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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

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. 

Slameto (2010: 2). Orang yang sedang belajar berarti ia melakukan usaha  

untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya 

saat berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Belajar merupakan suatu 

kewajiban bagi manusia. Manusia yang ingin sukses dalam hidupnya harus 

melalui proses belajar sebagai pengalaman untuk menjadi bekal dalam 

hidupnya. 

Proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, namun 

dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan formal proses belajar 

dilakukan di lembaga pendidikan formal. Orang yang ingin berhasil dalam 

belajar harus mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar, 

khususnya bagi siswa yang ingin memperoleh prestasi yang baik di sekolah 

harus bisa membedakan hal yang dapat melancarkan dan menghambat proses 

belajar yang dilakukannya. Faktor yang mempengaruhi belajar terdiri dari 

faktor intern (dalam diri) dan ekstern (luar diri). Faktor intern terdiri dari 

banyak hal salah satunya yaitu minat.  
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Minat menurut Syah (2011: 152) merupakan kecenderungan dan 

kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Minat 

dapat mempengaruhi kualitas prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran 

tertentu. Siswa yang mempunyai minat pada mata pelajaran tertentu akan 

memberikan perhatian yang lebih saat mengikuti pelajaran tersebut. Minat 

yang tinggi terhadap suatu mata pelajaran menjadikan siswa lebih 

bersemangat belajar untuk memperoleh prestasi yang baik. Minat menjadi 

sumber motivasi kuat dalam diri siswa sebagai penentu keberhasilan proses 

belajar yang dilakukannya.  

Kebiasaan belajar juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi belajar. Siswa yang ingin mendapat prestasi belajar tinggi 

harus mempunyai kebiasaan belajar yang baik. Menurut Djaali (2011: 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. Kebiasaan belajar 

cenderung menguasai perilaku siswa pada setiap kali mereka melakukan 

kegiatan belajar.  

Kebiasaan belajar yang dimiliki siswa dapat timbul secara sengaja 

ataupun tidak disengaja. Kebiasaan belajar yang timbul secara tidak disengaja 

terjadi karena biasa melakukan sesuatu secara berulang-ulang dan rutin. 

Contoh kebiasaan belajar yang tidak baik adalah belajar hanya pada saat akan 

ada ujian atau ulangan yang sering disebut dengan belajar sistem SKS (Sistem 

Kebut Semalam), belajar seperti ini tidak menjadikan siswa  paham pada suatu 
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materi pelajaran justru akan menjadikan siswa merasa lelah, lesu dan tidak 

konsentrasi pada saat ulangan atau ujian karena tenaga dan pikirannya sudah 

digunakan untuk belajar semalaman. Siswa yang ingin memperoleh prestasi 

belajar yang baik harus bisa membentuk kebiasaan belajar yang baik dan 

efisien sehingga pada saat ulangan atau ujian tidak merasa terbebani dengan 

materi yang menumpuk untuk dipelajari. Belajar yang baik dilakukan secara 

rutin setiap hari setelah pulang dari sekolah untuk mengulang kembali atau 

belajar kembali materi yang telah dipelajari di sekolah pada hari itu. 

Hasil observasi peneliti di SD Negeri Sudimara menunjukkan bahwa 

prestasi belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial masih rendah bahkan 

ada yang nilainya berada di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum). 

Informasi ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan salah satu guru 

yang bernama bapak Suripto selaku guru kelas V di SD Negeri Sudimara. 

Guru tersebut mengatakan bahwa rendahnya hasil prestasi belajar mata 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial disebabkan oleh beberapa faktor 

diantaranya materi pelajaran yang terlalu luas sehingga siswa sulit untuk 

memahami materi yang diajarkan, faktor kedua minat siswa masih kurang 

untuk mengikuti mata pelajaran IPS dengan sungguh-sungguh selain itu siswa 

juga belum memiliki keterampilan membaca pemahaman yang baik karena 

siswa kebanyakan tidak rajin membaca atau belajar di rumah. 

Faktor-faktor yang telah disebutkan merupakan penyebab rendahnya 

prestasi belajar siswa dalam mata pelajaran IPS di SD Negeri Sudimara, dari 

beberapa faktor yang telah disebutkan guru mengatakan bahwa faktor yang 
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paling dominan adalah minat siswa yang kurang pada mata pelajaran IPS dan 

kebiasaan belajar siswa yang kurang baik sehingga siswa masih kurang dalam 

keterampilan membaca pemahaman menyebabkan prestasi belajar IPS di SD 

Negeri Sudimara rendah. 

Hasil wawancara dengan guru juga menunjukkan rendahnya minat 

belajar siswa disebabkan karena pada mata pelajaran IPS siswa merasa 

kesusahan untuk menghafal materi yang berhubungan dengan data. Contohnya 

siswa merasa kesulitan untuk menghafal tanggal-tanggal penting dalam 

sejarah kemerdekaan negara Indonesia dan menghafal jumlah provinsi beserta 

ibukotanya yang ada di negara Indonesia. Bapak Suripto mengatakan “siswa 

saya jika disuruh membaca mereka membaca, tapi saat saya tanyakan apa isi 

dari yang mereka baca mereka diam” sehingga beliau menyimpulkan sendiri 

pernyataanya bahwa siswanya ada yang masih kurang dalam membaca 

pemahaman. Dari penjelasab tersebut dapat disimpulkan bahwa selain minat 

yang rendah siswa juga mempunyai kebiasaan belajar kurang baik sehingga 

menyebabkan prestasi belajar pada mata pelajaran IPS rendah dan bapak 

Suripto juga menegaskan hal yang sama dengan peneliti. 

Peneliti tertarik untuk meneliti minat dan kebiasaan belajar apakah 

mempengaruhi prestasi belajar mata pelajaran IPS di kelas V SD Negeri  

Sudimara, menurut peneliti masalah tersebut sangat penting dan sangat 

bermanfaat diteliti untuk mengetahui seberapa besar pengaruh minat dan 

kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas V pada mata pelajaran 

IPS di SD Negreri Sudimara. 
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Peneliti mengadakan penelitian yang bermaksud untuk menguji 

kebenaran dari permasalahan tersebut dengan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh minat dan kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas V 

pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial di SD Negeri Sudimara”.  

 

B. Rumusan masalah  

Berdasarkan latar belakang dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah  terdapat pengaruh yang signifikan minat terhadap prestasi belajar 

siswa kelas V pada mata pelajaran IPS di SD Negeri Sudimara?  

2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan kebiasaan belajar terhadap 

prestasi belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPS di SD Negeri 

Sudimara? 

3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan minat dan kebiasaan belajar 

terhadap prestasi belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPS di SD 

Negeri Sudimara? 

 

C. Tujuan Penelitian    

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mengetahui pengaruh minat terhadap prestasi belajar siswa kelas V pada 

mata pelajaran IPS di SD Negeri Sudimara.  

2. Mengetahui pengaruh kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa 

kelas V pada mata pelajaran IPS di SD Negeri Sudimara. 
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3. Mengetahui pengaruh minat dan kebiasaan belajar terhadap prestasi 

belajar siswa kelas V pada mata pelajaran IPS di SD Negeri Sudimara. 

 

D. Manfaat penelitian  

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat: 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang pengaruh minat dan 

kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi peneliti  

Dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang pembelajaran 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dari penelitian yang akan 

dilakukan.  

b. Bagi siswa  

Dapat menjadi bahan masukan pentingya minat dalam proses 

pembelajaran dan mengatur kebiasaan belajar secara efektif dan efisien 

untuk meningkatkan prestasi belajar. 

c. Bagi guru  

Dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. 
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