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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori  

1. Minat  

a. Pengertian Minat  

Minat menurut Slameto (2010: 180) adalah suatu rasa lebih 

suka  dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada 

yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat 

atau dekat hubungan tersebut semakin besar minat.  

Djamarah (2008: 166) minat adalah kecenderungan yang 

menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. 

Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan 

aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang. 

Skinner (2004: 337) interest as preoccupations, objectives, 

likes, dislike, and motives. Berdie dalam Skinner (2004: 337) viewed 

them as factors that attract an individual to or repel him from objects, 

persons, and activities.  

Menurut Syah (2011: 152) Minat (interest) berarti 

kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar 

terhadap sesuatu. Minat dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil 

belajar siswa dalam bidang-bidang studi tertentu.  
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Minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan 

merupakan dorongan bagi perbuatan tersebut. Dalam diri manusia 

terdapat dorongan-dorongan (motif-motif) yang mendorong manusia 

untuk berinteraksi dengan dunia luar, motif menggunakan dan 

menyelidiki dunia luar (manipulate and exploring motives). Dari 

manipulasi dan eksplorasi yang dilakukan terhadap dunia luar itu, 

lama-kelamaan timbullah minat terhadap sesuatu tersebut. Apa yang 

menarik minat seseorang akan mendorongnya untuk berbuat lebih giat 

dan lebih baik (Purwanto, 2010: 56). Minat mampu memberikan 

dorongan kepada seseorang untuk berinteraksi dengan dunia luar yang 

menarik untuk diketahui, menjadikannya memiliki semangat tinggi 

untuk mengetahui sesuatu yang telah menarik hatinya. 

Minat menurut Hurlock (2011: 114) merupakan sumber 

motivasi yang mendorong orang untuk melakukan apa yang mereka 

inginkan bila mereka bebas memilih. Mereka melihat bahwa jika 

sesuatu akan menguntungkan mereka merasa berminat dengan sesuatu 

itu yang akan mendatangkan kepuasan.  Bila kepuasan yang diperoleh 

berkurang minat juga akan berkurang. 

Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan 

antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau dekat 

hubungan tersebut, semakin besar minatnya. Jadi minat dapat 

diekspresikan melalui pernyataan yang menunjukkan bahwa siswa 

lebih menyukai suatu hal daripada hal lainnya, dapat pula 
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dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktivitas. Minat tidak 

dibawa sejak lahir melainkan diperoleh dari pengalaman hidup. Djaali 

(2011: 121). 

Ormord (2008: 102) menyatakan minat (interest)  persepsi 

merupakan suatu aktivitas yang menimbulkan rasa ingin tahu dan 

menarik; biasanya disertai oleh keterlibatan kognitif dan afek yang 

positif.  

Peneliti menyimpulkan pengertian minat berdasarkan pendapat 

para ahli yang telah disebutkan bahwa minat merupakan dorongan dari 

dalam diri manusia sehingga suka terhadap suatu hal yang timbul tanpa 

disadari oleh manusia itu sendiri. Seseorang yang berminat terhadap 

suatu hal akan antusias dan semangat bila ada hal tersebut dalam 

kegiatan kesehariannya yang menimbulkan kesenangan pada dirinya.  

Menurut Ormord (2008: 102) minat dapat dibedakan menjadi 

dua jenis yaitu:  

a). Minat Situasional  

Minat situasional merupakan minat yang dipicu secara 

temporer oleh sesuatu di lingkungan sekitar.  

b). Minat Pribadi 

Minat pribadi merupakan minat yang bersifat jangka 

panjang dan relatif stabil pada suatu topik atau aktivitas. 
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b. Aspek Minat 

Hurlock dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Anak 

Jilid 2 (2011: 116) menjelaskan bahwa aspek minat ada dua macam 

yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Peneliti menyimpulkan 

pengertian kedua aspek minat tersebut dari penjelasan Hurlock yaitu 

sebagai berikut:   

a) Aspek Kognitif  

Aspek kognitif didasarkan atas konsep yang dikembangkan 

anak mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. Contohnya, 

aspek kognitif dari minat anak terhadap sekolah. Bila mereka 

menganggap sekolah sebagai tempat mereka dapat belajar tentang 

hal-hal yang telah menimbulkan rasa ingin tahu mereka dan tempat 

mereka akan mendapat kesempatan untuk bergaul dengan teman 

sebaya yang tidak didapat pada masa prasekolah. 

Konsep yang membangun aspek kognitif minat didasarkan 

atas pengalaman pribadi dan apa yang dipelajari di rumah, di 

sekolah, dan di masyarakat, serta dari berbagai jenis media massa. 

b) Aspek Afektif 

Aspek afektif atau bobot emosional konsep yang membangun 

aspek kognitif minat dalam sikap terhadap kegiatan yang 

ditimbulkan minat. Aspek afektif berkembang dari pengalaman 

pribadi, dari sikap orang-orang penting disekitarnya seperti orang 

tua, guru, dan teman sebaya terhadap kegiatan yang berkaitan 
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dengan minat tersebut, dan dari sikap yang dinyatakan atau tersirat 

dalam berbagai bentuk media massa terhadap kegiatan itu.  

Contohnya anak yang mempunyai hubungan yang 

menyenangkan dengan para guru, biasanya mengembangkan sikap 

yang positif terhadap sekolah, karena pengalaman sekolahnya 

menyenangkan minat mereka pada sekolah semakin kuat. 

Aspek-aspek minat menurut Hurlock dapat dijadikan acuan 

untuk menyusun indikator penyusunan angket yaitu pada aspek 

afektifnya karenapeneliti mempunyai asumsi bahwa minat lebih 

dominan pada aspek afektif sebab minat timbul dari dalam diri 

seseorang yang didorong oleh sikap yang diperoleh dari orang di 

sekitarnya dan pengalaman yang diperoleh dari proses hidupnya, 

dari pengalaman tersebut akan timbul kesukaan pada suatu hal jika 

pengalaman yang diperolehnya menyenangkan dan berkesan untuk 

dirinya. Kesukaan itu menjadikan seseorang memberikan perhatian 

lebih pada hal yang disukainya, jika sudah memberi perhatian lebih 

maka orang tersebut akan memberikan respon yang baik dan cepat 

ketika mendengar hal-hal yang berkaitan dengan kesukaannya 

karena ia merasa sangat tertarik untuk mengetahui dan mempelajari 

lebih mendalam tentang kesukaannya tersebut. Contohnya 

seseorang yang menyukai musik akan mencari tahu tentang segala 

hal yang berkaitan dengan musik, setelah mengetahui segala hal 

tetang kesukaannya ia akan mulai terlibat pada kegiatan yang 
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berkaitan dengan hal yang disukainya itu. Mengacu pada uraian 

diatas peneliti menyimpulkan bahwa indikator minat ada empat 

yaitu:  

1. Kesukaan  

Seorang siswa yang memiliki perasaan senang atau 

suka terhadap suatu matapelajaran, maka siswa tersebut akan 

terus mempelajari ilmu yang disenanginya tidak ada perasaan 

terpaksa pada siswa untuk mempelajari bidang tersebut. 

2. Ketertarikan  

Berhubungan dengan daya gerak yang mendorong 

untuk cenderung merasatertarik pada orang, benda, kegiatan 

atau bisa berupa pengalaman afektif yangdirangsang oleh 

kegiatan itu sendiri. 

3. Perhatian  

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa 

terhadap pengamatan dan pengertian, dengan 

mengesampingkan yang lain dari pada itu. Siswa yang 

memiliki minat pada objek tertentu, dengan sendirinya akan 

memperhatikan objek tersebut.  

4. Keterlibatan  

Ketertarikan seseorang akan suatu objek yang 

mengakibatkan orang tersebut senang dan tertarik untuk 

melakukan atau mengerjakan kegiatan dari objek tersebut. 
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c. Strategi-strategi Meningkatkan Minat Terhadap Topik 

Pembelajaran di Kelas  

Strategi-strategi meningkatkan minat terhadap topik pembelajaran di 

kelas: Ormord (2008: 104) 

a) Modelkan (contohkan) kesenangan dan antusiasme tentang topik-

topik di kelas. 

b) Sesekali masukkan keunikan, variasi, fantasi, atau misteri sebagai 

bagian dari pelajaran dan prosedur. 

c) Doronglah siswa mengidentifikasi tokoh-tokoh sejarah atau 

karakter fiksi serta membayangkan apa yang mungkin dipikirkan 

atau dirasakan oleh orang-orang ini. 

d) Berikan kesempatan bagi siswa untuk merespon materi pelajaran 

secara aktif. 

 

2. Kebiasaan Belajar 

a. Pengertian Belajar  

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 lingkunagnnya. Slameto (2010: 2). 

Menurut Syah (2011: 63) belajar adalah kegiatan yang 

berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam 

penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan.  
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Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif. 

Belajar menurut Purwanto (2010: 85) merupakan suatu 

perubahan yang terjadi melalui latihan atau pengalaman , dalam arti 

perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan atau 

kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar seperti perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri seorang bayi.  

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan proses perubahan tingkah laku dari yang 

sebelumnya tidak mengetahui suatu hal  menjadi tahu dan mengerti 

akan suatu hal. 

b. Prinsip-prinsip Belajar  

Prinsip-prinsip belajar menurut Slameto (2010: 27) yaitu sebagai 

berikut :  

a. Berdasarkan prasyarat yang diperlukan untuk belajar 

1. Dalam belajar setiap siswa harus diusahakan partisipasi aktif, 

meningkatkan minat dan membimbing untuk mencapai tujuan 

instruksional. 

yang kuat pada siswa untuk mencapai tujuan instruksional. 

2. Belajar perlu lingkungan yang menantang agar anak dapat 

mengembangkan kemampuannya bereksplorasi dan belajar 

dengan efektif. 
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3. Belajar perlu ada interaksi siswa dengan lingkungannya.  

b. Sesuai hakikat belajar 

1. Belajar itu proses yang bertahap menurut perkembangannya.  

2. Belajar adalah proses organisasi, adaptasi, eksplorasi, dan 

discovery. 

3. Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian 

yang satu dengan pengertian yang lain) sehingga mendapatkan 

menimbulkan respon yang diharapkan. 

c. Sesuai materi/bahan yang harus dipelajari 

1. Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki 

struktur, penyajian yang sederhana, sehingga siswa mudah 

menangkap pengertiannya.  

2. Belajar harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu 

sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 

d. Syarat keberhasilan belajar  

1. Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga siswa dapat 

belajar dengan tenang.  

2. Proses belajar memerlukan ulangan berkali-kali agar 

pengertian/keterampilan/sikap itu mendalam pada siswa. 

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Menurut Slameto (2010: 54) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua 

golongan, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah 
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faktor yang ada dari dalam diri individu yang sedang belajar, 

sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu.  

a. Faktor-faktor intern  

1. Faktor Jasmaniah 

Faktor jasmaniah terbagi menjadi dua yaitu kesehatan 

dan cacat tubuh. Proses belajar akan terganggu jika seseorang 

mempunyai gangguan kesehatan dan memiliki cacat tubuh. 

Seseorang yang sedang terganggu kesehatannya akan mudah 

lelah dan tidak berkonsentrasi dalam belajar.  Seseorang yang 

menderita cacat tubuh hendaknya belajar di lembaga 

pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar 

menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya.  

2. Faktor Psikologis 

Faktor psikologis terdiri dari intelegensi, perhatian, 

minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Ketujuh faktor 

tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Seseorang yang 

mempunyai intelegensi tinggi biasanya cenderung mempunyai 

kesiapan dan kematangan yang baik untuk belajar. Bakat tidak 

hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai intelegensi tinggi, 

namun bakat bisa dimiliki oleh setiap orang. Bakat seseorang 

harus diperhatikan dan dikembangkan agar kelak menjadi 

sebuah nilai lebih bagi oarng yang mempunyai bakat tersebut 
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Seseorang akan serius dalam belajar jika mempunyai motif dan 

minat yang kuat untuk belajar dan berusaha.   

3. Faktor Kelelahan  

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk 

dipisahkan tetapi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). 

Kelemahan jasmani terlihat dengan lemahnya tubuh dan 

timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh , sedangkan 

kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu hilang.  

b. Faktor-faktor Ekstern  

1) Faktor Keluarga 

a) Cara Orang Tua Mendidik  

Cara orang tua mendidik anaknya mempunyai 

pengaruh terhadap belajar anaknya karena keluarga adalah 

lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Keluarga 

yang sehat artinya untuk pendidikan dalam ukuran kecil, 

tetapi bersifat menentukan untuk pendidikan dalam ukuran 

besar yaitu pendidikan bangsa, negara dan dunia. Peranan 

keluarga didalam pendidikan anaknya sangatlah penting. 

Selain cara orang tua mendidik faktor keluarga yang 

mempengaruhi belajar yaitu relasi antar anggota keluarga, 
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suasana rumah, keadaan ekonomi, keluarga, pengertian 

orang tua, dan latar belakang kebuadayaan.   

2) Faktor Sekolah  

Faktor sekolah yang mempengaruhi belajar mencakup 

metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi 

siswa dengan siswa, disiplin sekolah, pelajaran dan waktu 

sekolah, standar pelajaran, keaadaan gedung, metode belajar 

dan tugas rumah.    

3) Faktor Masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang berpengaruh 

terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena keberadaan 

siswa dalam masyarakat. Apabila di sekitar tempat tinggal 

keadaan masyarakat terdiri atas orang-orang yang 

berpendidikan, terutama anak-anaknya rata-rata bersekolah 

tinggi dan moralnya baik akan mendorong siswa lebih giat 

belajar.  

Menurut Djaali (2011: 101) faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar adalah:  

a. Motivasi  

b. Sikap 

c. Minat 

d. Kebiasaan belajar 

e. Konsep diri  
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d. Pengertian Kebiasaan Belajar 

Covey dalam buku The 7 Habits of Highly Effective People 

menyebutkan bahwa:  

Kebiasaan adalah faktor yang kuat dalam hidup kita. Karena 

konsisten, dan sering merupakan pola yang tak disadari, maka 

kebiasaan secara terus menerus, setiap hari, mengekspresikan karakter 

kita dan menghasilkan efektivitas kita atau ketidaksfektivan kita.  

 

Covey (2013: 56) mendefinisikan kebiasaan sebagai titik 

pertemuan dari pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. 

Pengetahuan adalah paradigma teoritis, apa yang harus dilakukan dan 

mengapa, sedangkan keterampilan adalah bagaimana melakukannya, 

serta keinginan adalah motivasi, keinginan untuk melakukan.   

Kebiasaan merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan. KBI 

(2003: 153), sedangkan belajar merupakan usaha yang dilakukan untuk 

mendapat kepandaian. KBI (2003: 121) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kebiasaan belajar merupakan sesuatu yang telah biasa dilakukan 

dengan usaha untuk mendapat kepandaian.  

Kebiasaan belajar menurut Aunurrahman (2010: 185) adalah 

perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang 

relatif lama sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang 

dilakukannya. 

Menurut Djaali (2011: 128) Kebiasaan merupakan cara 

bertindak yang diperoleh melalui belajar secara berulang-ulang, yang 

pada akhirnya menjadi menetap dan bersifat otomatis. Perbuatan 

kebiasaan tidak memerlukan konsentrasi perhatian dan pikiran dalam 
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melakukannya. Kebiasaan dapat berjalan terus, sementara individu 

memikirkan atau memperhatikan hal-hal lain.    

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 dibagi ke dalam dua bagian, yaitu Delay 

Avoidan (DA), dan Work Methods (WM). DA 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. Adapun WM menunjuk kepada penggunaan cara 

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

akademik dan keterampilan belajar. 

Peneliti menyimpulkan pengertian kebiasaan belajar belajar 

dari beberapa pendapat para ahli yang telah disebutkan bahwa 

kebiasaan belajar merupakan suatu cara belajar seseorang yang sudah 

biasa dilakukan secara berulang-ulang. Seseorang mempunyai 

kebiasaan belajar yang berbeda dari orang lain, setiap orang 

mempunyai cara masing-masing untuk melakukan kegiatan belajar. 

Kebiasaan belajar dapat terbentuk dengan sengaja dan tanpa disengaja. 

e. Peranan Kebiasaan Belajar dalam Kegiatan Belajar  

Kebiasaan belajar cenderung menguasai perilaku siswa pada 

setiap kali mereka melakukan kegiatan belajar. Penyebabnya ialah 
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karena kebiasaan mengandung motivasi yang kuat. Pada umunya 

setiap orang bertindak berdasarkan kebiasaan sekalipun ia tahu bahwa 

ada cara lain yang mungkin lebih menguntungkan. Hal ini disebabkan 

oleh kebiasaan sebagai cara yang mudah dan tidak memerlukan 

konsentrasi dan perhatian yang besar.  

Ada beberapa bentuk perilaku yang menunjukkan kebiasaan 

tidak baik dalam belajar yang sering kita jumpai pada sejumlah siswa, 

seperti : Dimyati dan Mudjiono (2006: 246) 

a. Belajar tidak teratur  

b. Daya tahan belajar rendah (belajar secara tergesa-gesa) 

c. Belajar bilamana menjelang ulangan atau ujian 

d. Tidak memiliki catatan pelajaran yang lengkap 

e. Tidak terbiasa membuat ringkasan 

f. Tidak memiliki motivasi untuk memperkaya materi pelajaran 

g. Senang menjiplak pekerjaan teman, termasuk kurang percaya diri 

di dalam menyelesaikan tugas 

h. Sering datang terlambat 

i. Melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk (misalnya merokok) 

Jenis-jenis kebiasaan belajar di atas merupakan bentuk-bentuk 

perilaku belajar yang tidak baik karena mempengaruhi aktivitas 

belajar siswa dan pada gilirannya dapat menyebabkan rendahnya hasil 

belajar diperoleh. 
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Menurut Aunurrahman (2010: 185) Dalam kegiatan sehari-hari 

ditemukan adanya kebiasaan belajar yang kurang baik. Kebiasaan 

belajar tersebut antara lain berupa :  

a. Belajar pada akhir semester  

b. Belajar tidak teratur 

c. Menyia-nyiakan kesempatan belajar 

d. Bersekolah hanya untuk bergengsi  

e. Datang terlambat bergaya pemimpin  

f. Bergaya jantan seperti merokok, sok menggurui teman lain 

g. Bergaya minta “belas kasihan” tanpa belajar.    

Kebiasaan belajar yang dimiliki seseorang dapat berupa 

kebiasaan belajar yang baik dan kebiasaan belajar yang kurang baik. 

Contoh kebiasaan belajar yang kurang baik sudah disebutkan 

sebelumnya. Berikut ini adalah saran-saran yang dikemukakan Crow 

and Crow dengan singkat dan efisien untuk mencapai  hasil belajar 

yang lebih baik, dikutip oleh Purwanto (2010: 120) saran-saran ini 

dapat dijadikan acuan untuk membentuk kebiasaan belajar yang baik. 

saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:  

1) Miliki dahulu tujuan belajar yang pasti. 

2) Usahakan adanya tempat belajar yang memadai. 

3) Jaga kondisi fisik jangan sampai mengganggu konsentrasi dan 

keaktifan mental. 

4) Rencanakan dan ikutilah jadwal waktu untuk belajar. 
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5) Selingilah belajar itu dengan waktu-waktu istirahat yang teratur. 

6) Carilah kalimat-kalimat topik atau inti pengertian dari tiap 

paragraf. 

7) Selama belajar gunakan metode pengulangan dalam hati (silent 

recitation). 

8) Lakukan metode keseluruhan (whole method) bilamana mungkin. 

9) Usahakan agar dapat membaca cepat tetapi cermat. 

10) Buatlah catatan-catatan atau rangkuman yang tersusun rapi.  

11) Adakan penilaian terhadap kesulitan bahan untuk dopelajari lebih 

lanjut.  

12) Susunlah dan buatlah pertanyaan-pertanyaan yang tepat, dan 

usahakan/cobalah untuk menemukan jawabannya. 

13) Pusatkan perhatian dengan sungguh-sungguh pada waktu belajar. 

14) Pelajari dengan teliti tabel-tabel, grafik-grafik, dan bahan ilustrasi 

lainnya. 

15) Biasakanlah membuat rangkuman dan kesimpulan. 

16) Buatlah kepastian untuk melengkapi tugas-tugas belajar itu. 

17) Pelajari baik-baik pernyataan (statement) yang dikemukakan oleh 

pengarang, dan tentanglah jika diragukan kebenarannya.  

18) Telitilah pendapat beberapa pengarang. 

19) Belajarlah menggunakan kamus dengan sebaik-baiknya. 

20) Analisislah kebiasaan belajar yang dilakukan, dan cobalah untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahannya.  
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Saran untuk membiasakan belajar dengan efisien juga 

dikemukakan oleh Nana Sudjana (2005: 165) bahwa dalam proses 

belajar harus memperhatikan beberapa hal berikut, yaitu :  

1. Cara mengikuti pelajaran di sekolah 

Cara mengikuti pelajaran di sekolah merupakan bagian 

penting dari proses belajar sebab dalam proses belajar siswa akan 

diberikan ilmu dan arahan tentang apa dan bagaimana bahan 

pelajaran harus dikuasai. Siswa yang dapat menguasai ilmu yang 

disampaikan dalam proses pelajaran akan berhasil meraih prestasi 

yang baik. 

2. Cara belajar mandiri di rumah 

Belajar mandiri di rumah adalah tugas pokok siswa sekolah. 

Seorang siswa harus mempunyai keteraturan belajar setiap harinya 

agar memperoleh prestasi yang baik. Belajar tiap hari dengan 

waktu yang terbatas lebih baik daripada belajar dengan waktu 

yang lama namun tidak rutin karena lamanya waktu belajar tidak 

diutamakan tetapi kebiasaan yang rutin yang diutamakan dalam 

melakukan belajar.  

3. Cara mempelajari buku teks 

Buku adalah jendela dunia dan sumber ilmu oleh karena itu 

membaca buku merupakan suatu keharusan bagi semua orang 

khususnya bagi siswa sekolah. Kebiasaan membaca buku harus 

dibudayakan dalam kehidupan seorang siswa karena dengan 
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membaca buku akan membantu siswa memahami bahan pelajaran 

yang diberikan oleh guru. Membaca membutuhkan konsentrasi 

agar kita dapat memahami isi dari buku yang dibaca.  

4. Cara menghadapi ujian atau ulangan 

Momentum yang paling mencemaskan di kalangan siswa 

adalah saat menghadapi ujian atau ulangan. Kesibukan belajar 

mulai meningkat sebaliknya istirahat dan perilaku santai mulai 

menurun. Ketegangan psikologis seperti rasa cemas mulai tumbuh 

bahkan kepercayaan diri mulai berkurang sehingga datang ke 

rumah teman untuk belajar bersama hampir tiap hari dilakukan 

dengan kata lain kesibukan belajar ditumpahkan pada saat itu 

berbeda dengan hari-hari biasanya. Hindari gejala tersebut dengan 

membiasakan diri belajar teratur setiap saat agar pada saat ujian 

tiba tidak merasa terbebani dengan materi yang menumpuk.  

Seorang siswa yang baik harus mempunyai cara-cara belajar 

yang efektif dimanapun ia berada dan kapanpun waktunya, jika 

cara-cara efektif tersebut dilakukan secara rutin akan membentuk 

kebiasaan belajar yang baik pada diri siswa tersebut. Kebiasaan 

belajar yang baik harus dimiliki oleh setiap siswa agar dapat 

mencapai tujuan belajar dengan baik dan memperoleh prestasi 

belajar yang baik, jika siswa tidak dibiasakan belajar dengan 

teratur maka akan terbentuk kebiasaan belajar yang tidak baik. 
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3. Prestasi Belajar  

 a. Pengertian Prestasi belajar  

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri dari dua kata 

yaitu prestasi dan belajar. Antara kata prestasi dan belajar mempunyai 

arti yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum pengertian prestasi belajar, 

ada baiknya pembahasan ini diarahkan pada masing-masing 

permasalahan terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman lebih 

jauh mengenai makna kata prestasi dan belajar. Hal ini juga untuk 

memudahkan dalam memahami lebih mendalam tentang pengertian 

prestasi belajar itu sendiri. Di bawah ini akan dikemukakan beberapa 

pengertian prestasi belajar menurut pendapat ahli.  

Prestasi adalah hasil yang dicapai dari proses yang telah 

dilakukan, atau dikerjakan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003: 910) 

sedangkan belajar merupakan usaha supaya mendapat kepandaian, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa prestsi belajar merupakan hasil yang 

dicapai dari usaha yang dilakukan untuk mendapat kepandaian.  

Menurut Arifin (2011: 11) kata prestasi berasal dari bahasa 

Belanda yaitu prestatie, dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang 

berarti hasil usaha. Istilah prestasi belajar berbeda dengan hasil belajar. 

Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, 

sedangkan hasil belajar aspek pembentukan watak peserta didik. 

Menurut Sukmadinata (2009: 102), hasil  belajar adalah realisasi 

atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan potensial/ kapasitas yang 
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dimiliki seseorang. Penguasaan hasil belajar oleh seseorang dapat 

dilihat dari perilakunya, baik perilaku dalam bentuk penguasaan 

pengetahuan, ketrampilan berfikir maupun ketrampilan motorik. 

Perkembangan atau kemajuan proses belajar merupakan hasil belajar 

yang sering dikatakan prestasi belajar. 

Peneliti menyimpulkan bahwa prestasi belajar merupakan suatu 

hasil yang diperoleh siswa dari proses belajar yang telah dilakukan. 

Prestasi belajar diperoleh dengan cara tes atau latihan yang telah 

ditentukan standar penilaiannya. Nilai yang diperoleh tersebut yang 

disebut hasil prestasi belajar yang telah diperoleh oleh seorang siswa. 

b. Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Prestasi belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil 

interaksi berbagi faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri 

(faktor internal) maupun dari luar diri (faktor eksternal) individu. 

Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

penting sekali artinya dalam rangka membantu siswa dalam mencapai 

prestasi belajar yang sebaik-baiknya.  

Faktor internal terdiri dari faktor jasmaniah (fisiologi) yaitu 

yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, struktur tubuh dan 

sebagainya. Faktor internal kedua yaitu faktor psikologis yang terdiri 

dari faktor intelektif meliputi faktor potensial (kecerdasan dan bakat), 

faktor kecakapan (prestasi yang dimiliki) dan faktor non-intelektif 

seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan 
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penyesuaian diri. Faktor internal ketiga adalah kematangan fisik 

maupun psikis. 

Faktor eksternal terdiri dari faktor sosial yang meliputi 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan 

lingkungan kelompok. Faktor eksternal selanjutnya adalah budaya 

seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Faktor 

eksternal yang terakhir yaitu lingkungan seperti fasilitas rumah, fasilitas 

belajar, dan iklim.  

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung 

ataupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar. Ahmadi dan 

Supriyono. (2013: 138) 

c. Fungsi Prestasi Belajar  

Menurut Arifin, (2009: 12) kehadiran prestasi belajar dalam 

kehidupan manusia pada tingkat dan jenis tertentu dapat memberikan 

kepuasan tersendiri pada manusia, semakin terasa penting untuk 

dipermasalahkan, karena mempunyai beberapa fungsi utama, antara 

lain:  

a) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 

b) Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

c) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan. 

d) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 
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belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu 

institusi pendidikan dan sebaliknya.  

e) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik. 

d. Prestasi Belajar IPS 

Prestasi belajar IPS yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

nilai hasil ulangan tengah semester gasal. Hasil nilai UTS yang diperoleh 

siswa dijadikan data untuk dianalisis menggunakan PAN  skala 5. Nilai 

yang telah dianalisis berdasarkan kriteria yang ditentukan kemudian 

dikorelasikan dengan hasil penilaian angket minat dan kebiasaan belajar.  

 

4. Ilmu Pengetahuan Sosial  

a. Pengertian IPS dan Pendidikan IPS 

Ilmu Pengetahuan Sosial yang disingkat IPS dan Pendidikan 

Ilmu Pengetahuan Sosial yng seringkali disingkat Pendidikan IPS atau 

PIPS merupakan dua istilah yang sering diucapkan atau dituliskan 

dalam berbagai karya akademik secara tumpang tindih (overlaping). 

Sapriya (2011: 7). 

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari 

berbagai cabang ilmu-ilmu sosial, seperti sosiaologi, sejarah, geografi, 

ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial atau 

studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang diturunkan 

dari isi materi cabang-cabang ilmu-ilmu sosial.Trianto (2010: 171). 
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Menurut Somantri dalam Sapriya (2011: 11) Pendidikan IPS 

adalah penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan 

humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan 

disajikan secara ilmiah dan pedagogis/psikologis untuk tujuan 

pendidikan. Pendidikan IPS adalah seleksi dari disiplin ilmu-ilmu 

sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang 

diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk 

tujuan pendidikan.  

b. Karakteristik Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  

Istilah pendidikan IPS dalam menyelenggarakan pendidikan di 

Indonesia masih relatif baru digunakan. Pendidikan IPS padanan dari 

social studies dalam konteks kurikulum di Amerika Serikat. Trianto 

(2010: 172). 

Materi IPS untuk jenjang sekolah dasar tidak terlihat aspek 

disiplin ilmu karena yang lebih dipentingkan adalah dimensi pedagogik 

dan psikologis serta karakteristik kemampuan berpikir peserta didik 

yang bersifat holistik Sapriya (2011: 20). 

c. Tinjauan IPS 

a) Konsep IPS 

Ada sepuluh konsep IPS menurut Trianto (2010: 173) yaitu : 

1) Interaksi 

2) Saling ketergantungan  

3) Kesinambungan dan perubahan  
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4) Keragaman/kesamaan/perbedaan 

5) Konflik dan konsensus 

6) Pola  

7) Tempat 

8) Kekuasaan 

9) Nilai kepercayaan 

10) Keadilan dan pemerataan  

11) Kelangkaaan  

12) Kekhususan  

13) Budaya 

14) Nasionalisme  

b) Tujuan IPS 

Para ahli sering mengaitkannya dengan berbagai sudut 

kepentingan dan penekanan dari program pendidikan tersebut.Ilmu 

pengetahuan sosial juga membahas hubungan antara manusia 

dengan lingkungannya. Lingkungan masyarakat dimana anak didik 

tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari masyarakat, 

dihadapkan pada berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di 

lingkungan sekitarnya.  

Pada dasarnya tujuan dari pendidikan IPS adalah untuk 

mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar kepada siswa 

untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat, minat, 

kemampuan, dan lingkungannya, serta berbagai bekal siswa untuk 
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melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Trianto 

(2010: 174). 

Tujuan utama Ilmu Pengetahuan Sosial 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 masyarakat. 

Tujuan tersebut dapat dicapai manakala program-program 

pelajaran IPS di sekolah diorganisasikan secara baik. 

Dari tinjauan IPS diatas telah disebutkan konsep IPS yang 

semuanya saling berhubungan. Tujuan pendidikan IPS di sekolah 

dasar adalah untuk mendidik dan memberi bekal kemampuan dasar 

kepada siswa untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan 

minat yang dimiliki oleh siswa tersebut sebagai bekal untuk 

menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi, namun pada 

kenyataannya tujuan tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Siswa 

masih banyak yang berkembang tidak sesuai dengan bakat dan 

minat yang dimilikinya dengan kata lain tujuan IPS belum 

sepenuhnya tercapai, melihat tujuan utama IPS yaitu 

mengembangkan potensi siswa agar peka terhadap masalah sosial 

disekitarnya juga belum tercapai karena saat ini justru banyak 

siswa-siswa sekolah yang membuat masalah sosial 
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dilingkungannya, seperti perkelahian antar anak sekolah, merokok, 

bahkan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang.     

 

B. Penelitian yang Relevan  

Penelitian oleh Husna Afida (2007) tentang “Pengaruh Kebiasaan 

Belajar dan Minat Membaca Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII Pada 

Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di MTs Darul Huda Wonodadi 

Blitar”, menunjukkan hasil bahwa kebiasaan belajar dan minat membaca 

berpengaruh terhadap prestasi belajar IPS. Kedua variabel tersebut 

berpengaruh secara parsial dan secara simultan. Penelitian ini relevan 

penelitian yang peneliti lakukan karena menguji pengaruh dari variabel yang 

sama yaitu kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar siswa. Hal yang 

membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah variable minat 

membaca dan subyek penelitian.  

 

C. Kerangka Pikir  

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian sekaligus untuk 

mempermudah dalam penelitian agar tidak menyimpang dari inti 

permasalahan maka perlu dijelaskan suatu kerangka pemikiran sebagai 

landasan dalam pembahasan. Adapun kerangka berpikir digambarkan dalam 

bagan sebagai berikut: 
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Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian  

Dari gambar kerangka berpikir tersebut terdapat dua variabel didalamnya, 

yaitu: 

1. Variabel Independen (Variabel Bebas) 

Variabel Independen (Variabel Bebas) yaitu variabel yang 

merupakan rangsangan untuk mempengaruhi variabel yang lain. 

Yang menjadi variabel bebas adalah: 

a. Minat (X1) 

b. Kebiasaan Belajar (X2) 

2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 

Variabel Dependen (Variabel Terikat) yaitu suatu jawaban atau 

hasil dari perilaku yang dirangsang. Dalam hal ini yang menjadi 

variabel terikat adalah : Prestasi Belajar IPS (Y) 

 

 

 

Minat   

(X1) 

 
 

Kebiasaan Belajar 

(X2) 

Prestasi Belajar IPS 

(Y) 
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D. Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2012: 96), Hipotesis merupakan jawaban teoritis 

terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan 

data. Setelah peneliti mengkaji secara mendalam dari sumber pustaka terhadap 

permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Maka hipotesisnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan antara minat terhadap prestasi belajar 

IPS kelas V SD Negeri Sudimara. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar terhadap 

prestasi belajar IPS kelas V SD Negeri Sudimara. 

3. Terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara minat dan 

kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar IPS kelas V SD Negeri 

Sudimara. 
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