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Kata kunci : Budaya Belajar, Prestasi Belajar, Siswa 
 

Cara belajar yang sering dilakukan siswa akan menjadi kebiasaan belajar. 

Kebiasaan-kebiasan tersebut akan menjadi budaya belajar siswa. Budaya yang 

baik dan sesuai dengan kondisi siswa akan mendukung meningkatnya prestasi 

yang dimiliki siswa. Sebaliknya siswa yang memiliki budaya kurang baik akan 

menjadikan prestasi belajar kurang baik juga. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui peranan budaya belajar terhadap prestasi belajar siswa.  

Metode penelitian ini menggunakan desain kualitatif. Lokasi penelitian 

dilakukan di SMA Sayung Kabupaten Demak. Fokus penelitian yaitu kebiasaan 

belajar siswa di sekolah, kebiasaan belajar di rumah, aturan atau tata tertib yang 

ada di sekolah, serta peranan budaya belajar dalam meningkatkan prestasi belajara 

siswa. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokunetasi. 

Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebiasaan belajar siswa di rumah 

dilakukan dengan teratur. Siswa belajar sehari 3 waktu. Siswa juga dipantau orang 

tuanya ketika belajar di rumah. Siswa ada yang belajar kelompok dengan teman 

yang rumahnya dekat dan ada yang memilih belajar sendiri dengan privat 

sehingga dapat fokus dengan materi, selain itu diperbaikan pelajaran. Cara belajar 

siswa di sekolah menunjukkan siswa mengikuti peraturan dengan disiplin. Siswa 

pada saat mengamati, mendengarkan, dan aktif ketika mengikuti pembelajaran di 

kelas. Siswa mengikuti pembelajaran dengan metode diskusi yang digunakan 

guru, siswa dapat mengembangkan kegiatan belajar yang aktif. Siswa yang 

mengamati pembelajaran menggunakan LCD merasa lebih mudah menerima 

materi yang diberikan. Interaksi siswa dengan guru berjalan dengan dinamis 

sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Budaya belajar yang dimiliki 

siswa mendukung prestasi belajar di luar jam pelajaran di kelas. Siswa belajar 

sendiri atau privat dengan mendatangkan guru privat ke rumah siswa. Penggunaan 

media teknologi seperti LCD menjadikan siswa mudah menerima dan memahami 

materi yang diberikan guru. Belajar secara teratur menjadikan siswa dapat 

mengulang materi yang dipelajari sehingga menjadi tidak mudah lupa materi yang 

dipelajari. 

Saran yang diberikan adalah sekolah mengembangkan kebiasaa belajar 

yang mengarah pencapaian prestasi belajar,  pembelajaran harus dijaga. Guru 

harus selalu mencoba memberikan stimulus agar siswa tetap di kelas sehingga 

pembelajaran akan menjadi menyenangkan. 

ABSTRACT 

Halimah Nur. 2017. “Culture Learning In Students Of Class X SMA IPS 
Negeri 1 Sayung Demak Regency”. Fmal Project. Sociology and Anthropology. 

Faculty of Social Science of Semarang State University. First Adviser Drs. Totok 

Rochana M.A, Secord Adviser Drs. Moh. Solehatul Mustofa M.A. 
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Keywords: Culture Of  Learning, Learning Achievement, Students 

The way of learning which is often done by students will be learning 

habit. Those habits will be students’ culture of learning. A good culture and 

appropriate with students’ condition will support the students’ increasing 

achievement. On the other hand, students’ that have a bad culture will create a bad 

learning achievement. The objective of this research is to find out the role of 

culture of learning to the students’ learning achievement. 

This research method use qualitative design. The research location is 

SMA Sayung Demak Regency. Research focus are students’ learning habit at 

school, learning habit at home, rules on school, along with roles of learning habit 

in improving students’ learning achievement. Method of collecting data use 

interview, observation and documentation. Method of analyzing data use 

descriptive qualitative method. 

Results of this research show that students’ learning habit at home can 

be done orderly. Students study three times a day. Students also supervised by 

their parents when study at home. There are students that study in group with the 

close home friend and there are those who choose private study so that can focus 

to the material . The way of students’ learning at school shows the students who 

follow the rules with discipline. The students observe, listen, and active when join 

learning at class. Students join learning with discussion method that teachers used, 

students can develop the active learning activities. Students who observe learning 

by using LCD, feel easier to receive the given material. The interaction between 

students and teacher is done in dynamic way so that learning can be done fluently. 

The students culture of learning supports the learning achievement out of the 

learning time at class. Students study alone or private with inviting private teacher 

to the students’ home. The use of technology such as LCD, make students easily 

receive and comprehend the given material by teacher. Studying orderly make 

students can repeat the material that have learned so that the material can be easily 

remembered. 

The suggestion that given is school should develop learning habit that 

directed to the learning achievement, that learning should be kept.  Teachers must 

always try to give stimulus so for students still at class so that learning will be fun. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Lembaga pendidikan merupakan lembaga formal yang memiliki sistem 

sosial yang mencakup seperangkat hubungan mengenai sekolah tersebut. Di 

sekolah terjadi berbagai macam interaksi yang dapat mempengaruhi seluruh 

komponen sekolah, yaitu semua warga sekolah yang terdiri dari kepala dan wakil 

sekolah, guru, murid, dan lainnya. Suatu sistem sosial biasanya terdiri dari peran 

yang saling bergantung terhadap sesama individu, dimana terdapat interaksi 

tertentu yang diatur oleh norma-norma yang berdasarkan pada nilai yang berlaku 

di masyarakat. 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang berperan sebagai 

pendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kemajuan suatu bangsa 

tidak lepas dari cara kebangsaan tersebut dapat mengenal, menghargai, dan dapat 

memanfaatkan serta terus meningkatkan kualitas pendidikan masyarakatnya 

khususnya para peserta didik. Sekolah juga dipandang sebagai struktur sosial 

dimana terdapat berbagai kelompok menurut tingkatan dan jabatan. Jabatan atau 

posisi struktur sekolah beraneka ragam meliputi kepala sekolah, wakil kepala 

sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, dan warga sekolah lainnya. 

 Setiap posisi memiliki peran dan fungsi tertentu dan saling berinteraksi 

sosial, sehingga sekolah dapat dikatakan sebagai sebuah organisasi. Sekolah 

merupakan organisasi formal, setiap organisasi formal memiliki budaya sendiri. 
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Budaya dibentuk ketika setiap komponen dalam organisasi saling berinteraksi satu 

sama lain. Budaya sekolah sebenarnya dipengaruhi faktor internal dan faktor 

eksternal sehingga setiap sekolah memiliki budaya-budaya yang berbeda. 

Menurut Bears, Cadwel dan Milikan (1989) setiap lembaga pendidikan 

memiliki ciri dan budaya sendiri karena para warga sekolah masuk ke sekolah 

tersebut dengan membawa budaya masing-masing (dalam Desi, 2006:2). Adapun 

unsur penting dari budaya sekolah (Depdiknas, 2003) adalah norma, keyakinan, 

tradisi, upacara, keagamaan, seremoni dan mitos yang diterjemahkan oleh 

sekelompok tertentu. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan-kebiasaan atau perbuatan 

yang dilakukan oleh warga sekolah secara terus-menerus.  

Pengaruh budaya yang lebih fatal terjadi apabila sebagian besar masyarakat 

mengalami keterbelakangan budaya (Rousseau dalam Dalyono, 2001:106). 

Keterbelakangan budaya terjadi akibat dari sekelompok masyarakat yang tidak 

bisa mengubah cara dan kebiasaan yang selama ini sudah diyakini kebenarannya 

(Tirtarahardja, 2000:246). Sekolah yang berada ditengah-tengah masyarakat 

secara tidak langsung akan mempengaruhi budaya sekolah yang ada. 

Faktor budaya berkaitan dengan kultur masyarakat yang berupa persepsi/ 

pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan. Peserta didik selalu melakukan kontak 

dengan masyarakat. Pengaruh-pengaruh budaya yang negatif dan salah akan turut 

berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan anak. Peserta didik yang 

bergaul dengan teman-temannya yang tidak sekolah atau putus sekolah akan 

terpengaruh dengan mereka (Koentjaraningrat, 1990:147). 
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Budaya masyarakat kota cenderung berbeda dengan budaya masyarakat 

desa. Budaya yang berkaitan dengan sekolah dimana yang dapat mempengaruhi 

budaya belajar misalnya adalah cara pemberian perhatian orang tua pada anak. 

Orang tua yang berada di lingkungan masyarakat kota dalam memberikan 

perhatian kepada anak dalam hal belajar dengan cara memberikan les privat 

sehingga anak bisa belajar mandiri. Namun, kelemahannya adalah perhatian kasih 

sayang dan pengontrolan terhadap belajar siswa menjadi tidak ada karena orang 

tua sudah percaya kepada jasa lembaga privat.  Fenomena sosial tersebut berbeda 

dengan budaya belajar yang ada di masyarakat desa. Orang tua yang memiliki 

pendapatan ekonomi rendah maka tidak semua anak dimasukan dalam lembaga 

privat. Anak lebih cenderung belajar sendiri di rumah atau belajar kelompok di 

rumah temannya. Orang tua dalam hal ini memiliki kontrol yang lebih akan 

belajar anak sehingga anak menjadi merasa mendapat kasih sayang dari orang tua. 

SMA Negeri 1 Sayung Demak berada di Jalan Onggorawe Desa Gemulak 

Kecamatan Sayung Kabupaten Demak. Secara adminsitrasi terletak di pinggiran 

Kabupaten Demak dan pinggiran dengan Kota Semarang. Siswa yang bersekolah 

tidak hanya dari Kabupaten Demak saja melainkan juga ada yang dari wilayah 

Kota Semarang, sehingga terjadi percampuran budaya akibat adanya interaksi 

yang terjadi setiap hari. Hal ini jika dikaitkan dengan pendapat di atas bahwa 

setiap warga sekolah membawa budaya yang berbeda maka dengan asal siswa 

yang berbeda akan menjadikan cara belajar ayng berbeda di sekolah. Budaya yang 

sering digunakan oleh siswa merupakan budaya yang kuat dan berkembang di 

sekolah, sedangkan budaya yang jarang digunakan merupakan budaya yang 
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hampir ditinggalkan oleh siswa di sekolah. Budaya belajar yang baik akan 

mendukung prestasi belajar dan sebaliknya budaya belajar yang salah akan 

membawa dampak negatif bagi siswa. 

Kelas X merupakan siswa yang baru masuk SMA. Siswa ini baru 

melakukan penyesuaian perpindahan dari masa-masa SMP. Siswa kelas X masih 

mencari jatidiri sehingga mudah sekali untuk meniru dengan kebiasan teman yang 

dilihatnya. Kebiasan-kebiasaan ini akan menjadikan budaya siswa jika dilakukan 

secara terus menerus. Budaya juga akan dipengaruhi oleh jenis pekerjaan 

seseorang sehari-hari. Berdasarkan hasil obersrvasi menunjukan bahwa orang tua 

siswa SMA Negeri 1 Sayung memiliki pekerjaan yang beraneka ragam mulai dari 

nelayan, pateni, sampai ada yang pegawai kantor maupun pegawai negeri. 

Fenomena sosial tersebut akan menjadikan budaya belajar anak menjadi beraneka 

ragam sehingga penelitian ini tertarik untuk mengkaji “Budaya Belajar Pada 

Siswa Kelas X IPS SMA Negeri 1 Sayung Demak”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana budaya belajar siswa pada kelas X IPS SMA Negeri 1 Sayung 

Demak? 

2. Bagaimana peranan budaya belajar dalam mendukung prestasi siswa kelas 

X IPS SMA Negeri 1 Sayung Demak? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui budaya belajar siswa pada kelas X IPS SMA Negeri 1 

Sayung Demak. 

2. Untuk mengetahui peranan budaya belajar dalam mendukung prestasi 

siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sayung Demak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dapat berupa manfaat teoritis dan 

manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian 

berikutnya. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan sosial 

khususnya sosiologi antropologi. 

2. Manfaat secara Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat menjadi pengetahuan serta bahan 

pertimbangan siswa yang orang tuanya bekerja. 

b. Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman 

bagi peneliti dan pembaca. 

c. Hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan guru dalam 

melakukan proses belajar mengajar berkaitan dengan budaya belajar 

siswa. 
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1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari agar tidak salah persepsi atau tafsir oleh pembaca maka 

peneliti perlu memberikan penegasan istilah. 

1. Pengertian Budaya Belajar 

Budaya belajar merupakan kebiasaan seseorang atau komunitas 

tertentu untuk menggali informasi. Kebiasaan belajar tersebut akan 

terlihat dari bagaimana sikap dan perilaku sosial komunitas itu terhadap 

sumber informasi (Panen, 2012: 2). 

Budaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sebuah komunitas tertentu 

dalam hal ini adalah siswa. Kebiasaan-kebiasaan tersebut meliputi 

kebiasaan belajar siswa di rumah dan kebiasaan siswa mengikuti 

pembelajaran di sekolah. 

2. Pengertian Siswa/ Peserta Didik 

Rifa’i (2011:84) peserta didik atau siswa dapat diartikan sebagai 

peserta didik, warga belajar, dan peserta pelatihan yang sedang melakukan 

kegiatan belajar. Peserta didik memiliki organ penginderaan yang 

digunakan untuk menangkap rangsangan; otak yang digunakan untuk 

mentransformasikan prestasi penginderaan kedalam memori yang 

kompleks; dan syaraf atau otot yang digunakan untuk menampilkan 

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

rangsangan (stimulus) yang diterima oleh peserta didik diorganisir di 

dalam syaraf, dan ada beberapa ramgsangan yang disimpan di dalam 
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memori. Kemudian memori tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan 

yang dapat diamati seperti gerakan syaraf atau otot dalam merespon 

stimulus.  

Siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah siswa kelas X 

IPS SMA Negeri 1 Sayung Kabupaten Demak pada tahun ajaran 2016/ 

2017. 

3. Pengertian Sekolah 

Sekolah adalah suatu lembaga atau bangunan sebagai tempat 

untuk belajar dan mengajar, serta tempat untuk menerima dan 

memberikan pelajaran. Sekolah dijalanni oleh anak secara berjenjang 

sesuai dengan usia dan tingkatnya. Sekolah dalam penelitian ini adalah 

SMA Negeri 1 Sayung Kabupaten Demak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Hasil belajar 

2.1.1.1 Pengertian  

Hamalik (2002: 155) mengatakan bahwa prestasi belajar tampak sebagai 

terjadinya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik yang diamati dan dapat 

diukur dalam bentuk perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Perubahan 

tersebut dapat diartikan terjadinya peningkatan dan pengembangan lebih baik 

dibandingkan dengan sebelumnya. Tu’u (2004: 75) prestasi merupakan prestasi 

yang dicapai seseorang ketika mengerjakan tugas atau kegiatan tertentu.  

Prestasi akademik adalah prestasi belajar yang diperoleh dari kegiatan 

pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya 

ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Sementara prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dikembangkan oleh mata 

pelajaran, lazimnya ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh 

guru. 

Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari interaksi antara stimulus dan respon atau perubahan yang dialami 

siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru 

sebagai prestasi interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah 

belajar bila ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Menurut teori 
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ini, yang terpenting adalah masukan/ input yang berupa stimulus dan keluaran/ 

output berupa respon. Faktor yang mempengaruhi belajar dalam teori ini adalah 

penguatan respons (Daryanto, 2009:56). 

Menurut teori humanistik, belajar adalah untuk memanusiakan manusia atau 

dapat dikatakan proses aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Proses belajar 

dapat dianggap berprestasi bila seorang pelajar telah memahami lingkungannya 

dan dirinya sendiri. Faktor yang berpengaruh disini adalah pengalaman konkrit, 

pengalaman aktif dan reflektif, konseptualisasi dan eksperimentasi seorang pelajar 

(Daryanto, 2009: 58). 

Menurut teori kognitivisme, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan 

antara stimulus dan respon, lebih dari itu belajar melibatkan proses berfikir yang 

sangat kompleks. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seorang individu melalui 

proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Asumsi dasar teori 

ini adalah bahwa setiap orang mempunyai pengalaman dan pengetahuan di dalam 

dirinya yang tertata dalam bentuk struktur kognitif. Proses belajar akan berjalan 

dengan baik bila materi pelajaran yang baru beradaptasi (bersinambung) secara 

“klop” dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki oleh seorang anak (Daryanto, 

2009: 62). 

Menurut aliran sibernetik, belajar adalah proses pengolahan informasi. Teori 

ini berkembang sejalan dengan perkembangan ilmu informasi. Menurut teori ini 

tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi, yang cocok 

untuk semua siswa. Dengan kata lain sebuah informasi mungkin akan dipelajari 

seorang siswa dengan cara belajar yang berbeda (Daryanto, 2009: 64). 
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Menurut aliran skolastik belajar pada hakekatnya adalah mengulang-ulang 

bahan yang harus dipelajari. Dengan diulang-ulang maka bahan pelajaran akan 

semakin diingat atau dikuasai. Hal ini sama dengan pendapat ahli-ahli psikologi 

daya, belajar adalah proses melatih daya jiwa yaitu mengerjakan sesuatu yang 

sama berulang-ulang dengan jalan melatihnya, proses mengerjakan sesuatu 

berulang-ulang sehingga daya ingatan akan menjadi lebih tinggi kalau berulang-

ulang mengingat sesuatu tersebut (Sumadi, 2002: 62). 

Jadi belajar merupakan perubahan persepsi dan pemahaman berupa 

perubahan tingkah laku, mendapatkan kecakapan baru yang berlangsung lambat 

laun melalui usaha aktualisasi diri sebaik-baiknya yang terjadi secara berulang-

ulang. Belajar juga merupakan suatu pengolahan informasi yang diterima 

seseorang sebagai bukti pengaktualisasian diri seseorang. Prestasi belajar adalah 

penguasaan pengetahuan atau ketrampilan yang dikembangkan melalui mata 

pelajaran, umumnya ditujukan dengan nilai yang diberikan oleh guru (Tim 

Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). 

Prestasi belajar merupakan hasil dari proses kegiatan belajar. Untuk 

mengetahui prestasi belajar dapat dilakukan melalui proses penilaian prestasi 

belajar dengan menggunakan tes maupun evaluasi (Zainul dan Nasution, 2005: 

62). Dalam kehidupan sehari-hari umumnya seseorang akan dihargai melalui 

prestasi belajarnya atau keberprestasiannya. 

2.1.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Proses belajar dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor 

yang berasal dari luar diri anak (eksternal) dan faktor yang berasal dari dalam diri 
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anak (internal). Faktor dari luar diri anak ada dua yaitu faktor-faktor non sosial 

dan faktor-faktor sosial, sedangkan faktor internal digolongkan menjadi dua yaitu 

faktor-faktor fisiologis dan faktor-faktor psikologis. Faktor-faktor non sosial 

dalam belajar meliputi keadaan suhu, udara, cuaca, waktu (pagi, siang, malam), 

tempat (gedungnya, letaknya), alat-alat yang dipakai untuk belajar (alat-alat tulis, 

buku, alat-alat peraga dan lain-lain). Kesemua faktor tersebut mempunyai syarat-

syarat tertentu, misalnya lingkungan belajar harus jauh dari kebisingan, bangunan 

harus memenuhi standar dalam ilmu kesehatan sekolah, alat-alat pelajaran sekolah 

harus diusahakan untuk memenuhi syarat-syarat menurut pertimbangan didaktis, 

psikologis dan paedagogis (Sumadi, 2002:67). 

Faktor-faktor sosial dalam belajar adalah faktor manusia atau sesama 

manusia, baik manusia itu ada atau tidak ada secara langsung. Kehadiran orang 

lain dalam belajar dapat menganggu konsentrasi pada seseorang yang sedang 

belajar sehingga perhatian tidak dapat ditujukan pada hal yang dipelajari atau 

aktivitas belajar itu semata-mata (Sumadi, 2002:69). 

Faktor-faktor fisiologis dalam belajar dapat dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu kesehatan jasmani pada umumnya dan keadaan fungsi-fungsi fisiologis 

tertentu. Keadaan kesehatan jasmani pada umumya melatar belakangi aktivitas 

belajar dan mempengaruhi prestasi belajar, misalnya tubuh kurang segar dan 

lelah. Hal yang perlu diperhatikan adalah anak harus mendapatkan nutrisi yang 

cukup agar kesehatan jasmaninya baik. Selain nutrisi beberapa penyakit 

infeksipun dapat menganggu proses belajar anak, misalnya pilek, sakit gigi, batuk 

dan lain sebagainya. Keadaan fungsi fisiologis tertentu disini adalah fungsi-fungsi 



12 

 

dari panca indera yang merupakan syarat agar proses belajar berlangsung dengan 

baik. 

Proses belajar, panca indera yang paling memegang peranan penting dalam 

diri anak adalah mata dan telinga. Mata berfungsi sebagai alat penglihatan yang 

merupakan salah satu penunjang perkembangan kemampuan anak, yaitu melalui 

proses membaca ataupun pengamatan terhadap segala hal yang ada disekitarnya. 

Begitu juga telinga, indera ini mempunyai arti penting dalam proses belajar anak. 

Hal ini dikarenakan telinga berfungsi untuk mendengarkan suara, kata, bunyi yang 

menyebabkan anak meniru sehingga menambah kemampuan dalam diri anak 

(Daryanto, 2009:63). 

Faktor-faktor psikologis dalam belajar adalah faktor dari dalam diri anak 

yang mendorong aktivitas belajarnya yaitu adanya rasa ingin tahu, adanya sifat 

kreatif dan keinginan untuk selalu maju, keinginan untuk memperbaiki kegagalan, 

adanya keinginan untuk mendapatkan rasa aman bila menguasai pelajaran dan 

adanya ganjaran atau hukuman sebagai akhir dari pada belajar, seperti yang 

dikemukakan oleh Frandsen dalam Sumadi (2002:61). Selain hal tersebut, faktor 

pendorong yang besar pengaruhnya dalam belajar adalah adanya minat, bakat, 

motivasi dan cita-cita. 

Minat akan menjadikan anak bersemangat untuk belajar sehingga akan 

menghasilkan prestasi belajar yang baik. Bakat adalah kemampuan individu untuk 

melakukan suatu tugas yang sedikit sekali tergantung pada latihan mengenai hal 

tersebut. Adanya minat dan bakat yang tinggi di dalam belajar akan menghasilkan 

tujuan yang dikehendaki dari belajar yang utama yaitu bahwa apa yang dipelajari 
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itu berguna dikemudian hari yakni membantu anak untuk dapat belajar terus 

dengan cara yang lebih mudah. Dari sini diharapkan seorang anak dapat 

mengembangkan sikap positif terhadap belajar, penelitian dan penemuan serta 

pemecahan masalah atas kemampuan sendiri.  

Motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan perilaku tertentu dan yang 

memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Seorang anak akan 

berusaha mencapai suatu tujuan karena terdorong untuk mendapat manfaat dalam 

melakukan suatu tugas. Cita-cita merupakan pusat dari bermacam-macam 

kebutuhan yang mampu memobilisasikan energi psikis anak untuk belajar. 

Dengan mempunyai cita-cita seorang anak akan mempunyai ketertarikan yang 

tinggi untuk belajar (Sumadi, 2002:74). 

2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Untuk mencapai prestasi belajar siswa sebagaimana yang diharapkan, maka 

perlu diperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar antara 

lain; faktor yang terdapat dalam diri siswa (faktor intern), dan faktor yang terdiri 

dari luar siswa (faktor ekstern). Faktor-faktor yang berasal dari dalam diri anak 

bersifat biologis sedangkan faktor yang berasal dari luar diri anak antara lain 

adalah faktor keluarga, sekolah, masyarakat dan sebagainya (Daryanto, 2009:67). 

1. Faktor Intern 

Faktor intern adalah faktor yang timbul dari dalam diri individu itu 

sendiri, adapun yang dapat digolongkan ke dalam faktor intern yaitu 

kecedersan/intelegensi, bakat, minat, motivasi, status gizi dan penyakit 

infeksi. 
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2. Kecerdasan/ intelegensi 

Kecerdasan adalah kemampuan belajar disertai kecakapan untuk 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya. Kemampuan ini 

sangat ditentukan oleh tinggi rendahnya intelegensi yang normal selalu 

menunjukkan kecakapan sesuai dengan tingkat perkembangan sebaya. 

Adakalanya perkembangan ini ditandai oleh kemajuan-kemajuan yang 

berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya, sehingga seseorang 

anak pada usia tertentu sudah memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kawan sebayanya. Oleh karena itu jelas bahwa faktor 

intelegensi merupakan suatu hal yang tidak diabaikan dalam kegiatan 

belajar mengajar. Kecerdasan merupakan salah satu aspek yang penting, dan 

sangat menentukan berprestasi tidaknya studi seseorang. Kalau seorang 

murid mempunyai tingkat kecerdasan normal atau di atas normal maka 

secara potensi ia dapat mencapai prestasi yang tinggi (Daryanto, 2009:70). 

3. Bakat 

Bakat adalah kemampuan tertentu yang telah dimiliki seseorang 

sebagai kecakapan pembawaan. Bakat adalah potensi atau kemampuan 

kalau diberikan kesempatan untuk dikembangkan melalui belajar akan 

menjadi kecakapan yang nyata. Tumbuhnya keahlian tertentu pada 

seseorang sangat ditentukan oleh bakat yang dimilikinya sehubungan 

dengan bakat ini dapat mempunyai tinggi rendahnya prestasi belajar bidang-

bidang studi tertentu. Dalam proses belajar terutama belajat keterampilan, 

bakat memegang peranan penting dalam mencapai suatu prestasi akan 
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prestasi yang baik (Daryanto, 2009:72). 

4. Minat 

Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan 

mengenai beberapa kegiatan. Kegiatan yang dimiliki seseorang diperhatikan 

terus menerus yang disertai dengan rasa sayang. Menurut Winkel (1996:28) 

minat adalah kecenderungan yang menetap dalam subjek untuk merasa 

tertarik pada bidang/hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam 

bidang itu. Minat belajar yang telah dimiliki siswa merupakan salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya. Apabila seseorang 

mempunyai minat yang tinggi terhadap sesuatu hal maka akan terus 

berusaha untuk melakukan sehingga apa yang diinginkannya dapat tercapai 

sesuai dengan keinginannya. 

5. Motivasi 

Motivasi dalam belajar adalah faktor yang penting karena hal tersebut 

merupakan keadaan yang mendorong keadaan siswa untuk melakukan 

belajar. Persoalan mengenai motivasi dalam belajar adalah bagaimana cara 

mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan. Demikian pula dalam kegiatan 

belajar mengajar sorang anak didik akan berprestasi jika mempunyai 

motivasi untuk belajar. Motivasi adalah segala daya yang mendorong 

seseorang untuk melakukan sesuatu. Dengan adanya dorongan ini dalam diri 

siswa akan timbul inisiatif dengan alasan mengapa ia menekuni pelajaran. 

Untuk membangkitkan motivasi kepada mereka, supaya dapat melakukan 

kegiatan belajar dengan kehendak sendiri dan belajar secara aktif 



16 

 

6. Status Gizi 

Status gizi yang baik berperan penting dalam mencapai pertumbuhan 

badan yang optimal, termasuk pertumbuhan otak yang sangat menentukan 

kecerdasan seseorang sehingga dampak akhir dari konsumsi gizi yang baik 

dan seimbang adalah meningkatnya prestasi dan kualitas sumber daya 

manusia (Supariasa, 2002:63). 

7. Penyakit Infeksi dan Fungsi Panca Indera 

Penyakit infeksipun dapat menganggu proses belajar anak, misalnya 

pilek, sakit gigi, batuk dan lain sebagainya. Keadaan dan fungsi-fungsi dari 

panca indera yang merupakan syarat agar proses belajar berlangsung dengan 

baik. Jika tubuh dalam keadaan sehat dan fungsi panca indra baik, maka 

secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap prestasi belajar (Sumadi, 

2002:53). 

2.1.1.4 Faktor Ekstern 

Faktor ekstern adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prestasi 

belajar yang sifatnya di luar diri siswa, yaitu beberapa pengalaman-pengalaman, 

keadaan keluarga, lingkungan sekitarnya dan sebagainya. Pengaruh lingkungan ini 

pada umumnya bersifat positif dan tidak memberikan paksaan kepada individu. 

Faktor ekstern yang dapat mempengaruhi belajar adalah keadaan keluarga, 

keadaan sekolah dan lingkungan masyarakat (Sumadi, 2002:56). 

1.  Lingkungan keluarga 

Keluarga merupakan lingkungan terkecil dalam masyarakat tempat 

seseorang dilahirkan dan dibesarkan. Dalam hal ini Keluarga merupakan 
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lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga inilah anak 

pertama-tama mendapatkan pendidikan dan bimbingan, sedangkan tugas 

utama dalam keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar 

bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Oleh karena itu 

orang tua hendaknya menyadari bahwa pendidikan dimulai dari keluarga. 

Sedangkan sekolah merupakan pendidikan lanjutan.  

Peralihan pendidikan informal ke lembaga-lembaga formal 

memerlukan kerjasama yang baik antara orang tua dan guru sebagai 

pendidik dalam usaha meningkatkan prestasi belajar anak. Jalan kerjasama 

yang perlu ditingkatkan, dimana orang tua harus menaruh perhatian yang 

serius tentang cara belajar anak di rumah. Perhatian orang tua dapat 

memberikan dorongan dan motivasi sehingga anak dapat belajar dengan 

tekun (Sumadi, 2002:54). 

2. Keadaan Sekolah 

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal pertama yang sangat 

penting dalam menentukan keberprestasian belajar siswa, karena itu 

lingkungan sekolah yang baik dapat mendorong untuk belajar yang lebih 

giat. Keadaan sekolah ini meliputi cara penyajian pelajaran, hubungan 

guru dengan siswa, alat-alat pelajaran dan kurikulum. Hubungan antara 

guru dan siswa kurang baik akan mempengaruhi prestasi-prestasi 

belajarnya (Sumadi, 2002:54). 
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3. Lingkungan Masyarakat 

Selain orang tua, lingkungan juga merupakan salah satu faktor yang 

tidak sedikit pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa dalam proses 

pelaksanaan pendidikan. Karena lingkungan alam sekitar sangat besar 

pengaruhnya terhadap perkembangan pribadi anak, sebab dalam kehidupan 

sehari-hari anak akan lebih banyak bergaul dengan lingkungan dimana 

anak itu berada. Lingkungan masyarakat dapat menimbulkan kesukaran 

belajar anak, terutama anak-anak yang sebayanya. Apabila anak-anak yang 

sebaya merupakan anak-anak yang rajin belajar, maka anak akan 

terangsang untuk mengikuti jejak mereka.  

Dengan demikian dapat dikatakan lingkungan membentuk kepribadian anak, 

karena dalam pergaulan sehari-hari seorang anak akan selalu menyesuaikan 

dirinya dengan kebiasaan-kebiasaan lingkungannya (Sumadi, 2002). 

2.1.2 Budaya Belajar 

Budaya belajar dapat juga dipandang sebagai adaptasi manusia dengan 

lingkungannya, baik lingkungan berupa lingkungan fisik maupun lingkungan 

sosial. Adaptasi adalah upaya menyesuaikan dalam arti ganda, yakni manusia 

belajar menyesuaikan kehidupan dengan lingkungannya; atau sebaliknya manusia 

juga belajar agar lingkungan yang dihadapi dapat sesuai dengan keinginan dan 

tujuan. Kenyataan lain menunjukkan bahwa lingkungan dengan segala 

sumberdaya memiliki keterbatasan-keterbatasan, namun pada pihak lain 

kebutuhan manusia dalam rangka memenuhi syarat dasar hidupnya setiap saat 

senantiasa mengalami peningkatan. Implikasinya pada setiap pembelajaran baik 
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inividu maupun kelompok akan memiliki pilihan stratregi yang satu sama lain 

saling berbeda.  

Individu atau kelompok pembelajaran dengan pengetahuan pembelajarannya 

akan melihat permasalahan adanya keterbatasan tersebut dengan cara merespon 

secara aktif. Permasalahan yang berlangsung dilingkungnnya itu akan berusaha 

untuk diatasi dengan pembelajaran. Kemampuan budaya belajar individu atau 

kelompok sosial ditunjukan untuk memecahkan berbagai persoalan yang timbul di 

lingkungannya. 

Budaya belajar merupakan kebiasaan seseorang atau komunitas tertentu 

untuk menggali informasi. Kebiasaan belajar tersebut akan terlihat dari bagaimana 

sikap dan perilaku sosial komunitas itu terhadap sumber informasi (Panen, 2012: 

2). Komunitas yang terbiasa belajar selalu memanfaatkan kesempatan waktu 

luang utuk mengetahui informasi dari media apa saja. 

Salah satu komunitas dalam belajar adalah lingkungan keluarga secara 

alamiah anak cenderung meniru dan mencontoh sesuatu yang dilihat. Di dalam 

komunitas keluarga anak akan meniru kebiasaan dan perilaku kedua orang tuanya. 

Kebiasaan menarik yang sering dilakukan orang tua akan ditiru oleh anak sebagai 

sesuatu yang menyenangkan. 

Pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat di mana 

pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tataran yang sama yaitu nilai-nilai. 

Menurut Tylor (dalam Tilaar 2009: 7) telah menjalin tiga pengertian manusia 

masyarakat dan budaya sebagai tiga dimensi dari hal yang bersamaan. Pendidikan 
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tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam satu 

komunitas masyarakat. 

Teori belajar sosial kultur proses belajar tidak dapat dipisahkan dari aktivitas 

dan interaksi karena persepsi dan aktivitas berjalan secara dialogis. Belajar 

merupakan proses penciptaan makna sebagai hasil pemikiran individu melalui 

interkasi dalam suatu konteks sosial. 

Wahidin (2009:2) konsep budaya belajar bersumber dari konsep budaya, 

tegasnya kebudayaan diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai 

makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterprestasikan 

pengalaman lingkungannya serta menjadi kerangka landasan bagi menciptakan 

dan mendorong terwujudnya kelakuan. Budaya belajar merupakan salah satu 

usaha yang diciptakan manusia untuk mencapai tujuan dalam hidupnya. Dalam 

pendidikan, keberhasilan peserta didik  dalam mencapai tujuan pendidikan dapat 

dilihat dari kebiasaan belajarnya. Segala bentuk kebiasaan yang terjadi pada 

proses belajar harus terus dikembangkan, karena hal itu mempunyai pengaruh 

yang cukup besar terhadap kemajuan dalam bidang pendidikan mendatang.  

Wahidin (2009: 2) memaparkan bahwa, terdapat beberapa cara pandang 

mengenai budaya belajar, yaitu: 1) budaya belajar dipandang sebagai sistem 

pengetahuan menyiratkan. 2) budaya belajar berfungsi sebagai “pola bagi 

kehidupan manusia” yang menjadikan pola tersebut berfungsi sebagai blueprint 

atau pedoman hidup yang dianut secara bersama sebagai sebuah pedoman. 3) 

budaya belajar digunakan juga untuk memahami dan menginterprestasikan 

lingkungan dan pengalaman. 4) budaya belajar juga di pandang sebagai proses 
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adaptasi manusia dengan lingkungannya baik berupa lingkungan fisik maupun 

lingkungan sosial. 

Berdasarkan konsep tersebut, maka budaya belajar juga dapat dipandang 

sebagai model-model pengetahuan manusia mengenai belajar yang digunakan 

oleh individu atau kelompok sosial untuk menafsirkan benda, tindakan dan emosi 

dalam lingkungannya. Cara pandang budaya belajar sebagai pengetahuan 

menyiratkan bahwa budaya belajar dapat berfungsi sebagai “pola bagi kelakuan 

manusia” yang menjadikan pola tersebut berfungsi sebagai blueprint atau 

pedoman hidup yang dianut secara bersamaan.  

Slameto (2003: 73) berpendapat bahwa banyak siswa gagal belajar akibat 

karena mereka tidak mempunyai budaya belajar yang baik. Banyak orang yang 

belajar dengan susah payah, tetapi tidak mendapatkan hasil apaapa, hanya 

kegagalan yang ditemui. Penyebabnya tidak lain karena belajar tidak teratur tidak 

disiplin, dan kurang bersemangat, tidak tahu bagaimana cara berkonsentrasi dalam 

belajar, mengabaikan masalah pengaturan waktu dalam belajar, istirahat yang 

tidak cukup, dan kurang tidur. 

Sutikno (2013: 3-4) belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatun perubahan yang baru, sebagai prestasi 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Definisi tersebut, 

menunjukkna bahwa prestasi dari belajar adalah ditandai dengan adanya 

“perubahan”, yaitu perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah 

berakhirnya melakukan aktifitas tertentu. Walaupun pada kenyataannya tidak 

semua perubahan termasuk kategori belajar. Perubahan hendaknya bukan 
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disebabkan oleh proses pertumbuhan fisik, melainkan perubahan hendaknya 

disebabkan oleh interaksi antara individu dengan lingkngannya.  

Cronbach (Dalam Sumadi, 2004: 231) menyatakan bahwa “learning is 

shown by a change in behavior as a result of eXperience”. Belajar yang sebaik-

baiknya adalah dengan mengalami; dan dalam mengalami itu si pelajar 

mempergunakan pancaindranya. Asmani (2014: 48-49) bahwa belajar artinya 

mencoba, yaitu mencoba sesuatu yang belum diketahui. Belajar sering 

diidentikkan dengan aktivitas membaca, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, 

untuk mendapatkan pengetahuan baru. Belajar juga diartikan sebagai proses 

mendapatkan pengetahan dan moral yang ada di masyarakat, atau keterampilan 

khusus untuk mencapai tingkat tertentu.  

Sardiman (2009:  20-21) bahwa belajar itu senantiasa merupakan perubahan 

tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan misalnya dengan 

membaca, mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. Juga belajar 

itu akan lebih baik, kalau si subjek belajar itu mengalami atau melakukannya, jadi 

tidak verbalistik. Di samping itu ada beberapa pengertian lain dan cukup banyak, 

baik yang dilihat secara mikro maupun secara makro, dilihat dalam arti luas 

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

kegiatan psiko-pisik 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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Ciri-ciri perubahan tingkah laku menurut Slameto (2010: 3-5) dalam belajar 

ada 6, antara lain yaitu: (1) Perubahan terjadi secara sadar, artinya bahwa 

seseorang yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-

kurangnya ia merasakan telah terjadi adanya sesuatu perubahan dalam dirinya. (2) 

Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional, ini berarti bahwa 

sebagian prestasi belajar, perubahan yang terjadi dalam diri seseorang 

berlangsung secara berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang terjadi 

akan menyebabkan perubahan berikutnya dan misalnya jika seorang belajar 

menulis, maka ia akan mengalami perubahan dari tidak dapat menulis menjadi 

dapat menulis. 

 Ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Berarti bahwa 

dalam perubahan belajar perubahan-perubahan itu senantiasa bertambah dan 

tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Dengan 

demikian makin banyak usaha belajar itu dilakukan, makin banyak dan makin 

baik perubahan yang diperoleh. Perubahan yang bersifat aktif artinya bahwa 

perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya melainkan karena usaha individu 

sendiri.  

Keempat, perubahan dalam belaajar bukan bersifat sementara, artinya bahwa 

perubahan  yang bersifat sementara atau temporer terjadi hanya untuk beberapa 

saat saja, seperti berkeringat, keluar air mata, bersin, menangis, dan sebagainya, 

tidak dapat digolongkan sebagai perubahan dalam arti belajar. Perubahan yang 

terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Ini berarti bahwa 

tingkah laku yang terjadi setelah belajar akan bersifat menetap. Misalnya 
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kecakapan seorang anak dalam memainkan piano setelah belajar, tidak akan 

hilang begitu saja melainkan akan terus imiliki bahkan akan makin berkembang 

kalau terus dipergunakan atau dilatih. 

 Kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah, ini berarti bahwa 

perubahan  tingkah laku itu terjadi ada tujuan yang akan dicapai. Perubahan 

belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. 

Misalnya seseorang yang belajar mengetik, sebelumnya sudah menetapkan apa 

yang mungkin dapat dicapai dengan belajar mengetik, atau tingkat kecakapan 

mana yang akan dicapainya. Dengan demikian perubahan yang dilakukan 

senantiasa terarah kepada tingkah laku yang telah ditetapkannya. Keenam, 

perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku, ini berarti bahwa peerubahan 

yang diperoleh seseorang setelah melalui suatu proses belajar meliputi perubahan 

keseluruhan tingkah laku. 

Tujuan belajar menurut Sutikno (2013: 6-7) adalah suatu deskripsi mengenai 

sesuatu yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses 

belajar. Dengan kalimat yang sangat sederhana, secara garis besar ada tiga tujuan 

belajar, sebagai berikut: (1) pengumpulan pengetahuan, (2) penanaman konsep 

dan kecekatan, (3) pembentukan sikap dan perbuatan. 

Belajar menurut Sumadi (2005: 233) dianggap sebagai proses atau aktivitas 

disyaratkan oleh banyak sekali hal-hal atau faktor-faktor. Faktor-faktor yang 

mampengaruhi belajar itu antara lain yaitu, faktor-faktor yang berasal dari luar 

diri pelajar, seperti faktor-faktor nasional dan faktor-faktor sosial, dan faktor-
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faktor dari dalam diri si pelajar  yaitu seperti faktor-faktor fisiologis, dan faktor-

faktor psikologis. 

2.2 Teori  

2.2.1 Teori Fungsionalisme 

Menurut teori fungsionalisme masyarakat adalah “suatu sistem sosial yang 

terdiri atas bagian-bagian atau elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu 

dalam keseimbangan. Perubahan yang terjadi satu bagian akan membawa 

perubahan pula terhadap bagian lain. Menurut Ritzer (2010:21) asumsi dasar teori 

fungsionalisme struktural adalah setiap struktur dalam sistem sosial, juga berlaku 

fungsional terhadap yang lainnya. Sebaliknya kalau tidak fungsional maka 

struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinnya. Teori ini cenderung 

melihat sumbangan satu sistem atau peristiwa terhadap sistem lain karena itu 

mengabaikan kemungkinan bahwa suatu peristiwa atau suatu sistem dalam 

beroperasi menentang fungsi-fungsi lainnya dalam suatu sistem sosial. Secara 

ekstrim penganut teori ini beranggapan bahwa semua peristiwa dan semua 

struktur adalah fungsional bagi masyarakat. 

Parsons (dalam Ritzer, 2004:256) terkenal dengan empat imperatif 

fungsional bagi sistem “tindakan“ yaitu skema AGIL. AGIL, fungsi adalah suatu 

gugusan aktivitas yang di arahkan untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan 

sistem. Menggunakan definisi ini, Parsons percaya bahwa ada empat imperatif 

fungsional yang diperlukan atau menjadi ciri seluruh sistem adaptasi 

(A/adaptation), (Goal attainment/pencapaian tujuan), (integrasi) dan (Latency) 

atau pemeliharaan pola. Secara bersama-sama, keempat imperatif fungsional 
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tersebut di sebut dengan skema AGIL. Agar bertahan hidup maka sistem harus 

menjalankan keempat fungsi tersebut (ritzer, 2004:256) 

1. Adaptasi, sistem harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang 

dari luar. Seseorang harus beradaptasi dengan lingkungan dan 

menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan-kebutuhannya.  

2. Pencapaian tujuan, sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan-

tujuan utamannya. 

3. Integrasi, sistem harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi 

komponennya. Individu harus mengatur hubungan antar ketiga 

imperatif fungsional tersebut (A,G,L).  

4. Latency (pemeliharaan pola), sistem harus melengkapi, memelihara dan 

memperbaharui motivasi individu dan pola-pola budaya yang 

menciptkan dan mempertahankan motivasi tersebut 

Parsons mendesain skema AGIL agar dapat digunakan pada semua level 

sistem teoritsnya. Dalam pembahasan ini tentang keempat sistem tindakan maka 

akan menjabarkan cara parsons menggunakan AGIL. Organisme behavioral 

adalah sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan 

mengubah dunia luar. Sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan 

dengan mendefinisikan tujuan sistem dan memobilitasi sumber daya yang 

digunakan untuk mencapainnya. Sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan 

mengontrol bagian- bagian yang menjadi komponennya, akhirnya, sistem kultur 

menjalankan fungsi latency dengan membekali aktor dengan norma dan nilai- 

nilai yang memotivasi mereka untuk bertindak. 
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2.3 Penelitian terdahulu  

Berbagai penelitian mengenai budaya belajar telah banyak dilakukan, 

sehingga melalui penelitian tersebut lahirlah konsep yang dimanfaatkan dalam 

berbagai kajian. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif, (2011) yang berjudul “Budaya 

Belajar Siswa Pada Sekolah Unggul di SMA Negeri 1 Pamekasan” bahwa pola 

atau kebiasaan belajar siswa SMA Negeri 1 Pamekasan sudah didisplinkan sejak 

awal menjadi siswa sampai lulus sekolah. Strategi belajar unggul yang dilakukan 

oleh SMA Negeri 1 Pamekasan yaitu aktivitas belajar siswa diawali dengan 

kegiatan tatap muka dalam kelas yang dibina langsung oleh masing-masing guru 

mata pelajaran dan mewujudkan norma-norma keunggulan dalam 

mengembangkan budaya belajar diperlukan adanya garis-garis kebijakan kepala 

sekolah atau sistem pendidikan yang mendorong semangat belajar siswa baik dari 

kepala sekolah, guru dan siswa. 

Rasa malu yang dimiliki siswa kepada teman-temannya tidak dapat 

menghalangi siswa tersebut untuk menanyakan hal-hal yang perlu untuk 

ditanyakan kepada guru. Selain itu sikap belajar yang mereka tunjukan di dalam 

kelas merupakan sikap belajar yang dimiki oleh siswa yang baik. Adapun 

pembuatan catatan sebagai media penyimpanan kedua setelah otak mereka, adalah 

salah satu bentuk cara belajar yang mereka anggap sangat berguna dalam 

membantu ingatan yang dimilikinya. Dengan demikian usaha yang mereka 

lakukan dalam pembelajaran bersama dengan guru sosiologi merupakan usaha 
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yang cukup maksimal meskipun hasil belajar yang mereka dapatkan kurang sesuai 

dengan usaha mereka. 

Sikap aktif yang ditunjukkan oleh siswa dalam belajar kelompok adalah 

sikap yang harus dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Apabila salah satu 

anggota tidak aktif maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari pembentukan belajar 

kelompok belum tercapai meskipun tugas yang diberikan dapat diselesaikan. 

Adapun melakukan pembicaraan diluar pembelajaran yang dilakukan dalam 

belajar kelompok, tidak akan menjadi masalah apabila setiap anggota kelompok 

mempunyai kesadaran akan tanggung jawab yang diberikan kepada kelompok 

tersebut. 

Menurut penelitian Arif di atas menjelaskan budaya belajar merupakan 

suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh sebuah komunitas tertentu dalam 

hal ini adalah siswa dan guru. Kebiasaan-kebiasaan tersebut meliputi kebiasaan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran, kebiasaan siswa dalam pembelajaran baik 

secara mandiri, kelompok, maupun di dalam kelas bersama guru. Berdasarkan 

asumsi inilah, maka sistem dalam pembelajaran perlu didesain secara utuh dan 

komprehensif agar proses pembelajaran benar-benar sesuai idealisme yaitu 

mampu memberdayakan potensi siswa sehingga menjadi manusia yang utuh baik 

dalam aspek kognitif (kualitas intelektual), affektif (kualitas kepribadian), kualitas 

psikomotorik (keterampilan otot/ mekanik). 

Adapun subyek dalam pembelajaran yang ada di sekolah adalah siswa 

sehingga tugas utama siswa adalah belajar. Djamarah (2008 : 15)  memberikan 

definisi tentang belajar yaitu kegiatan yang kita lakukan untuk memperoleh 
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sejumlah ilmu pengetahuan. Dalam belajar, kita tidak dapat melepaskan diri dari 

beberapa hal yang dapat mengantarkan kita berhasil dalam belajar. Banyak orang 

belajar dengan susah payah, tetapi tidak mendapat hasil apa-apa. Hanya kegagalan 

dan kegagalan yang ditemui. Penyebabnya tidak lain karena belajar tidak teratur, 

tidak disiplin, kurang bersemangat, tidak tahu cara berkonsentrasi dalam belajar, 

mengabaikan masalah waktu untuk belajar, dan kurangnya istirahat. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji budaya belajar 

siswa yang berkembang di sekolah. Perbedaan penelitian ini adalah pada aspek 

faktor yang menjadikan budaya belajar siswa tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Paramita dkk (2013) tentang lingkungan 

sosial budaya sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimanakah budaya 

islamiyah yang berada di SMA islamiyah Pontianak dan bagaimana pengaruh 

sosial budaya sekolah pada pembelajaran sosiologi SMA Islamiyah Pontianak. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa hubungan sosial antara guru dan siswa 

berjalan dengan baik, sekolah selalui mengajarkan kedisiplinan kepada siswa 

setiap hari. Lingkungan sosial budaya sekolah yang mempengaruhi pembelajaran 

sosiologi antara lain kedisplinan, relasi guru dengan siswa, metode mengajar guru, 

waktu sekolah dan relasi siswa dengan siswa. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji budaya belajar 

siswa. Perbedaaannya jika dalam penelitian paramitha lebih fokus pada budaya 

belajar islamiyah sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji budaya belajar 

siswa berdasarkan pekerjaan orang tua siswa. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Suharianta dkk (2014) tentang pengaruh 

metode pembalajaran berbasis budaya lokal terhadap prestasi belajar siswa. Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa pembelajaran dengan metode berbasis budaya 

lokal mempengaruhi prestasi belajar siswa. budaya lingkungan sekitar akan 

mempengaruhi prestasi belajar siswa.  

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji budaya belajar 

siswa. Perbedaaannya jika dalam penelitian Suharianta lebih fokus pada budaya 

belajar lokal sedangkan dalam penelitian ini akan mengkaji budaya belajar siswa 

berdasarkan pekerjaan orang tua siswa. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda karena siswa 

berkembang di lingkungan yang berbeda. Cara belajar atau yang dikenal dengan 

budaya belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

eksternal yang berpengaruh salah satunya adalah lingkungan disekitarnya 

termasuk kehidupan orang tuanya sehari-hari.  

Belajar adalah perubahan perilaku dari yang belum bisa menjadi bisa. Siswa 

akan mengikuti budaya lingkungan sekitar yang ada secara tidak langsung, 

sehingg budaya belajar siswa tercipta secara tidak langsung. Cara-cara belajar 

yang baik akan mendukung tercapainya prestasi belajar siswa sehingga perlu 

dicari tahu bagaimanakah budaya belajar yang baik bagi setiap siswa agar semua 

siswa memiliki prestasi belajar yang baik. 
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Pekerjaan orang tua, teman pergaulan, lingkungan daerah setempat akan 

mempengaruhi perilaku siswa dalan kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian di 

atas maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam skema 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 kerangka berpikir 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka simpulan dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Budaya belajar siswa kelas Agus SMA Negeri 1 Sayung di kelas dengan 

pembelajaran yang belum memanfaatkan media teknologi. Metode yang 

digunakan dalam pembelajaran dengan kombinasi antara metode diskusi, 

metode ceramah dengan metode penugasan. Guru menambah aturan 

tambahan untuk mendisiplinkan dan meningkatkan belajar siswa yaitu 

memberikan sanksi bagi siswa yang terlambat masuk kelas. Cara belajar 

siswa di rumah lebih suka belajar secara individu tidak berkelompok. Bagi 

siswa yang memiliki ekonomi lebih belajar dengan ikut lembaga privat. 

Siswa belajar setipa hari dengan waktu yang teratur yaitu pulang sekolah, 

malam hari dan pagi sebelum berangkat sekolah.  

2. Budaya belajar yang dimiliki siswa kelas X IPS SMA Negeri 1 Sayung 

Demak terbukti mendukung prestasi siswa. Hasil penelitian menunjukan 

siswa memiliki nilai ulangan yang baik dengan selalu lulus kriteria 

ketuntasan minimal belajar pada mata pelajaran sosiologi yang telah 

ditentukan. 
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5.2 Saran  

1. Bagi guru, siswa harus diberikan budaya belajar yang baik agar siswa 

lebih lagi menjadi meningkat prestasi belajar siswa. Penggunaan 

teknologi dalam pembelajaran sosiologi sebaiknya digunakan sehingga 

materi-materi dapat disampaikan lebih mudah dan siswa juga mudah 

memahami materi yang diberikan. 

2. Bagi siswa, siswa sebaiknya lebih meningkatkan kembali kebiasaan-

kebiasaan belajar yang baik agar lebih meningkat prestasinya. Kebiasaan 

belajar yang kurang baik dikurangi bahkan dihilangkan dan diganti 

dengan kebiasaan yang baik. 
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