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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Belajar  

1. Pengertian Belajar 

Proses pendidikan tidak terlepas dari kegiatan belajar. Belajar 

merupakan kegiatan pokok seseorang sehingga dapat mencapai tujuan 

pendidikan itu sendiri. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dalam lingkungannya (Slameto, 2010: 2), selanjutnya di jelaskan bahwa 

belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam 

interaksi dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif dan 

psikomotor (Djamarah, 2008: 13), kemudian belajar juga dijabarkan oleh 

Aunnurahman dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran 

bahwa belajar adalah dimana proses tingkah laku ditimbulkan atau 

diubah melalui latihan dan pengalaman. (James O. Whittaker dalam 

Aunnurrahman, 2011: 35). 

Definisi belajar dari para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah proses perubahan tingkah laku dan kognitif seseorang yang 

didapatnya dari pengalamannya. Belajar dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja, mengingat sumber belajar dapat didapat oleh seseorang dari 

banyak sumber. Namun pada belajar dilakukan paling lazim di sekolah, 

6 
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karena sekolah merupakan lembaga pendidikan yang legal untuk 

menuntut ilmu. 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dapat digolongkan 

menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa (faktor 

internal) dan faktor yang berasal dari luar diri siswa (faktor eksternal). 

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

Faktor dari dalam diri, meliputi kesehatan, intelegensi, minat, 

motivasi dan cara belajar. (1) kesehatan, (2) intelegensi, (3) minat 

dan motivasi, (4) cara belajar. Sedangkan faktor dari luar diri 

siswa meliputi: (1) keluarga, (2) sekolah, tempat, gedung sekolah, 

dan rasio guru-murid di dalam kelas, (3) masyarakat, (4) 

lingkungan sekitar, bangunan rumah, suasana sekitar, keadaan 

lalu lintas, dan iklim yang sejuk (Djaali 2014: 99). 

 

Faktor yang mempengaruhi belajar yang dari dalam adalah 

kesehatan, karena kesehatan cukup berpengaruh pada cara belajar 

seseorang, jika seseorang memiliki fisik yang lemah, besar kemungkinan 

konsentrasi seseorang dalam belajar terganggu. Jika seseorang dalam 

kondisi sakit, motivasi untuk belajar kurang, juga mengganggu 

psikologis seseorang karena orang sakit juga akan mengalami gangguan 

pada pikirannya. Intelegensi juga berpengaruh terhadap cara belajar 

seseorang. Biasannya orang yang memiliki intelegensi yang tinggi 

memiliki cara belajar yang menurut orang itu lebih efisien. Intelegensi 

dan bakat juga sangat berpengaruh terhadap kemajuan belajar seseorang. 

Faktor yang mempengaruhi cara belajar selanjutnya adalah minat 

dan motivasi. Motivasi juga di dapat dari dalam atau luar diri seseorang 

itu sendiri. Motivasi pada umumnya timbul karena adanya keinginan 
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besar untuk mencapai sesuatu. Cara belajar atau teknik seseorang dalam 

belajar meliputi bagaimana pengaturan waktu atau jadwal belajar pada 

seseorang, juga tempat dan fasilitas yang ada. 

Faktor belajar yang kedua adalah fakror dalam diri seseorang, 

yang pertama adalah keluarga. Situasi dalam keluarga sangat 

berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam belajar. Pendidikan, 

status ekonomi, hubungan antara orang tua dan anggota keluarga yang 

lain juga mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Faktor selanjutnya 

adalah sekolah, gedung belajar dan keadaan dalam kelas, karena kelas 

yang kondusif akan membuat siswa lebih berkonsentrasi dalam belajar. 

Masyarakat juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi cara 

belajar siswa, karena lingkungan yang berpendidikan dan memiliki moral 

yang tinggi akan mendorong anak lebih giat belajar dibandingkan dengan 

anak-anak yang hidup di lingkup masyarakat yang kurang berpendidikan. 

Faktor eksternal yang terakhir adalah lingkungan, karena suasana di 

lingkungan belajar anak, iklim dan suasana sekitar dapat berpengaruh 

pada focus dan konsentrasi anak dalam belajar. 

 Faktor yang mempengaruhi belajar di atas, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa belajar dan prestasi belajar dapat di pengaruhi oleh 

faktor yang timbul dari dalam diri seseorang atau dari luar diri seseorang. 

Faktor yang timbul dari diri seseorang diantaranya adalah kondisi fisik 

dan psikologi. Kondisi fisik siswa antara lain kesehatan tubuh dan 

kondisi psikologi berupa kemampuan intelegensi, minat dan motivasi 
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serta metode atau cara siswa itu belajar. Hasil belajar siswa dapat 

berkurang, karena kondisi fisik atau psikologi terganggu saat terjadinya 

proses belajar pada siswa. Selanjutnya, faktor lain yang memberikan 

kontribusi pada siswa yaitu berasal dari luar diri siswa. Faktor yang 

berasal dari luar diri siswa  adalah lingkungan sekitar siswa itu sendiri, di 

antaranya tempat belajar, suasana belajar, lingkungan masyarakat serta 

orang tua. Faktor dari luar diri siswa ini merupakan dukungan dan 

motivasi demi kenyamanan belajar siswa. 

B. Kebiasaan Belajar  

1. Pengertian Kebiasaan Belajar 

Kebiasaan belajar terbentuk dari konsistensi seseorang dalam 

melakukan proses belajar demi mendapatkan pengetahuan maupun 

ketrampilan. Dalam pembahasan ini akan dibahas tentang pengertian 

kebiasaan belajar, aspek kebiasaan belajar dan pembentukan kebiasaan 

belajar yang baik. Uraian selengkapnya sebagai berikut. 

Belajar di jelaskan bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan 

pengetahuan, sikap, kecakapan dan keterampilan, cara-cara yang dipakai 

itu akan menjadi kebiasaan (Slameto 2010: 82), sedangkan menurut 

Aunnurahman dalam bukunya yang berjudul Belajar dan Pembelajaran, 

di jelaskan bahwa kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang 

yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama, sehingga 

memberikan ciri dalam aktifitas belajar yang dilakukannya 

(Aunurrahman 2011: 185). Berbeda dengan dua ahli di atas, Djali 

memiliki pendapat tersendiri mengenai kebiasaan belajar, menurutnya 
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kebiasaan belajar dapat diartikan sebagai cara atau teknik yang menetap 

pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, 

menerima pelajaran, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan 

kegiatan (Djaali, 2014: 128). Menurut Syah dalam bukunya, Psikologi 

Pendidikan, kebiasaan belajar adalah proses pembentukan kebiasaan-

kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan yang telah ada (Syah, 2010: 12). 

Kebiasaan belajar merupakan segenap perilaku atau tindakan 

seseorang yang ditunjukkan secara ajeg dari waktu ke waktu 

dalam cara yang sama. Kebiasaan bukanlah bakat alamiah atau 

bawaan dari lahir yang dibawa seseorang sejak kecil, melainkan 

perilaku yang dipelajari secara sengaja karena selalu diulang 

sepanjang waktu (Gie, 1994:192). 

 

Berdasarkan pendapat-pendapat dan pengertian di atas mengenai 

kebiasaan belajar, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan belajar adalah 

suatu kegiatan yang dilakukan berulang dalam rangka memperoleh 

kepandaian atau ilmu. 

 

2. Kebiasaan Belajar yang Tidak Baik 

Kebiasaan belajar yang tidak baik ada banyak contohnya, namun  

kadang seseorang tidak menyadari bahwa kebiasaan belajar yang dimiliki 

juga berpengaruh terhadap hasil dan prestasi belajar yang akan ia 

peroleh. Berikut merupakan beberapa perilaku yang menunjukkan contoh 

kebiasaan yang tidak baik dalam melakukan kebiasaan belajar, yaitu:  

a) Belajar tidak teratur, b) Daya tahan belajar rendah, c) Belajar 

bilamana menjelang ulangan atau ujian, d) Tidak memiliki catatan 

pelajaran yang lengkap, d) 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) 
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Melakukan kebiaaan-kebiasaan buruk (misalnya merokok 

(Aunurrahman, 2011:185). 

 

Kebiasaan belajar yang tidak baik juga di paparkan dalam buku 

milik The Liang Gie. Berikut pemaparan pendapat tentang bentuk-bentuk 

kebiasaan belajar yang tidak baik, yakni: 

a. Melakukan belajar hanya padasaat akan ujian 

b. Mempersiapkan semua keperluan belajar sesaat sebelum 

berangkat ke sekolah 

c. Sering datang terlambat 

d. Umumnya belajar seperlunya saja sehingga butir-butir 

pengetahuan masuh banyak terlupakan 

e. Jarang sekali masuk ke perpustakaan 

(Gie, 1994:193) 

 

b) Kebiasaan Belajar yang Baik 

Pembentukan kebiasaan belajar yang baik ada beberapa cara. 

Berikut adalah contoh kebiasaan belajar yang baik: 

a. Melakukan belajar secara teratur setiap hari 

b. Mempersiapkan semua keperluan belajar pada malam hari 

sebelum keesokan harinya berangkat ke sekolah 

c. Hadir di sekolah tepat waktu 

d. Terbiasa belajar sampai paham bahkan sampai tuntas tak 

terlupakan lagi 

e. Terbiasa mengunjungi perpustakaan untuk menambah bacaan 

atau buku referensi 

(Gie, 1994:193) 

Sudjana dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Proses Belajar 

Mengajar memaparkan beberapa kebiasaan yang baik dalam belajar. Di 

bawah ini adalah tabel kebiasaan belajar yang baik menurut Sudjana. 

Tabel 2.1 Kebiasaan Belajar yang baik 

Kebiasaan Belajar yang Baik 

a. Cara mengikuti 

pelajaran 

1. Baca materi yang lalu dan yang akan 

dipelajari 

2. Siapkan keperluan belajar 

3. Konsentrasi belajar dan mencatat hal-hal 
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yang penting 

b. Cara belajar 

mandiri di rumah 

1. Pelajari kembali materi di sekolah 

2. Belajar pada waktu-waktu tertentu 

3. Istirahat belajar untuk membantu 

menyegarkan otak 

c. Cara belajar 

berkelompok 

1. Pilih orang yang cocok untuk diajak belajar 

bersama 

2. Tentukan waktu, tempt dan materi untuk 

belajar 

d. Mempelajari buku 

teks 

1. Membiasakan membaca tentang materi 

yang belum dan akan di jelaskan oleh guru 

e. Menghadapi ujian 1. Mempersiapkan diri dari awal baik materi 

maupun nonmateri 

2. Melakukan belajar secara teratur sebelum 

ujian dilaksanakan. 

 (Sudjana, 2013:165-173) 

Berdasarkan Tabel 2.1 kebiasaan belajar yang baik dalam 

mengikuti pelajaran perlu diperhatikan, sebab dalam proses belajar, anak  

diberi arahan untuk menguasai materi pelajaran yang dijelaskan oleh 

guru. Cara belajar mandiri di rumah juga menentukan keberhasilan 

belajar anak, karena anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah 

dari pada di sekolah. Keutamaan belajar mandiri di rumah adalah bukan 

seberapa lama anak belajar di rumah, melainkan keteraturannya. Belajar 

kelompok dimaksudkan agar anak mampu memecahkan masalah secara 

Bersama-sama, belajar bermusyawarah dan bekerja sama, serta 

menumbuhkan jiwa sosial pada anak itu sendiri tentang bersosialisasi 

dengan teman sebaya. 

 Mempelajari buku teks, membaca buku dapat memperkaya 

pengetahuan kita, untuk itu anak perlu dibiasakan untuk membaca dalam 

kehidupan sehari-harinya, terutama buku-buku ilmiah. Untuk keteraturan 

dan kedisiplinan dalam membaca perlulah adanya jadwal untuk ditepati 
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pelaksanaannya. Membaca haruslah dilaksanakan dengan sungguh-

sungguh dan berkonsentrasi penuh untuk memperoleh hasil yang 

sebanyak banyaknya ( Slameto, 2010: 84). Pelaksanaan ujian tentu saja 

membuat anak cemas dan sibuk karena belajar, hal ini sebenarnya 

mengganggu psikologi karena ketegangan dan kekhawatiran yang 

terkadang berlebihan. Bagi siswa yang memiliki kebiasaan belajar yang 

teratur, ujian bukanlah hal yang sulit, karena siswa yang memiliki jadwal 

belajar yang teratur sudah siap akan hal itu. 

c) Manfaat Kebiasaan Belajar 

Manfaat kebiasaan belajar Donald dan Harry dalam Gie, 

(1994:194-196) dijelaskan sebagai berikut: 

a. Penghematan waktu (Economy of Time) 

Kebiasaan dapat banyak menghemat waktu dalam 

mengerjakan sesuatu atau memakai pikiran. Penghematan 

waktu berarti tersedianya waktu yang longgar untuk beljar, 

waktu yang seketika harus dipakai untuk belajar (karena tidak 

perlu berpikir atau ragu lebih dahulu) umumnya menjadi 

momentum yang kuat untuk melaju dalam melakukan belajar 

b. Meningkatkan efisiensi manusia (Human efficiency) 

Hal ini berarti kebiasaan melakukan sesuatu secara 

otomatis akan membebaskan pikiran sehingga dapat dipakai 

untuk tujuan lain pada saat yang sama 

c. Membuat seseorang menjadi lebih cermat 

Sesuatu kegiatan yang telah begitu tertanam dalam 

pikiran seseorang dan demikian terbiasa dikerjakan akan 

terlaksana secara lebih cermat daripada aktivitas yang belum 

terbiasa dilakukannya. 

d. Membantu sesorang menjadi ajeg (Consistent) 

Kebiasaan belajar tidak hanya akan menciptakan 

keajegan perilaku saja, melainkan yang jauh lebih penting 

adalah dapat menjadi pengganti bagi daya kemauan (will-

power) yang mendorong seseorang dalam batinnya untuk 

belajar. 
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Teori yang dapat dijadikan sebagai petunjuk pentingnya prinsip 

pengulangan dalam belajar, antara lain dapat dicermati dari dalil-dalil 

belajar yang ditemukan oleh Edward L. Thorndike (1974-1949). 

Kesimpulan penelitiannya telah memunculkan tiga dalil belajar, yaitu 

“Law of effect, Law of exercise, and Law of readiness”. Teori lain yang 

dianggap memiliki kaitan erat dengan prinsip pengulangan adalah yang 

dikemukakan oleh psikologi daya. Menurut teori daya manusia memiliki 

sejumlah daya seperti mengamati, menanggapi, mengingat, menghayal, 

merasakan, berfikir dan lain sebagainya. Oleh karena itu teori ini, belajar 

adalah melebihi daya daya dengan pengulangan dimaksudkan agar setiap 

daya yang dimiliki manusia dapat terarah sehingga menjadi lebih peka 

dan berkembang (Daryanto, 2012: 34). 

Pemaparan tentang cara belajar yang efisien, belum menjamin 

keberhasilan dalam belajar, yang terpenting, siswa mempraktikkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga lama-kelamaan menjadi 

kebiasaan, baik di dalam maupun di luar kelas (Djaali, 2014: 129). 

Meskipun cara belajar yang efisien belum menjamin keberhasilan dalam 

belajar, siswa wajib mengusahakan memiliki kebiasaan belajar yang baik 

menurut siswa itu sendiri. Dengan kebiasaan belajar yang diciptakan 

sendiri, siswa akan mudah menyesuaikan, mengatur jadwal dan cara 

belajar sendiri, baik di sekolah maupun di rumah. 

Pemaparan contoh kebiasaan belajar yang baik menurut beberapa 

ahli, dapat disimpulkan bahwa contoh kebiasaan yang baik meliputi, 
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mempunyai persiapan dan kelengkapan belajar yang lengkap, menguasai 

cara belajar di sekolah dan di rumah, belajar berkelompok, cara membaca 

buku teks, cara menghadapi ujian dan memperluas wawasan dan ilmu. 

 

C. Motivasi Berprestasi 

1. Pengertian Motivasi  

Salah satu pendukung dalam pendidikan dan faktor meningkatnya 

prestasi siswa adalah motivasi berprestasi. Sarlito  (Husdarta, 2011: 31-

33) menjelaskan bahwa motivasi merupakan situasi yang mendorong, 

dorongan yang timbul dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkan 

oleh situasi tersebut dan tujuan atau akhir dari kekuatan atau perbuatan  

Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, 

dan memelihara perilaku manusia. Motivasi adalah subjek yang 

membingungkan, karena motif tidak dapat diamati atau di ukur secara 

langsung tetapi harus disimpulkan dari perilaku orang yang tampak 

(Handoko, 2011:251). 

David McClelland berpendapat bahwa: Amotive is the 

redintegration by a cue of a change in an affective situation, yang 

berarti motif merupakan implikasi dari hasil pertimbangan yang 

telah di pelajari (redintegration) dengan ditandai suatu perubahan 

pada situasi afektif (Uno, 2011:9). Motivasi adalah kekuatan, baik 

dari dalam maupun luar yang mendorong seseorang untuk 

mencapai tujuan tertentu  yang telah diciptakan sebelumnya (Uno, 

2011: 1).  

 

Motivasi dapat dipahami sebagai suatu variabel penyelang yang 

digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam 

organisme, yang membangkitkan, mengelola, mempertahankan dan 
menyalurkan tingkah laku menuju sasaran (Sagala, 2011:100). 
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Dari beberpa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi 

adalah dorongan dari diri seseorang yang kemudian menggerakkan 

seseorang tersebut untuk melakukan sesuatu demi tujuan yang sudah 

ditentukan seseorang itu sendiri. 

2. Pengertian Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi adalah sebagai dorongan untuk berbuat baik 

dari standar yang paling baik. Seseorang yang memiliki kebutuhan untuk 

berprestasi yang kuat cenderung berkeinginan untuk sukses dalam 

menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan yang bersifat menantang, dan 

bukan untuk memperoleh keuntungan status, tetapi semata-mata demi 

berbuat baik (Husdarta, 2011: 38). 

Mc Clelland menggunakan istilah need for achievement (n Ach) 

untuk kebutuhan berprestasi yaitu sebagai suatu dorongan pada seseorang 

untuk berhasil dalam kompetisi dengan standar keunggulan (standar of 

exellence). Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi akan mencari 

situasi dimana mereka dapat mencapai tanggung jawab pribadi untuk 

menemukan pemecahan masalah dan merupakan tantangan untuk 

menyelesaikan problem serta menerima umpan balik sebagai tanggng 

jawab untuk sukses atau gagal, bukannya mengandalkan hasil pada 

keadaan tertentu ataupun kebutuhan dan mereka ingin merasa sukses 

karena hasil mereka sendiri (Hidayat, 2008:5-6). 

Motivasi berprestasi adalah motif untuk berhasil dalam 

melakukan suatu tugas atau pekerjaan, motif untuk memperoleh 

kesempurnaan. Motif semacam itu merupakan unsur kepribadian dan 
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perilaku manusia, sesuatu yang berasal dari dalam diri manusia yang 

bersangkutan. Motif berprestasi adalah motif yang dapat di pelajari, 

sehingga motif itu dapat dipelajari, sehingga motif ini bisa dikembangkan 

dan diperbaiki melalui proses belajar (Uno, 2011:30). Motivasi 

berprestasi berfungsi sebagai pendorong usaha dalam pencapaian prestasi 

(Sardiman, 2011: 85). 

Pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa motivasi berprestasi adalah dorongan seseorang untuk menjadi 

lebih baik dengan standar prestasi yang telah lalu atau prestasi orang lain. 

Individu yang melakukan sesuatu dengan lebih baik atau berusaha 

menjadi lebih baik adalah orang yang memiliki motivasi berprestasi. 

3. Faktor-faktor Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi pada individu dipengaruhi oleh enam faktor, 

yaitu: 

a. Minat 

b. Kebutuhan berfiliasi 

c. Nilai yang berkaitan dengan orientasi yang dianggap penting dan 

baik bagi individu baik nilai sosial maupun ekonomi 

d. Sikap yang berkaitan suka atau tidak suka yang melibatkan unsur 

kognitif 

e. Aspirasi yang berkaitan dengan harapan sukses dan realistis 

f. Intensif sebagai sumber kepuasan pribadi yang diterima atas 

kemauan pribadi 

      (Atkinson dalam Sumantri 2001) 

 

4. Ciri-ciri Motivasi Berprestasi 

Motivasi berprestasi pada diri seseorang biasanya akan terlihat 

ketika seseorang melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang memang 

harus ia kerjakan. Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi yang 
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tinggi cenderung menyelesaikan tugas dengan baik dan penuh tanggung 

jawab. Indikator motivasi berprestasi diantaranya adalah:  

1) Adanya hasrat ingin berhasil. 2) Adanya dorongan dan 

kebutuhan melakukan kegiatan. 3) Adanya harapan dan cita-cita 

masa depan. 4) Adanya penghormatan dan penghargaan diri. 5) 

Adanya kegiatan yang menarik. 6) Adanya lingkungan belajar 

yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik (Uno, 

2011: 23). 

 

McClelland mengungkapkan enam karakteristik orang yang 

memiliki motivasi berprestasi yang tinggi: 

1. Memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi 

2. Berani mengambil dan memikul resiko 

3. Memiliki tujuan realistis 

4. Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang 

merealisasikan tujuan  

5. Memanfaatkan umpan balik yang konkrit dalam semua kegiatan 

yang dilakukan 

6. Mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang telah di 

programkan (Mangkunegara, 2010). 

 

Berdasarkan uraian di atas mengenai ciri-ciri motivasi berprestasi 

menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa motivasi berprestasi 

meliputi adanya hasrat keinginan untuk berhasil yang tinggi, berusaha 

merealisasikan rencana yang sudah di programkan, adanya dorongan 

kebutuhan dalam belajar, adanya penghargaan dalam belajar, dan 

memiliki tanggung jawab yang tinggi. 

D. Prestasi Belajar 

1. Pengertian Prestasi 

Prestasi berarti hasil usaha, prestasi belajar pada umumnya 

berkenaan dengan aspek hasil watak peserta didik (Arifin, 2013: 12). 

Prestasi belajar berbeda halnya dengan hasil belajar. Prestasi belajar 

berasal dari hasil belajar siswa yang mengarah pada ranah kognitif pada 

proses pembelajaran (Syah, 2010:216). 
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Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh seseorang setelah 

menempuh kegiatan belajar, sedangkan belajar hakekatnya merupakan 

usaha sadar yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya 

(Mulyasa, 2014: 189). 

 

Beberapa pengertian prestasi belajar di atas, membuat peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil usaha siswa 

dalam kegiatan belajar di sekolah. Prestasi belajar dapat dilihat dari 

pengetahuan yang dimiliki siswa selepas belajar dan sangat ditentukan 

oleh proses belajar siswa. 

2. Fungsi Prestasi Belajar 

Kehadiran prestasi belajar dalam kehidupan manusia pada tingkat 

dan jenis tertentu dapat memberikan kepuasan tersendiri pada manusia, 

semakin terasa penting untuk dipermasalahkan. Dalam hal ini memiliki 

fungsi utama, antara lain: 

a. Pretasi belajar sebagai indicator kualitas dan kuantitas pengetahuan 

yang telah dikuasai peserta didik. 

b. Prestasi belajar sebaai lambing pemuasan hasrat ingin tahu. 

c. Prestasi belajar sebagai bahan informasi dan inovasi pendidikan. 

d. Prestasi belajar sebagai indicator intern dan ekstern dari suatu 

institusi pendidikan. Indicator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indicator tingkat produktifitas suatu 

institusi pendidikan dan sebaliknya. 

e. Prestasi belajar dapat dijadikan indicator daya serap (kecerdasan) 

peserta didik (Arifin, 2013: 12). 

 

Kegunaan prestasi belajar banyak ragamnya,antara lain sebagai 

umpan balik bagi guru dalam mengajar, untuk keperluan diagnostik, 

untuk keperluan bimbingan dan penyuluhan, untuk keperluan seleksi, 

untuk keperluan penempatan atau penjurusan, untuk menentukan si 
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kurikulum, dan untuk menentukan kebijakan sekolah (Cronbach dalam 

Arifin, 2013: 13). 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Prestasi belajar masing-masing siswa akan berbeda sesuai dengan 

tingkatannya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan menjadi empat, 

yaitu:  

a) Bahan materi yang dipelajari, b) Lingkungan, c)  Faktor 

instrumental, d) Kondisi peserta didik. (Mulyasa, 2014:190-191). 

 

Faktor bahan materi yang dipelajari menentukan prestasi belajar 

seseorang, jika seseorang itu mempelajari bahan materi yang memang di 

ajarkan. Bahan materi juga bisa di gali dan di cari lagi dengan cara 

memperkaya ilmu dari buku atau dari sumber sumber yang lain. Faktor 

lingkungan yakni lembaga sekolah, masyarakat dan keluarga. Faktor 

instrumental diantaranya adalah gedung atau sarana prasarana di sekolah 

dan media pendukung pembelajaran di sekolah. Kondisi peserta didik 

juga faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa, meliputi fisik 

siswa, kesehatan, intelegeni dan motivasi siswa. Konsep diri dianggap 

sebagai kunci untuk menentukan perilaku dan kunci untuk mengatur 

segala polah tingka manusia. 

Uraian di atas menunjukkan bahwa prestasi belajar bukanlah 

sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil berbagai faktor yang 

melatarbelakanginya. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

yaitu faktor internal maupun faktor eksternal: 
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a. Faktor Internal 

Prestasi belajar seseorang akan ditentukan oleh faktor diri 

(internal), baik secara fisiologis maupun secara psikologis, beserta 

usaha yang dilakukannya. Faktor fisiologis, berkaitan dengan kondisi 

jasmani atau fisik seseorang, yang dapat dibedakan menjadi dua 

macam yaitu kondisi jasmani pada umumnya dan kondisi yang 

berkaitan dengan fungsi-fungsi jasmani tertentu terutama panca 

indera, sedangkan faktor psikologis, berasal dari dalam diri 

seseorang seperti intelegensi, minat, dan sikap. 

Intelegensi merupakan dasar potensial bagi pencapaian hasil 

belajar, artinya hasil belajar yang dicapai akan bergantung pada 

tingkat intelegensi, dan hasil belajar yang dicapai tidak akan 

melebihi tingkat intelegensinya. Minat (interest), yaitu 

kecenderungan dan kegaiarahan yang tinggi atau keinginan yang 

besar terhadap sesuatu. Sikap adalah gejala internal yang berdimensi 

afektif, berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon 

(respon tendensy) dengan cara yang relatif tetap terhadap obyek 

orang, barang dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. 

Selain faktor-faktor di atas, prestasi belajar juga dipengaruhi oleh 

waktu (time) dan kesempatan (engagement). 

b. Faktor Eksternal 
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Faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar peserta didik, 

digolongkan ke dalam faktor sosial dan non-sosial. Faktor sosial 

menyangkut hubungan antar manusia yang  terjadi dalam berbagai 

situasi sosial yang termasuk dalam faktor ini adalah lingkungan 

keluarga, sekolah, teman dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan 

faktor non-sosial adalah  faktor-faktor lingkungan yang bukan sosial 

seperti lingkungan alam dan fisik, misalnya keadaan rumah, ruang 

belajar, fasilitas belajar, buku-buku sumber, dan sebagainya 

(Mulyasa, 2014:191-193). 

Kesimpulannya, bahwa faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar dikelompokkan menjadi empat antara lain bahan materi yang 

dipelajari, lingkungan, faktor instrumental dan kondisi peserta didik. 

Akan tetapi dari faktor tersebut terdapat faktor yang melatarbelakangi 

adanya prestasi belajar yaitu faktor internal dan faktor ekternal. Faktor 

internal adalah faktor yang ditentukan dari dalam diri meliputi faktor 

fisiologis seperti kondisi jasmaniah, kondisi fungsi panca indera  dan 

faktor psikologis seperti intelegensi, minat, dan sikap. Faktor ekternal 

merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang.Faktor eksternal 

digolongkan menjadi faktor sosial seperti keluarga, teman, masyarakat 

dan faktor non-sosial seperti lingkungan alam dan fisik. 

Setelah mengetahui pemaparan tentang pengertian prestasi, dapat 

disimpulkan bahwa prestasi adalah penilaian dalam bentuk simbol yang 

mencerminkan baik tidaknya hasil usaha belajar seseorang. Jika di cari 
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pengertian motivasi berprestasi dengan pengertian motivasi dan prestasi, 

maka motivasi berprestasi adalah motif yang mendorong individu untuk 

mendapatkan prestasi yang tinggi atau berhasil dalam kompetisi 

keunggulan prestasi. Prestasi yang didapatkan berupa angka atau skor 

yang diberikan oleh guru. 

E. Ilmu Pengetahuan Sosial 

1. Pengertian Ilmu Pengetahuan Sosial 

Ilmu Pengetauan Sosial (IPS) adalah mata pelajaran yang 

mempelajari kehidupan sosial yang didasarkan pada ilmu geografi, 

ekonomi, sosiologi, tata negara dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial 

(IPS) merupakan integrasi dari beberapa cabang ilmu-ilmu sosial, seperti 

sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. IPS 

atau studi sosial merupakan bagian dari kurikulum sekolah yang 

diturunkan dari isi materi cabang-cabang ilmu sosial: sosiologi, sejarah, 

ekonomi, antropologi, filsafat dan psikologi sosial (Trianto, 2011: 171). 
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Gambar 2.1 Keterpaduan Cabang Ilmu Pengetahuan Sosial 

Cabang ilmu IPS, juga mempelajari tentang pengembangan 

peserta didik agar tanggap dengan permasalahan sosial yang ada di 

sekitar lingkungan hidupnya.IPS juga membahas tentang hubungan 

antara manusia dengan lingkungannya. Lingkungan sosial dimana anak 

didik tumbuh dan berkembang sebagai bagian dalam masyarakat, 

dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang ada dan terjadi di 

lingkungan sekitarnya (Trianto, 2011: 173). 

Istilah “Ilmu Pengtahuan Sosial”, disingkat IPS merupakan mata 

pelajaran di tingkat sekolah dasar dan menengah atau nama program 

studi di perguruan tinggi yang identic dengan istilat “social study” dalam 

kurikulum persekolahan negara barat khususnya di Amerika Serikat dan 

Australia. Pengertian IPS di sekolahan tersebut ada yang berarti program 

pengajaran, ada yang berarti mata pelajaran yang berdiri sendiri, ada 

yang berarti gabungan dari sejumlah mata pelajaran atau disiplin ilmu. 

Disiplin Ilmu Sosial dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Antropologi mempelajari tentang budaya manusia yang dimulai dari 

kebudayaan prasejarah (kebudayaan yang dilahirkan sebelumjaman 

sejarah) sampai kebudayaan pada zaman modern ini 

b. Ilmu Ekonomi adalah ilmu studi tentang bagaimana sumber-sumber 

dimanfaatkan untuk memenuh keinginan-keinginan manusia yang 

tak terbatas. 

c. Geografi mempelajari permukaan bumi dan bagaimana manusia 

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya 
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d. Sejarah adalah ilmu tentang kehidupan manusia di masa lampau. Di 

dalam sejarah, terdapat beberapa aspek, diantaranya yaitu tentang 

hukum, sosial, keagamaan, militer, kreativitas dan yang lainnya. 

e. Ilmu olitik mempelajari kebijakan umum (public policies). Dalam 

hal ini, manusia dapat melakukan kreativitas sehari-hari dengan 

melihat acuan atau patokan dalam kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah itu sendiri. 

f. Psikologi yaitu mempelajari tentang perilaku individu-individu atau 

kelompok-kelompok kecil di dalam lingku individu itu sendiri. 

g. Sosiologi yaitu ilmu yang mempelajari peilaku manusia dalam 

kelompok-kelompok. 

Pemaparan tentang beberapa pengertian IPS di atas, dapat diambil 

kesimpulan bahwa IPS adalah mata pelajaran di tingkat pendidikan dan 

terdapat berbagai macam cabang ilmu sosial. 

2. Tujuan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 

Dengan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, Ilmu 

Pengetahuan Sosial (IPS) memiliki tujuan dalam pembelajarannya. 

Tujuan utama Ilmu Pengetauan Sosial adalah 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 sndiri maupun yang 

menimpa masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai jika program-

program pembelajaran IPS dalam sekolah diorganisasikan dengan baik 

(Trianto, 2011: 176). 
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3. Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Dasar 

Ilmu pengetahuan Sosial merupakan mata pelajaran yang ada di 

setiap jenjang sekolah. Mata pelajaran IPS juga mempelajari sejumlah 

peristiwa, fakta, konsep dan generasi yang berkaitan dengn masalah 

sosial. Mata pelajaran IPS di Sd akan melatih siswa bersosialisasi di 

dalam lingkungan sendiri, baik dengan manusia dan dengan lingkungan.  

Ruang lingkup Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) di SD meliputi 

beberapa aspek, antara lain: 

a. Manusia, Tempat dan Lingkungan 

b. Waktu, Berkelanjutan dan Perubahan 

c. Sistem Sosial dan Budaya. 

d. Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan 

  (Sapriya, 2011: 19) 

Mata pelajaran IPS di SD juga bertujuan untuk membangun sikap 

siswa terhadap pelajaran berupa: penerimaan, jawaban atau sambutan, 

penghargaan, pengorganisasian, karakteristik nilai, menceritakan. IPS 

juga bertujuan untuk mempersiapkan siswa sekolah dasar agar dapat 

menjadi warga negara yang baik. 

 

F. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang terkait dengan kebiasaan belajar dan motivasi 

berprestasi sudah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya : 

1. Roida Eva Flora Siagian (2012) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Minat dan Kebiasaan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika” 

menjelaskan bahwa prestasi belajar matematika memberikan kontribusi 

60,47% secara bersama-sama terhadap minat dan kebiasaan belajar siswa 

sedangkan sisanya 39,53% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Ini 
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membuktikan bahwa secara tidak langsung prestasi belajar matematika 

mempengaruhi minat belajar dan kebiasaan belajar siswa. Dengan kata 

lain, siswa yang memiliki prestasi belajar matematika yang baik 

mempunyai minat dan kebiasaan belajar yang baik. Prestasi belajar 

matematika memberikan kontribusi 12,05% terhadap minat belajar, secara 

tidak langsung minat belajar juga mempengaruhi prestasi belajar 

matematika. 

2. Latief Sahidin dan Dini Jamil (2013) dalam penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Motivasi Berprestasi dan Presepsi Siswa Tentang Cara Guru 

Mengajar Terhadap Hasil Belajar Matematika” menunjukkan bahwa 

moitivasi berprestasi dan presepsi siswa tentang cara guru mengajar 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar matematika 

siswa. Motivasi berprestasi secara parsial memiliki pengaruh positif yang 

signifikan terhadap hasil belajar siswa, demkian juga presepsi siswa 

tentang cara guru mengajar mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap hasil belajar siswa dengan taraf signifikan α=005. 

3. Johnmarshall Reeve dan Woogul Lee (2014) dalam penelitian yang 

berjudul “Students Classroom Engagement Produces longitudinal 

Changes in Classroom Motivation” menjelaskan bahwa: Changes in 

motivation anticipate changes in engagement, but the present study tested 

the reciprocal relation that changes in students’ classroom engagement 

lead to corresponding longitudinal changes intheir classroom motivation. 

Achievement scores and multiple measures of students’ course-specific 
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motivation (psychological need satisfaction, self-efficacy, and mastery 

goals) and engagement (behavioral, emotional, cognitive, and agentic 

aspects) were collected from 313 (213 females, 100 males) Korean high 

school students using a 3-wave longitudinal research design. Two key 

findings emerged from a multilevel structural equation modeling analysis: 

(a) Students’ initial classroom engagement predicted corresponding 

longitudinal changes in all 3 midsemester motivations, and (b) early 

semester changes in engagement predicted corresponding longitudinal 

changes in end-of-semester psychological need satisfaction and self-

efficacy, but not mastery goals. Changes in engagement also predicted 

course achievement. These findings reveal the underappreciated benefits 

that high-quality classroom engagement contributes to the understanding, 

prediction, and potential facilitation of constructive changes in students’ 

in-course motivation. 

Penelitian di atas menunjukkan bahwa perubahan motivasi pada siswa 

dapat menentukan pencapaian hasil dan prestasi belajar. Setiap siswa 

memiliki kebutuhan psikologis (motivasi) yang berbeda-beda. Penelitian 

psikologi mengenai motivasi ini mengemukakan bahwa motivasi juga 

berhubungan dengan kepuasan diri, kemampuan atau pemahaman diri dan 

pencapaian tujuan atau target masing-masing. 

4. Rodrigo dkk (2014) dalam penelitian yang berjudul “Changes in Reading 

Habits by Low Literate Adult trough Extesive Reading” menjelaskan 

bahwa: This study analyzes the effect of two reading interventions on 

Pengaruh Kebiasaan Belajar..., Vernanda Astri Ramadani, FKIP, UMP, 2018



 
 

29 
 

 

reading habits by 181 low literate adults who read at the 3-5.9 grade 

levels. One intervention implemented extensive reading (ER group) and 

the other one had direct instruction (no-ER group). A Reading Pattern 

survey was administered at the beginning, at the end, and 6 months after 

the intervention. Statistical results suggest that the ER group, which had 

access to books, free choice of reading material, and time to read during 

instruction hours, was more motivated to read, developed a reading habit, 

and experienced a positive change in reading behavior. These changes 

stayed over time, 6 months after treatment. This study strongly suggests 

that adult learners can benefit from extensive and pleasure reading and 

that a wellequipped library, easy access to books, and encouragement and 

time to read are all key factors in the development of reading habits. 

Penelitian ini menganalisis pola membaca. Studi ini dilakukan degan 

menganalisis efek dari dua pola membaca yaitu Extensive Reading (ER 

group)dan  non-Extensive Reading (non-ER group. Hasil statistik dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok ER yang memiliki akses 

terhadap pemilihan buku secara bebas dan waktu untuk membaca lebih 

termotivasi membaca dan dapat mengembangkan kebiasaan membaca 

serta mengalami perilaku membaca yang positif ketimbang kelompok non-

ER. 

 

G. Kerangka Berfikir 

Menciptakan suasana belajar yang berkarakter dan tertata adalah 

tuntutan untuk guru dalam membentuk kebiasaan belajar yang akan berimbas 
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pada motivasi berprestasi siswa dan tingginya prestasi belajar dengan. Faktor 

lain yang dapat meningkatkan prestasi belajar anak selain kebiasaan belajar 

adalah motivasi berprestasi, karena motivasi berprestasi inilah yang akan 

mendorong siswa untuk belajar demi tujuan atau prestasi yang ingin 

diraihnya. Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran, kebiasaan belajar dan motivasi berprestasi ini 

dianggap usaha yang cukup berpengaruh untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa 

Dengan menciptakan kegiatan belajar yang tertata dan ajeg dari waktu 

ke waktu, diharapkan siswa memiliki kebiasaan belajar yang baik untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Penelitian ini akan memperlihatkan 

bagaimana pengaruh kebiasaan belajar dan motivasi berprestasi terhadap 

prestasi belajar siswa. 

Kerangka pikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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H. Hipotesis Penelitian 

1. Hipotesis pertama berbunyi “Apakah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kebiasaan belajar terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas IV SD 

Negeri Pasir Wetan”. 

Ho : tidak terdapat pengaruh antara kebiasaan belajar terhadap prestasi 

  belajar siswa kelas IV SD Negeri Pasir Wetan. 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar 

  terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Pasir Wetan. 

2. Hipotesis kedua berbunyi “Apakah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar IPS siswa kelas IV 

SD Negeri Pasir Wetan”. 

Ho : tidak terdapat pengaruh antara motivasi berprestasi terhadap 

   prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Pasir Wetan. 

H1 :  terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi 

   terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri Pasir Wetan. 

3. Hipotesis ketiga berbunyi “Apakah terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kebiasaan belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi 

belajar IPS siswa kelas IV SD Negeri Pasir Wetan”. 

Ho : tidak terdapat pengaruh antara kebiasaan belajar dan motivasi 

 berprestasi terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD Negeri 

 Pasir Wetan. 

H1 : terdapat pengaruh yang signifikan antara kebiasaan belajar dan 

  motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar siswa kelas IV SD 

  Negeri Pasir Wetan. 
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