,000, dengan tingkat hubungan cukup 

kuat. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah variabel 

kemandirian belajar. 

Kedua belas, penelitian yang dilakukan oleh Marian Siminica dan Aurelia 

Tsaistaru tahun 2013 yang berjudul “Self Directed Learning in Economic 

Education”. Penelitian ini termasuk dalam pedagogi berorientasi ekonomi dan 

bertujuan untuk membuat klasifikasi fitur khusus untuk belajar mandiri di bidang 

ekonomi. Metode yang digunakan adalah meta analisis, argumentatif, logis, 

psikologis, pendidikan dan ekonomi. Disimpulkan bahwa belajar mandiri dalam 

pendidikan ekonomi adalah proses di mana inisiatif milik individu yang mampu 

menentukan kebutuhan belajar mereka sendiri, mengidentifikasi baik 

keterampilan yang tersedia dan yang harus memiliki dan yang diperlukan oleh 

situasi, memahami motivasi mereka sendiri dan emosional. Mekanisme dan 

strategi mendukung dalam mencapai tujuan. Belajar mandiri secara ketat 

berorientasi pada peserta didik. Peserta didik membuat inisiatif sendiri, waktu 

yang nyaman untuk belajar dan jadwal teratur, otonomi sangat penting dalam 

menstabilkan tujuan belajar mandiri, tematik. Isi biasanya dipilih secara bebas 

(keputusan milik orang yang belajar); hasil belajar yang didirikan oleh             
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self-asessment. Unsur terpenting yaitu akuntabilitas.Persamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian ini adalah variabel kemandirian belajar. 

Penelitian-penelitian tersebut digunakan sebagai bahan rujukan untuk  

melakukan penelitian tentang “Hubungan kebiasaan dan kemandirian belajar 

dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel Kecamatan 

Demak”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan dan 

besarnya hubungan kebiasaan belajar dengan hasil belajar, mengetahui adanya 

hubungan dan besarnya hubungan kemandirian belajar dengan hasil belajar, serta 

mengetahui adanya hubungan dan besarnya hubungan kebiasaan belajar dan 

kemandirian belajar dengan hasil belajar. 

 

2.3 KERANGKA TEORETIS 

Belajar merupakan suatu proses perubahan seluruh tingkah laku seseorang 

yang dihasilkan dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Proses belajar 

dipengaruhi olehfaktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada 

dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor ektern adalah faktor yang ada di luar 

seseorang. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel penelitian berupa faktor 

intern yaitu kebiasaan belajar dan kemandirian belajar.  

Setiap siswa memiliki cara belajar masing-masing. Adapun cara-cara belajar 

yang baik akan dapat membentuk suatu kebiasaan belajar yang baik pula. Dimensi 

kebiasaan belajar dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian (Djaali, 2014: 

128), yaitu  Delay Avoidan (DA)  dan Works Methods (WM). Delay Avoidan 

(DA) merupakan kebiasaan belajar seseorang yang menunjuk pada ketepatan 
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waktu penyelesaian tugas-tugas akademis, menghindarkan diri dari hal-hal yang 

memungkinkan tertundanya penyelesaian tugas, dan menghilangkan rangsangan 

yang akan mengganggu konsentrasi dalam belajar. Dari kedua dimensi tersebut 

dijabarkan menjadi beberapa indikator. DA atau kesigapan dalam belajar ini 

meliputi indikator konsentrasi dan penyelesaian tugas. Sedangkan Works Methods 

merupakan kebiasaan yang menunjuk kepada penggunaan cara (prosedur) belajar 

yang efektif, dan efisiensi dalam mengerjakan tugas akademik dan keterampilan 

belajar. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam indikator kebiasaan belajar 

WM atau metode kerja dalam belajar adalah cara mengikuti kegiatan 

pembelajaran, cara belajar individu, cara belajar kelompok, mempelajari buku 

teks, pembuatan jadwal serta pelaksanaannya, membaca dan membuat catatan, 

mengulangi bahan pelajaran, dan menghadapi ujian. 

 Faktor intern yang mempengaruhi belajar yang  lain berupa kemandirian 

belajar, kemandirian membuat anak memiliki kesadaran untuk belajar, penuh 

kesungguhan, belajar tanpa ada rangsangan dari orang lain. Indikator kemandirian 

belajar dalam penelitian ini yaitu: (1) progresif dan ulet; (2) berinisiatif; (3) 

mengendalikan dari dalam; (4) kemantapan diri; (5) memperoleh kepuasan atas 

usahanya sendiri; dan (6) tanggung jawab. Dengan kemandirian belajar siswa 

dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dalam belajar dan dalam usahanya 

mencapai hasil belajar yang optimal. Hasil belajar dalam penelitian ini yaitu hasil 

belajar pada mata pelajaran IPS 

Berdasarkan uraian tersebut maka kebiasaan belajar dan kemandirian 

belajar mempunyai hubungan dengan hasil belajar belajar siswa. Hasil belajar 
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dalam penelitian ini yaitu hasil belajar pada mata pelajaran IPS. Susanto (2013: 

139) menjelaskan bahwa hakikat IPS adalah untuk mengembangkan konsep 

pemikiran yang berdasarkan realita kondisi sosial yang ada di lingkungan siswa, 

sehingga dengan memberikan pendidikan IPS diharapkan dapat melahirkan warga 

Negara yang baik dan bertanggungjawab terhadap bangsa dan negaranya. 

Kerangka teoretis dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2. 1 Kerangka Teoretis 

 

Belajar  

Faktor yang Mempengaruhi 

Belajar  

Intern  

Kebiasaan Belajar 

Kebiasaan belajar adalah perilaku 

belajar seseorang yang telah 

tertanam daam waktu relatif lama 

sehingga memberikan ciri dalam 

aktivitas belajar yang 

dilakukannya. 

(Aunurrahman, 2016: 185) 

 

Kemandirian Belajar 

Kemandirian belajar merupakan suatu 

sikap otonomi dimana peserta didik 

secara relatif bebas dari pengaruh 

penilaian, dengan otonomi tersebut, 

peserta didik diharapkan akan lebih 

bertanggung jawab terhadap dirinya 

sendiri. (Desmita, 2014, 185) 

 

Hasil Belajar IPS 

Perubahan-perubahan yang terjadi pada 

diri siswa, baik yang  menyangkut 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor 

sebagai hasil dari kegiatan belajar.  

(Susanto,2013: 5) 
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2.4 KERANGKA BERFIKIR 

Menurut Sugiyono (2010:92) menyatakan bahwa kerangka berfikir 

merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai 

teori yang dideskripsikan.  Berbagai teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, 

selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa 

tentang hubungan antarvariabel yang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka 

berfikir menggambarkan bagaimana hubungan kebiasaan dan kemandirian belajar 

dengan hasil belajar IPS.  

Setiap siswa memiliki cara belajar masing-masing. Adapun cara-cara belajar 

yang baik akan dapat membentuk suatu kebiasaan belajar yang baik pula. Dimensi 

kebiasaan belajar dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian (Djaali, 2014: 

128), yaitu  Delay Avoidan (DA)  dan Works Methods (WM). Delay Avoidan 

(DA) merupakan kebiasaan belajar seseorang yang menunjuk pada ketepatan 

waktu penyelesaian tugas-tugas akademis, menghindarkan diri dari hal-hal yang 

memungkinkan tertundanya penyelesaian tugas, dan menghilangkan rangsangan 

yang akan mengganggu konsentrasi dalam belajar. DA atau kesigapan dalam 

belajar ini meliputi indikator konsentrasi dan penyelesaian tugas. Sedangkan 

Works Methods merupakan kebiasaan yang menunjuk kepada penggunaan cara 

(prosedur) belajar yang efektif, dan efisiensi dalam mengerjakan tugas akademik 

dan keterampilan belajar. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam indikator 

kebiasaan belajar WM atau metode kerja dalam belajar adalah cara mengikuti 

kegiatan pembelajaran, cara belajar individu, cara belajar kelompok, mempelajari 
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buku teks, pembuatan jadwal serta pelaksanaannya, membaca dan membuat 

catatan, mengulangi bahan pelajaran, dan menghadapi ujian. 

 Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik akan muncul kemampuan 

dalam mengatur dan mengembangkan potensi yang dimilikinya secara mandiri, 

penuh tanggung jawab, dan tanpa bantuan orang lain. Dengan memiliki 

kemampuan mengatur belajar dan rasa penuh tanggung jawab terhadap belajarnya 

maka dapat memunculkan sikap kemandirian pada diri siswa. Kemandirian 

membuat siswa memiliki kesadaran untuk belajar, penuh kesungguhan, dan 

belajar tanpa ada rangsangan dari orang lain. Indikator kemandirian belajar di 

sekolah dalam penelitian ini yaitu: (1) progresif dan ulet; (2) berinisiatif; (3) 

mengendalikan dari dalam; (4) kemantapan diri; (5) memperoleh kepuasan atas 

usahanya sendiri; dan (6) tanggung jawab. Dengan kemandirian belajar siswa 

dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri dalam belajar dan dalam usahanya 

mencapai hasil belajar yang optimal.  

Hasil belajar siswa merupakan suatu bentuk informasi tentang 

perkembangan atau keberhasilan siswa dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. 

Hasil belajar dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik dari dalam diri siswa 

maupun faktor dari luar diri siswa. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa 

adalah kebiasaan belajar dan kemandirian belajar. Hal ini ditunjukkan dengan 

hasil belajar yang tercantum dalam nilai ulangan akhir semester pada mata 

pelajaran IPS yang belum optimal.    

Siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang baik dan kemandirian belajar 

yang tinggi akan dapat mencapai hasil belajar yang tinggi, sebaliknya jika siswa 
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yang memiliki kebiasaan belajar yang kurang baik dan kemandirian belajar yang 

rendah akan kurang dapat mencapai hasil belajar yang baik. Semakin baik 

kebiasaan belajar siswa dan semakin tinggi kemandirian belajar siswa makan 

semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Kerangka berfikir yang 

dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 2 Kerangka Berfikir 

 

Kebiasaan Belajar (X1) 

1. Kesigapan dalam belajar  

a. Konsentrasi 

b. Mengerjakan tugas 

2. Metode dalam belajar 

a. cara mengikuti pelajaran 

b. cara belajar individu & 

kelompok 

c. mempelajari buku teks 

d. pembuatan jadwal & 

pelaksanaannya 

e. membaca & membuat 

catatan 

f. mengulangi bahan 

pelajaran 

g. menghadapi ujian 

 

 

Kemandirian Belajar (X2) 

1. Progesif dan ulet 

2. Inisiatif 

3. Mengendalikan dari 

dalam 

4. Kemantapan diri 

5. Memperoleh kepuasaan 

atas usahanya sendiri 

6. Tanggung jawab 

Hasil Belajar 

IPS (Y) 

Ada hubungan antara kebiasaan belajar dan kemandirian 

belajar dengan hasil belajar IPS 
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2.3 HIPOTESIS PENELITIAN 

Sugiyono (2015:96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban 

sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah 

penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan 

sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang 

relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh dari 

pengumpulan data.  

Terdapat dua jenis hipotesis penelitian yaitu hipotesis kerja dan hipotesis 

nol. Hipotesis kerja dinyatakan dalam kalimat positif dan hipotesis nol dinyatakan 

dalam kalimat negatif. Kegiatan penelitian yang diuji terlebih dahulu adalah 

hipotesis penelitian terutama pada hipotesis kerjanya. Penelitian akan 

membuktikan hasil pengujian positif dan/atau signifikan atau tidak. 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir, maka hipotesis yang 

diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Ha1 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar  

dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel 

Kecamatan Demak.  

H01 : tidak ada hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan 

belajar  dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan 

Ampel Kecamatan Demak.  

Ha2 : ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian belajar 

dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan Ampel 

Kecamatan Demak. 
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H02 :tidak ada hubungan yangpositif dan signifikan antara kemandirian 

belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN Gugus Sunan 

Ampel Kecamatan Demak. 

Ha3 : ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan belajar dan 

kemandirian belajar  dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 

Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. 

H03 :tidak ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan belajar dan 

kemandirian belajar  dengan hasil belajar IPS siswa kelas IV SDN 

Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh tentang 

hubungan kebiasaan dan kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS siswa kelas 

IV Gugus Sunan Ampel Kecamatan Demak, dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kebiasaan belajar dengan 

hasil belajar IPS yaitu dengan besar hubungannya yaitu 0,763 atau 76,3% dan 

nilai sig. sebesar 0,000. Dengan besar korelasi 0,763 maka hubungan antara 

kebiasaan belajar dengan hasil belajar IPS kuat. Sumbangan hubungan 

kebiasaan belajar dengan hasil belajar IPS yaitu sebesar 0,582 atau 58,2%. 

2. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemandirian belajar dengan 

hasil belajar IPS yaitu dengan besar hubungannya yaitu 0,661 atau 66,1% 

dannilai sig. sebesar 0,000. Dengan besar korelasi 0,661 maka hubungan antara 

kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS kuat. Sumbangan hubungan 

kemandirian belajar dengan hasil belajar IPS yaitu sebesar 0,436 atau 43,6%. 

3. Kebiasaan belajar dan kemandirian belajar berhubungan secara signifikan 

dengan hasil belajar IPS, ditunjukkan pada nilai probabilitas (Sig. F Change) 

sebesar 0,000.Berdasarkan analisis koefisien determinasi didapatkan hasil 

sebesar 0,610 dengan tingkat hubungan kuat, sehingga kebiasaan dan 

kemandirian belajar memiliki sumbangan hubungan sebesar 61% dengan hasil  
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belajar IPS dan 39% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam 

penelitian ini. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan simpulan tersebut dapat 

diberikan saran bagi: 

5.2.1 Sekolah 

Sekolah diharapkan meningkatkan kerja sama dengan guru secara 

berkesinambungan dalam memperhatikan siswa-siswanya sehingga pembelajaran 

dapat tercapai secara optimal. 

5.2.2 Guru 

1. Guru sebagai pendidik hendaknya dapat memberikan dorongan kepada siswa 

untuk membiasakan belajar secara teratur, serta memberikan informasi 

mengenai bagaiman cara-cara belajar yang efektif sehingga siswa dapat 

menerapkan kegiatan belajar itu secara berulang-ulang dalam kesehariannya. 

Dengan demikian, hasil belajar siswa dapat  tercapai secara optimal.  

2. Guru hendaknya dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa khususnya di 

sekolah melalui proses pembelajaran yang menuntut kemandirian belajar. 

5.2.3 Peneliti Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagi salah satu referensi untuk 

membantu dalam mengembangkan penelitian mengenai permasalahan kebiasaan 

belajar, kemandirian belajar, dan hasil belajar IPS siswa Sekolah Dasar.  
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