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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi Belajar  

Prestasi dimaksudkan sebagai suatu hasil yang dicapai (Sufyarma, 2004: 

212). Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2008: 23) Belajar adalah 

berusaha mengetahui sesuatu, berusaha memperoleh ilmu pengetahuan 

(kepandaian dan keterampilan). Jadi Prestasi belajar adalah suatu usaha belajar 

untuk memperoleh hasil atau keberhasilan dalam pembelajaran yang dicapai. 

Sudjana (2002:22) dalam Rohmawati dan Sukanti, (2012: 157) 

mengemukakan bahwa prestasi belajar adalah kemampuan-kemampuan yang 

dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.Sedangkan menurut 

Arifin (2011:12) prestasi belajar pada umumnya berkaitan dengan aspek 

pengetahuan yang dapat diketahui melalui evaluasi dan diwujudkan dalam bentuk 

angka atau nilai. 

Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa berupa suatu kecakapan yang 

diketahui melalui evaluasi dan diwujudkan dalam bentuk angka atau nilai. 

2.  Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Arifin, (2011: 12-13) prestasi belajar memiliki beberapa fungsi 

utama, antara lain : 

a. Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas pengetahuan yang 

telah dikuasai peserta didik. 
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 Dari prestasi belajar dapat diketahui kualitas belajar yang telah dilaksanakan 

oleh suatu lembaga pendidikan tersebut. Berkenaan dengan kuantitas, dapat 

diketahui seberapa banyak pengetahuan yang telah diperoleh siswa. Kuantitas 

biasanya dirumuskan dalam bentuk angka dan huruf. 

b. Prestasi belajar sebagai lambang pemuasan hasrat ingin tahu. 

Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa para ahli psikologi biasanya menyebut 

hal ini sebagai tendensi keingintahuan(Courisity) dan merupakan kebutuhan anak 

didik dalm suatu program pendidikan. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi pendidikan.  

Prestasi belajar dapat dijadikan pendorong bagi peserta didik dalam 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berperan sebagai umpan balik 

(feedback) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ekstern dari suatu institusi 

pendidikan.  

Indikator intern dalam arti bahwa prestasi belajar dapat dijadikan tingkat 

produktivitas suatu institusi pendidikan. Maksudnya bahwa kurikulum yang 

digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan anak didik.  

Indikator ekstern dalam arti bahwa tinggi rendahnya prestasi belajar dapat 

dijadikan indikator tingkat kesuksesan peserta didik di masyarakat. Maksudnnya 

bahwa kurikulum yang digunakan relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

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

didik.  
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Dalam proses pembelajaran, peserta didik menjadi fokus utama yang harus 

diperhatikan, karena peserta didiklah yang diharapkan dapat menyerap seluruh 

materi pelajaran. 

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar yang dicapai seorang individu merupakan hasil interaksi 

antara berbagai 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 murid dalam mencapai prestasi belajar yang sebaik-baiknya. 

Menurut Slameto (2010:54-72) faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor Intern 

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari individu anak itu sendiri 

yang meliputi: 

1) Faktor Jasmaniah (Fisiologi) 

Faktor Jasmaniah adalah kondisi fisik seseorang dilihat dari kesehatan 

maupun kesempurnaan anggota tubuh yang dapat mempengaruhi belajar siswa. 

2) Faktor Psikologis 

Faktor psikologis yang dapat mempengaruhi belajar siswa adalah Intelegensi, 

Perhatian, minat,bakat, motif, kematangan dan kesiapan. 

3) Faktor Kelelahan 
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Faktor Kelelahan pada seseorang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat psikis). Kelelahan tersebut dapat 

mempengaruhi belajar siswa. 

b. Faktor Ekstern 

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar individu anak itu     

sendiri. Yang termasuk faktor eksternal antara lain: 

1) Faktor Keluarga 

Faktor keluarga meliputi cara orang tua mendidik anak,relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar 

belakang kebudayaan. 

2) Faktor Sekolah 

Faktor Sekolah meliputimetode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

metode belajar dan keadaan gedung. 

3) Faktor Masyarakat 

Faktor Masyarakat meliputi : kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Menurut Syah (2010: 129-137) faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

dapat di bedakan menjadi tiga macam yaitu sebagai berikut: 

a. Faktor Internal  

Faktor Internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa dua yaitu: 

1) Fisiologis adalah faktor kondisi jasmani siswa. 
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Kondisi jasmani dan rohani, meliputi postur tubuh, kekurangan gizi atau 

tidak, kemudahan dalam menerima pelajaran. Kondisi panca indera meliputi 

kondisi penglihatan, pendengaran, struktur tubuh, dan lain-lain. 

2) Psikologis adalah faktor rohaniah / mental / tingkah laku siswa. 

Yang termasuk faktor psikologis siswa adalah  intelegensi siswa, sikap 

siswa, bakat siswa, minat siswa, motivasi 

b. Faktor ekternal siswa adalah faktor yang berasal dari luar siswa yaitu kondisi 

lingkungan disekitar siswa. Faktor Ekternal siswa terdiri dari dua macam 

yaitu lingkungan sosial dan lingkungan non sosial. 

1) Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial adalahlingkungan yang mencakup keluarga, sekolah, 

masyarakat dan kelompok. 

2) Lingkungan Non sosial 

Lingkungan Non sosial adalah lingkungan selain atau diluar lingkungan 

sosial, seperti gedung sekolah dan letaknya, rumah tempat tinggal keluarga siswa 

dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan cuaca dan waktu belajar yang digunakan 

siswa. 

c. Faktor pendekatan belajar siswa. 

Pendekatan belajar merupakan segala cara atau strategi yang digunakan 

siswa dalam menunjang efektifitas dan efisiensi proses belajar materi tertentu. 

Sedangkan menurut Dalyono (2010: 55-60) bahwa berhasil tidaknya 

seseorang dalam belajar di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: 

a. Faktor Intern ( faktor yang berasal dari dalam diri siswa ) 
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1) Kesehatan 

Kesehatan jasmani dan rohani besar pengaruhnya terhadap kemampuan 

belajar. Bila seseorang tidak sehat jasmaninya dan tidak sehat akan mengurangi 

semangat belajar dan menjadi tidak bergairah untuk belajar. 

2) Intelegensi dan Bakat 

Intelegensi dan bakat besar pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan 

belajar. Bila seseorang memiliki intelegensi tinggi dan bakatnya ada dalam bidang 

yang dipelajari, maka proses belajarnya akan lancar dan sukses. 

3) Minat dan Motivasi 

Minat dan motivasi besar pengaruhnya dalam menentukan keberhasilan 

dalam belajar.  

4) Cara Belajar 

Cara belajar sesorang juga mempengaruhi pencapaian hasil belajarnya. 

b. Faktor ekstern 

1) Keluarga 

Faktor keluarga atau faktor orangtua meliputi penghasilan, pendidikan, 

perhatian, fasilitas dan kondisi rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap  

keberhasilan anak dalam belajar turut menentukan keberhasilan belajar seseorang. 

2) Sekolah  

Faktor sekolah meliputi kualitas guru, metode mengajar guru, kesesuaian 

kurikulum dengan kemampuan anak, fasilitas/ perlengkapan sekolah, keadaan 

ruangan, jumlah siswa per kelas, pelaksanaan tata tertib sekolah.  

 

Hubungan Cara Belajar..., Helmi Widyasari, FKIP UMP, 2014



11 

 

 
 

3) Masyarakat 

Keadaan serta kondisi masyarakat sekitar juga akan berpengaruh terhadap 

belajar prestasi belajar seperti keadaan lingkungan, bangunan rumah,suasana 

sekitar, keadaan lalu lintas, dan kondisi iklim. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar siswa adalah faktor internal dan eksternal. Faktor 

intern yaitu faktor yang berasal dari diri siswa dan faktor ekstern yaitu faktor yang 

berasal dari luar siswa. Faktor-faktor tersebut berinteraksi secara langsung 

ataupun tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar. Terkait penelitian ini, 

faktor yang berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa adalah faktor intern yaitu  

cara belajar siswa.  

B. Pembelajaran Geografi 

Pembelajaran Geografi membangun dan mengembangkan pemahaman 

peserta didik tentang variasi dan organisasi spasial masyarakat, tempat dan 

lingkungan pada muka bumi. Peserta didik didorong untuk memahami aspek dan 

proses fisik yang membentuk pola muka bumi, karakteristik dan persebaran 

spasial ekologis di permukaan bumi. Selain itu peserta didik dimotivasi secara 

aktif dan kreatif untuk menelaah bahwa kebudayaan dan pengalaman  

mempengaruhi persepsi manusia tentang tempat dan wilayah  (Depdiknas, 2003: 

5). 

Fungsi pembelajaran Geografi adalah sebagai berikut: 

1. Mengembangkan pengetahuan tentang pola-pola keruangan dan proses yang 

berkaitan. 
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2. Mengembangkan keterampilan dasar dalam memperoleh data dan informasi, 

mengkomunikasikan dan menerapkan pengetahuan geografi. 

3. Menumbuhkan sikap, kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan hidup 

dan sumber daya serta toleransi terhadap keragaman sosial-budaya 

masyarakat  (Depdiknas, 2003:6). 

C. Kajian Tentang Cara Belajar 

1. Pengertian Cara belajar 

Menurut Slameto (2010:82) Cara belajar adalah cara atau jalan yang harus 

dilalui untuk mencapai tujuan dalam belajar yaitu untuk mendapatkan 

pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan. 

Dalam Kamus Belajar Bahasa Indonesia, cara adalah jalan (aturan, sistem) 

melakukan (berbuat) sesuatu, gaya, ragam, adat kebiasaan, usaha atau ikhtiar. 

Sedangkan menurut Djamarah (2008: 13) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut 

kognitif, afektif, dan psikomotor. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa cara belajar siswa adalah 

perilaku individu/ siswa yang lebih khusus berkaitan dengan serangkaian usaha/ 

kegiatan yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh ilmu pengetahuan, 

penghayatan dan keterampilan.  
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2. Cara-cara belajar  

Menurut Slameto (2010:82-91) bahwa cara belajar yang baik dapat membantu 

siswa untuk mencapai tujuan belajarnya, yang dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Pembuatan jadwal dan pelaksanaanya 

Jadwal adalah pembagian waktu untuk sejumlah kegiatan yang dilaksanakan 

oleh seseorang setiap harinya. Jadwal juga berpengaruh terhadap belajar. Seorang 

siswa perlu mempunyai jadwal yang baik dan melaksanakannya secara teratur, 

disiplin dan efisien agar belajarnya dapat berjalan dengan baik dan berhasil. 

Cara-cara membuat jadwal yang baik menurut Slameto (2010:82-83) adalah 

sebagai berikut : 

1. Memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan tidur, belajar, makan, 

mandi, olah raga dan lain-lain. 

2. Menyelidiki dan menentukan waktu-waktu yang tersedia setiap hari. 

3. Merencanakan penggunaan waktu belajar itu dengan cara menetapkanjenis-

jenis mata pelajarannya dan urutan-urutan yang harus dipelajari. 

4.  Menyelidiki waktu-waktu yang mana dapat dipergunakan untuk belajar 

dengan hasil terbaik sesudah waktu itu diketahui, kemudian dipergunakan 

untuk mempelajari pelajaran yang dianggap sulit. Pelajaran yang dianggap 

mudah dipelajari pada jam belajar yang lain. 

5. Berhematlah dengan waktu, setiap siswa janganlah ragu-ragu untuk memulai 

pekerjaan termasuk belajar. 
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Pembuatan jadwal belajar harus disusun sebaik mungkin, sehingga siswa 

tidak merasa terikat oleh jadwal yang dibuatnya sendiri. Jadwal yang kurang 

sesuai hendaknya segera disesuaikan, sehingga betul-betul baik dan bisa untuk 

dilaksanakan. Jadwal yang sudah dibuat kemudian dilaksanakan dengan disiplin, 

karena bagaimanapun baiknya jadwal yang dibuat tidak akan berarti bila tidak 

dikerjakan. 

b. Membaca dan membuat catatan 

Membaca besar pengaruhnya terhadap belajar. Hampir sebagian besar 

kegiatan belajar adalah membaca. Agar dapat belajar dengan baik maka perlulah 

membaca dengan baik pula, karena membaca adalah alat belajar. Sebelum 

membaca perlulah meninjau dulu tentang gambaran/ garis besar dari bab/buku 

yang akan dibaca. Agar siswa dapat membaca dengan efisien perlulah memiliki 

kebiasaan-kebiasaan yang baik.  

Menurut The Liang Gie dalam Slameto, (2010:84) kebiasaan- kebiasaan 

membaca yang baik antara lain adalah 

1) Mempunyai kebiasaan membaca yang baik, misalnya memusatkan perhatian 

secara sungguh-sungguh ketika membaca yaitu tidak dengan mendengarkan 

radio atau menonton tv, tidak sambil tiduran di atas sofa atau minum sambil 

membaca dan membaca tidak sambil menggerakkan bibir/bersuara dengan 

menunjuk kata-kata yang dibaca.  

2) Membuat tanda-tanda/ catatan-catatan saat membaca 

3) Dapat menangkap dan memahami isi dari bahan bacaannya. 
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Membuat catatan besar pengaruhnya dalam membaca. Dalam membuat 

catatan sebaiknya semua yang dikatakan guru itu ditulis, tetapi diambil inti 

sarinya saja. Tulisan harus jelas dan teratur agar mudah dibaca dan dipelajari. 

Catatan yang tidak jelas, semrawut dan tidak teratur antara materi yang satu 

dengan yang lainnya akan menimbulkan rasa bosan dalam membaca dan akhirnya 

belajarnya menjadi kacau. Oleh karena itu membuat catatan berguna untuk 

mempermudah siswa dalam belajarnya. 

c. Mengulangi Bahan Pelajaran 

Mengulangi besar pengaruhnya terhadap belajar, karena dengan pengulangan 

(review) bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah terlupakan akan tetap 

tertanam dalam otak seseorang. Berdasarkan pendapat tersebut dinyatakan bahwa 

dengan mengulangi pelajaran yang sudah dipelajari akan menjadi lebih bermakna 

dan memahami bahan pelajaran yang diulang secara sungguh-sungguh. 

 Belajar dengan cara mengulangi bahan pelajaran yang baru diserap dapat 

dibantu dengan cara membuat ringkasan dengan menggunakan bahasa sendiri . 

Cara tersebut bertujuan untuk memudahkan tingkat pemahaman. Penjelasan yang 

diberikan oleh guru biasanya akan menjadi lebih jelas jika kita mengulanginya 

dengan menggunakan bahasa sendiri sehingga dapat mudah diingat dan dipahami. 

d. Konsentrasi  

Dalam belajar konsentrasi berarti pemusatan pikiran terhadap suatu mata 

pelajaran dengan menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan  

dengan pelajaran. Konsentrasi besar pengaruhnya terhadap belajar. Jika seseorang 

mengalami kesulitan berkonsentrasi, jelas belajarnya akan sia-sia, karena hanya 
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membuang tenaga, waktu dan biaya. Jadi kebiasaan untuk memusatkan pikiran 

atau konsentrasi ini mutlak perlu dimiliki oleh setiap siswa yang belajar. 

e. Mengerjakan Tugas 

Salah satu prinsip belajar adalah ulangan dan latihan-latihan. Mengerjakan 

tugas dapat berupa pengerjaan tes/ulangan atau ujian yang diberikan guru, 

termasuk membuat atau mengerjakan latihan-latihan yang ada dibuku ataupun 

soal-soal yang dibuat sendiri. Mengerjakan tugas besar pengaruhnya terhadap 

hasil belajar. Agar siswa dapat berhasil dalam belajarnya perlulah mengerjakan 

tugas dengan sebaik-sebaiknya baik tugas di rumah maupun tugas sekolah.  

Sedangkan menurut Sudjana (2010: 165-173) mengemukakan beberapa cara 

belajar yang perlu  diperhatikan siswa dalam proses belajar  agar dapat belajar 

lebih optimal yakni:  

a. Cara mengikuti pelajaran 

Cara mengikuti pelajaran di sekolah merupakan bagian penting dari proses 

belajar sebab dalam proses belajar tersebut, sebagai siswa diberikan arahan 

tentang apa dan bagaimana bahan pelajaran yang harus dikuasai. Siswa yang 

dapat menguasai ilmu yang disampaikan dalam proses pelajaran akan berhasil 

meraih prestasi yang baik.  

b. Cara belajar mandiri di rumah 

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

Syarat utama belajar di rumah adalah keteraturan belajar misalnya memiliki 

jadwal belajar tersendiri. Bukan lamanya belajar yang diutamakan tetapi 

kebiasaan teratur dan rutin melakukan belajar. Ada rumus yang mengatakan 
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bahwa 5 x 2 lebih baik daripada 2 x 5, artinya lima kali belajar masing-masing 

dua topik lebih baik hasilnya daripada dua kali belajar masing-masing lima topik. 

c. Cara belajar kelompok 

Cara belajar sendiri sering menimbulkan kebosanan dan kejenuhan. Untuk 

mengatasinya variasikan dengan cara belajar bersama dengan teman yang paling 

dekat. Belajar bersama pada dasarnya memecahkan persoalan secara bersama. 

Diskusi merupakan cara belajar paling baik dalam belajar bersama.Belajar 

bersama bisa dilakukan di rumah, di sekolah maupun di perpustakaan.  

d. Cara mempelajari Buku teks 

Buku adalah sumber ilmu, oleh karenanya membaca buku adalah keharusan 

bagi siswa. Kebiasaan membaca buku harus dibudidayakan karena dengan 

membaca buku siswa akan lebih kaya dalam memahami bahan pelajaran yang 

diberikan guru, bahkan tidak mustahil siswa akan lebih tahu terlebih dahulu 

sebelum bahan pelajaran tersebut diberikan guru. Membaca membutuhkan 

konsentrasi agar kita dapat memahami isi dari buku yang dibaca. 

e. Menghadapi ujian 

Kebiasaan belajar secara teratur adalah kunci dalam menghadapi ujian atau 

ulangan. Bagi mereka yang belajar secara teratur, ujian bukan merupakan sesuatu 

hal yang sangat menakutkan, mengkhawatirkan dan menegangkan karena mereka  

tidak lagi belajar karena mau ujian, tetapi mau ujian karena belajar. Bila siswa 

telah belajar secara teratur dan memiliki catatan yang teraturmaka ketegangan 

psikologis seperti rasa cemas dan was-was tidak akan tumbuh lagi di kalangan 

siswa pada saat akan menghadapi ujian atau ulangan bahkan peristiwa ujian 
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merupakan kesempatan meraih keuntungan atas usaha dan pengorbanan belajar 

yang telah dilakukan. 

3 Pembiasaan Belajar yang efisien 

Dengan membiasakan diri belajar secara efisien, maka hasil belajar yang 

diperoleh akan optimal. Menurut  Crow and Crow dalam Purwanto, (2011: 120) 

hal- hal yang harus diperhatikan dalam membiasakan belajar yang efisien antara 

lain : 

a. Mengusahakan adanya tempat belajar yang memadai. 

b. Menjaga kondisi fisik agar tidak menggangu konsentrasi belajar. 

c. Merencanakan dan mengikuti jadwal belajar 

d. Menyelingi belajar dengan istirahat yang cukup. 

e. Mencari topik atau inti dari materi yang dipelajari 

f. Menggunakan metode pengulangan dalam hati 

g. Mengusahakan untuk dapat membaca dengan cepat tapi cermat 

h. Membuat catatan-catatan atau rangkuman yang tersusun rapi. 

i. Menyusun dan membuat pertanyaan - pertanyaan yang berhubungan dengan 

materi dan berusaha untuk menjawabnya. 

j. Memusatkan perhatian dengan sungguh-sungguh pada waktu belajar. 

D. Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan dasar teori di atas, maka penelitian yang relevan yang peneliti 

gunakan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Fitrotul M (2006) bertujuan untuk 

mengetahui korelasi antara cara belajar terhadap prestasi siswa pada mata 
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pelajaran IPA Biologi siswa kelas VIII SMP Negeri 1 Kembaran Tahun Ajaran 

2005-2006. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan proporsional random 

sampling. Untuk pengumpulan datanya menggunakan angket (kuisioner) dan 

dokumentasi. Analisis datanya dengan menggunakan Korelasi Product moment. 

Hasil penelitiannya Cara belajar siswa dengan prestasi siswa pada mata pelajaran 

IPA Biologi terdapat korelasi yang positif. t hitung > t tabel yaitu 2,665 > 1,960. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yuli Hidayati (2012) bertujuan untuk 

mengetahui Pengaruh Cara Belajar terhadap prestasi belajar  Siswa Kelas XII 

Jurusan Pemasaran Pada Mata Diklat Melaksanakan Proses Administrasi 

Transaksi di SMK Taman Siswa Sumpiuh Tahun Pelajaran 2011/2012. Teknik 

pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling. Untuk 

pengumpulan datanya menggunakan angket (kuisioner). Analisis datanya dengan 

menggunakan Korelasi Product moment dan regresi linier. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan cara belajar terhadap 

prestasi belajar siswa Kelas XII jurusan pemasaran pada mata diklat 

melaksanakan proses administrasi transaksi. 
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Tabel 2.1 Perbedaan penelitian terdahulu dan peneliti  

Pengarang 
Nur FitrotulM 

2006 

Yuli Hidayati 

2012 

Helmi Widyasari 

2014 

Judul 

 

Studi Korelasi 

Antara Cara Belajar 

Terhadap Prestasi 

Siswa Pada Mata 

Pelajaran IPA 

Biologi Siswa 

Kelas VIII SMP 

Negeri 1 Kembaran 

Tahun Ajaran 

2005/2006 

Pengaruh Cara Belajar 

Terhadap Prestasi 

Belajar  Siswa Kelas 

XII Jurusan Pemasaran 

Pada Mata Diklat 

Melaksanakan Proses 

Administrasi Transaksi 

di SMK Taman Siswa 

Sumpiuh Tahun 

Pelajaran 2011/2012 

 

Hubungan Cara 

Belajar Terhadap 

Prestasi Belajar 

Geografi Siswa 

Kelas XI IPS SMA 

Negeri I Kejobong 

Tahun Ajaran 

2013/2014 

Tujuan Untuk mengetahui 

korelasi antara cara 

belajar terhadap 

prestasi siswa pada 

mata pelajaran IPA 

Biologi siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 

Kembaran Tahun 

Ajaran 2005-2006 

Untuk mengetahui 

Pengaruh Cara Belajar 

terhadap prestasi 

belajar  Siswa Kelas 

XII  Jurusan 

Pemasaran  Pada  

Mata Diklat 

Melaksanakan Proses 

Administrasi Transaksi 

di SMK Taman Siswa 

Sumpiuh Tahun 

Pelajaran 2011/2012 

 

Untuk mengetahui 

hubungan cara 

belajar terhadap 

prestasi belajar siswa 

kelas XI IPS SMA 

Negeri I Kejobong 

Tahun Ajaran 2013-

2014 

Pengambilan 

Sampel 

proporsional 

random sampling. 

Simple random 

sampling 

total sampling 

Analisis data Product moment Analisis deskriptif 

kuantitatif (korelasi 

product moment dan 

regresi linier) 

 Metode analisis data 

menggunakan 

korelasi product 

moment 

Hasil Cara belajar siswa 

dengan prestasi 

siswa pada mata 

pelajaran IPA 

Biologi terdapat 

korelasi yang 

positif. 

t hitung > t tabel 

2, 665 > 1,960 

Ada pengaruh positif 

dan signifikan cara 

belajar terhadap 

prestasi belajar siswa 

Kelas XII jurusan 

pemasaran pada 

mata diklat 

melaksanakan proses 

administrasi 

transaksi. 

Terdapat hubungan 

yang positif  antara 

cara belajar terhadap 

prestasi belajar 

geografi siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri 

1 Kejobong 

Kabupaten 

Purbalingga Tahun 

ajaran 2013/2014 
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E. Kerangka Pikir 

Cara Belajar yaitu teknik yang dilakukan siswa dalam rangkamenangkap 

informasi, mengingat dan berfikir untuk memecahkan masalahdalam rangka 

mencapai tujuan belajar yaitu untuk mencapai hasil belajaryang lebih baik. Cara 

belajar merupakan faktor intern yang dapat mempengaruhi prestasi belajar. 

Prestasi belajar yang diperoleh siswa tergantung pada cara belajar yang digunakan 

oleh siswa. Semakin baik cara belajar yang diterapkan siswa maka semakin baik 

prestasinya. Prinsip utama cara belajar yang efisien yaitu siswa harus belajar 

dengan teratur, disiplin dan konsentrasi. Apabila prinsip utama cara belajar telah 

diterapkan, maka proses belajar dapat berjalan dengan lancar dan kemudian akan 

meningkatkan prestasi belajaranya. 

 

 

 

 

 

 

 

F. Hipotesis 

Ho : Tidak terdapat hubungan antara cara belajar dengan prestasi belajar siswa 

kelas XI IPS SMA Negeri I Kejobong tahun ajaran 2013/2014. 

Ha : Terdapat hubungan antara cara belajar dengan prestasi belajar siswa kelas 

XI IPS SMA Negeri I Kejobong tahun ajaran 2013/2014 

Cara Belajar  (X) 

1. Pembuatan jadwal dan 

pelaksanaannya 

2. Membaca dan membuat catatan 

3. Mengulangi bahan pelajaran 

4. Cara Berkonsentrasi 

5. Cara mengerjakan tugas 

6. Cara menghadapi ujian 

 

Prestasi Belajar  (Y) 
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