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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Pengertian Pembiasaan (Habit Forming) 

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan manusia dalam 

mencapai tujuan, yang dalam prosesnya memerlukan metode yang tepat, 

efektif dan menyenangkan.Salah satu metode tersebut yaitu Habit Forming 

(pembiasaan). Echols &Shadily dalam Ulfa &Arifi (2017:80) mengatakan 

bahwa habit forming berasal dari kata habit yang artinya kebiasaan, dan 

kata form yang artinya bentuk dan mendapat imbuhan –ing sehingga 

menjadi forming yang artinya membentuk, jadi kata habit-forming artinya 

membentuk pembiasaan. 

Pembentukan kebiasaan dalam dunia pendidikan sangat mendukung 

akan tercapainya suatu tujuan pendidikan. Pembiasaan itu sendiri adalah 

sesuatu yang dengan sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu 

itu dapat menjadi kebiasaan seseorang. Pembiasaan ini meliputi meliputi 

beberapa aspek yaitu, perkembangan moral, nilai-nilai agama, ahklak, 

pengembangan sosio emosional dan kemandirian. Shoimin (2014:83) 

menjelaskan bahwa Pembelajaran habit forming adalah metode 

pembelajaran yang konsisten dan terprogram, konsisten dalam 

pembilanaan akhlak, kemampuan berbahasa dan ritual ibadah (pembiasaan 

sholat tertib dan tepat waktu, minggu bahasa, bersikap, dan bertutur kata 

yang sopan). 
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Pembelajaran pembiasaan sering digunakan di sekolah-sekolah 

sebagai pembentuk kebiasaan siswa. Zuhri (2013:115) perpendapat bahwa 

pembelajaran pembiasaan marupakan salah satu metode yang cukup lama 

digunakan oleh para guru. Peran metode dalam pendidikan berasal dari 

kenyataan bahwa materi pendidikan tidak akan dapat dikuasai kecuali 

dengan menggunakan metode yang tepat.  

Ahmad Tafsir dalam Zuhri (2013: 116) menyatakan bahwa untuk 

mewujudkan pembiasaan di sekolah terdapat beberapa strategi, 

diantaranya yaitu  

a. Memberikan contoh (teladan) 

b. Membiasakan hal-hal yang baik 

c. Menegakkan disiplin 

d. Memberikan motivasi dan dorongan 

e. Memberikan hadiah terutama secara psikologi 

f. Menghukum (mungkin dalam rangka kedisiplinan) 

g. Membudayakan agama yang berpengaruh bagi pertumbuhan 

anak. Seseorang anak terbiasa sholat karena orang tua sebagai 

figurnya selalu mengajak dan memberi contoh kepada anak 

tersebut tentang sholat yang mereka kerjakan.  

 

Kebiasaan diperoleh melalui penguatan hubungan antara situasi 

(isyarat) dan tindakan, yaitu pengulangan suatu perilaku dalam konteks 

yang konsisten semakin meningkatan otomatisitas dimana perilaku 

dilakukan saat situasi berlangsung. Otomatisitas menurut Bargh dalam 

Lally (2009:998) dibuktikan dengan perilaku yang menampilkan beberapa 

atau semua fitur berikut yaitu efisiensi, kurangnya kesadaran, tidak 

disengaja dan tidak dapat dikendalikan . 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa habit forming merupakan suatu metode yang dilakukan secara terus 

menerus atau berulang, konsisten dan terpogram.Kebiasaan diperoleh dari 
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pengulangan suatu perilaku yang terus menerus dan dibutuhkan seseorang 

untuk menjadi contoh atau teladan. 

 

2. Pendidikan Karakter Kejujuran 

a. Pengertian Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter merupakan salah satu upaya guru dalam 

pembentukan karakter siswa. Zubaedi (2013:137) Pendidikan karakter 

seharusnya sudah ditanamkan pada anak sejak anak berusia dini bahkan 

sejak anak masih dalam kandungan melalui belaian kasih sayang ibu 

dan bapaknya.Sejak anak bayi, penanaman pendidikan karakter dalam 

lingkungan keluarga sangat penting. Nilai dan norma ditanamkan 

melalui contoh perilaku semua anggota keluarga. Memasuki 4 tahun, 

anak mulai berkenalan dengan lingkungan baru, yaitu lingkungan taman 

kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini. Pada tahap ini penanaman 

pendidikan karakter penting. Para ahli psikologi menyebutkan sebagai 

masa eman (golden age), karena usia ini sangat menentukan 

kemampuan mengembangkan potensi anak. Sejalan dengan tumbuh 

kembang anak, pada lingkungan sekolah penanaman pendidikan 

karakter lebih kompleks. Anak-anak lebih dituntut dalam penerapan 

nilai, norma dan akhlak mulia.  

Pendidikan karakter yang diterapkan di sekolah tidak diajarkan 

pada mata pelajaran khusus, namun di laksanakan melalui keseharian 

pembelajaran yang sudah berjalan di sekolah. Kementerian Pendidikan 
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Nasional dalam Samani (2011:19-20) dijelaskan bahwa pendidikan 

karakter harus meliputi dan berlangsung pada:  

1) Pendidikan Formal 

Pendidikan karakter pada pendidikan formal 

berlangsung pada lembaga pendidikan TK/RA, SD/MI, 

SMP/MTs, SMA/MA, SMA/MAK dan perguruan tinggi 

melalui pembelajaran, kegiatan kokurikuler dan atau 

ekstra-kurikuler, penciptaan budaya satuan pendidikan,dan 

pembiasaan. Sasaran pada pendidikan formal adalah siswa, 

pendidik, dan tenaga kependidikan. 

2) Pendidikan Nonformal  

Dalam pendidikan non formal pendidikan karakter 

berlangsung pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, 

pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan non 

formal lain melalui pembelajaran, kegiatan kokurikuler 

dan atau ekstra-kurikuler,penciptaan budaya lembaga, dan 

pembiasaan. 

3) Pendidikan Informal 

Dalam pendidikan informal pendidikan karakter 

berlangsung dalam keluarga yang dilakukan oleh orangtua 

dan orang dewasa di dalam keluarga terhadap anak-anak 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

Pendidikan karakter membutuhkan seluruh elemen sekolah 

sebagai pendukung keberhasilan dalam penerapannya, Zubaedi 

(2013:14) perpendapat bahwa  Pendidikan karakter diartikan sebagai 

the deliberate us of all dimensions of school life to foster optimal 

character development (usaha kita secara sengaja dari seluruh dimensi 

kehidupan sekolah untuk membantu pengembangan karakter dengan 

optimal). Creasy dalam Zubaedi (2013:16) mengemukakan bahwa 

pendidikan karakter sebagai upaya mendorong siswa tumbuh dan 

berkembang dengan kompetensi berfikir dan berpegang teguh pada 

prinsip-prinsip moral dalam hidupnya serta mempunyai keberanian 

melakukan yang „benar‟, meskipun dihadapkan pada berbagai 
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tantangan. Megawangi dalam Kusuma(2011:5) menyatakan bahwa 

pendidikan karakter yaitu sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar 

dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekkannya 

dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan 

kontribusi yang positif kepada lingkungannya. Berdasarkan pendapat 

para ahli, dapat disimpulan bahwa pendidikan karakter yaitu sebagai 

pendidikan yang mengembangkan nilai karakter pada siswa sehingga 

siswa memiliki nilai dan karakter dirinya dan dapat berkontribusi yang 

positif pada lingkungannya. 

Pembentuk karakter menurut Lickona (2013: 72) terdiri dari tiga 

macam bagian yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan moral, 

perasaan moral dan perilaku moral. Berdasarkan ketiga komponen 

tersebut dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh 

pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik dan 

melakukan perbauatan kebaikan. Karakter yang baik menurut filosofi 

Yunani Aristoteles (Lickona, 2013: 71) mendefinisikan karakter yang 

baik sebagai hidup dengan tingkah laku yang benar- tingkah laku yang 

benar dalam hal berhubungan dengan orang lain dan berhubungan 

dengan diri sendiri. Berdasarkan pernyataan tersebut maka karakter 

yang baik yaitu karakter yang terbentuk dari tiga macam bagian yang 

saling berkaitan, dan bertingkah laku yang sesuai dengan norma atau 

aturan yang ada dalam masyarakat.  
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Tujuan pendidikan karakter menurut Zubaedi (2013:72) adalah 

memfasilitasi penguatan dan pengembangan nilai-nilai tertentu 

sehingga terwujud dalam perilaku anak, baik ketika proses di sekolah 

maupun setelah proses di sekolah. Pendidikan karakter di Indonesia 

didasarkan pada sembilan pilar karakter dasar. Karakter dasar menjadi 

tujuan pendidikan karakter. Kesembilan pilar karakter ini, antara lain:  

a. Cinta kepada Allah dan semesta beserta isinya  

b. Tanggung jawab, disiplin, dan mandiri 

c. Jujur 

d. Hormat dan santun 

e. Kasih sayang, peduli, dan kerja sama 

f. Percaya diri, kreatif, kerja keras, dan pantang menyerah 

g. Keadilan dan kepemimpinan 

h. Baik dan rendah hati, dan  

i. Toleransi, cinta damai,dan persatuan. 

 

Secara rinci tujuan pendidikan karakter menurut Zubaedi 

(2013:18) yaitu  memiliki lima tujuan. Pertama, mengembangkan 

potensi kalbu/nurani/afektif siswa sebagai manusia dan warga Negara 

yang memiliki nilai-nilai karakter bangsa.Kedua, mengembangkan 

kebiasaan dan perilaku siswa yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai 

universal dan tradisi budaya bangsa yang religius.Ketiga, menanamkan 

jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab siswa sebagai generasi penerus 

bangsa.Keempat, mengembangkan kemampuan siswa menjadi manusia 

yang mandiri, kreatif, dan berwawasan kebangsaan.Kelima, 

mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan 

belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, dan 

dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (dignity). 
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Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan  

pendidikan karakter menurut Zubaedi (2013:177-183) yaitu: 

1) Faktor Insting (naluri). Insting merupakan seperangkat tabiat yang 

dibawa manusia sejak lahir. pada psikologi menjelaskan bahwa 

insting (naluri) berfungsi sebagai motivasi penggerak yang 

mendorong lahirnya tingkah laku. 

2) Faktor adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan setiap tindakan dan 

perbuatan seseorang yang dilakukan secara terus menerus atau 

berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi 

kebiasaan, seperti berpakaian, makan, tidur, dan olahraga. 

3) Faktor keturunan. Secara tidak langsung faktor keturunan sangat 

memengaruhi pembentukan karakter atau sikap seseorang.  

4) Faktor lingkungan. Faktor ini merupakan salah satu faktor yang 

membentuk corak sikap dan tingkah laku seseorang di mana 

seseorang berada, ada dua macam lingkungan yang dapat 

memengaruhi sikap dan tingkah laku seseorang yaitu lingkungan 

alam dan lingkungan pergaulan. 

b. Pengertian Karakter Kejujuran 

Pendidikan karakter meliputi nilai karakter kejujuran atau jujur. 

Emosda (2011: 153) mengatakan bahwa jujur jika diartikan secara baku 

adalah mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai 

dengan kenyataan dan kebenaran. Jujur dapat diartikan sebagai 

perkataan yang sesuai dengan apa adanya, atau dalam kamus bahasa 
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Indonesia menyatakan bahwa kata jujur berarti tidak bohong, lurus hari, 

dapat dipercaya kata-katanya, tidak khianat. Jika seseorang berkata 

tidak sesuai dengan kebenaran dan kenyataan atau tidak mengakui 

sesuatu hal sesuai dengan apa adanya, maka orang tersebut dapat dinilai 

tidak jujur, menipu, mungkir berbohong, munafik dan sebagainya. Jujur 

adalah suatu karakter yang berarti berani menyatakan keyakinan pribadi 

menunjukan siapa dirinya dan menjadikan dirinya sebagai orang yang 

selalu dapat dipercaya dalam perkataan dan perbuatan. 

Kejujuran atau honesty menurut Zubaedi (2013:79) yaitu 

kemampuan dalam menyampaikan kebenaran, mengakui kesalahan, 

dapat dipercaya, dan bertindak secara hormat. Pendidikan kejujuran 

harus diterapkan pada anak sejak usia dini atau pendidikan sekolah 

dasar. Tidak semua orang dapat berkata jujur, sehingga dalam 

pendidikan harus diterapkan karakter kejujuran pada siswa. 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kejujuran 

atau jujur (honesty) adalah tingkah laku atau perbuatan yang sesuai 

dengan kenyataan atau kebenaran yang ada dan diterapkan pada anak 

sejak anak berusia dini. 

Makna jujur menurut Kesuma (2011:16) yaitu merupakan sebuah 

karakter yang dapat membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang 

bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme . Jujur dalam kamus bahasa 

Indonesia diartikan lurus hati, tidak curang, dalam pandangan umum, 

kata jujur sering juga diartikan dengan “adanya kesamaan antara 
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realitas (kenyataan) dengan ucapan”, dengan kata lain “apa adanya”. 

Dalam konteks pembangunan karakter di sekolah, kejujuran menjadi 

amat penting untuk menjadi karakter anak-anak Indonesia saat 

ini.Karakter ini dapat dilihat secara langsung dalam kehidupan di kelas, 

misal ketika anak melakukan ujian.Perbuatan menyontek merupakan 

perbuatan yang mencerminkan anak tidak berbuat jujur kepada dirinya, 

teman, orang tua, dan gurunya.Menyontek menyebabkan anak menipu 

diri, teman, orang tua, dan gurunya. Anak akan mengubah nilai yang 

didapatnya, seolah-olah merupakan kondisi yang sebenarnya dari 

kemampuan anak, padahal nilai yang didapatnya bukan merupakan 

kondisi yang sebenarnya.  

Ciri-ciri orang yang memiliki karakter jujur yaitu berikut: 

a. Jika bertekad (inisiasi keputusan) untuk melakukan sesuatu, 

tekadnya adalah kebenaran dan kemaslahatan. 

b. Jika berkata tidak bohong (benar apa adanya). 

c. Jika adanya kesamaan antara yang dikatakan hatinya dengan 

apa yang dilakukan. 

Emosda (2011: 153) 

Seseorang yang berkata jujur akan diminati orang lain, baik dalam 

konteks Persahabatan, bisnis, rekan/mitra kerja, dan sebagainya. 

Karakter ini merupakan salah satu karakter pokok untuk menjadikan 

seseorang cinta kebenaran, apapun risiko yang akan diterima dirinya 

dengan kebenaran yang ia lakukan. Kejujuran seseorang dapat dinilai 

sesuai dengan indikator perilaku yang telah ditentukan. Beberapa 

indikator tersebut yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Indikator Karakter Kejujuran Siswa 

 

Jenis Karakter Indikator Perilaku 

Karakter Kejujuran 

a. Mengemukakan apa adanya 

b. Berbicara secara terbuka 

c. Menunjukkan fakta yang sebenarnya 

d. Menghargai data 

e. Mengakui kesalahannya 

(Mulyasa, 2013: 148) 

 

3. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Kegiatan belajar adalah kegiatan yang paling pokok.Mendengar 

kata “belajar” bagi kita, tentu sudah bukan hal asing lagi.Sejak kecil 

sampai dewasa, tidak yang namanya lepas dari kata belajar. Belajar 

adalah suatu proses kegiatan dari yang tidak tahu menjadi tahu. 

Hamanik (2009:27), menjelaskan bahwa belajar merupakan suatu 

proses, suatu kegiatan dan bukan suatu hasil dan tujuan.Jadi, merupakan 

langkah-langkah atau prosedur yang ditempuh.Belajar itu bukan hanya 

mengingat melainkan mengalaminya. Hasil belajar bukan suatu 

penguasaan hasil latihan, melainkan mengubah kelakuan. Slameto 

(2010:2) menjelaskan bahwa belajar ialah suatu proses usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku 

yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam 

interaksi dengan lingkungannya.  

Penyataan mengenai belajar juga dikemukakan Dimyati (2010:7) 

yaitu, bahwa belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang 

kompleks, maka belajar hanya dialami oleh siswa itu sendiri. Siswa 
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adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses 

belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungan 

sekitar. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan 

bahwa belajar merupakan suatu usaha untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku yang baru melalui pengalaman sendiri dalam 

berinteraksi dengan lingkungan. 

b. Ciri-ciri Belajar 

Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa belajar adalah perubahan 

tingkah laku, maka menurut Slameto (2010:3) dalam bukunya 

menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar 

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

1) Perubahan terjadi secara sadar  

Perubahan perilaku yang terjadi merupakan usaha sadar dan 

merupakan kesengajaan dari individu yang bersangkutan. Begitu 

juga dengan hasil-hasilnya, seseorang yang belajar akan menyadari 

terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya ia merasakan telah 

terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya, misalnya pengetahuan 

semakin bertambah atau keterampilan semangkin meningkat 

dibandingkan sebelum mengikuti proses belajar.  

2) Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

Perubahan yang terjadi dalam diri seseorang yang berlangsung 

secara berkesinambungan, tidak statis. Satu perubahan yang terjadi 
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akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi 

kehidupan ataupun proses belajar berikutnya. 

3) Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perubahan dalam belajar, perubahan-perubahan itu senantiasa 

bertambah dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik 

dari sebelumnya, sedangkan perubahan yang bersifat aktif artinya 

bahwa perubahan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan 

karena usaha individu sendiri. 

4) Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap 

dan permanen. Ini berarti bahwa tingkah laku yang terjadi setelah 

belajar akan bersifat menetap. 

5) Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Seseoran melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang 

ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, jangka menengah, maupun 

jangka panjang. Perubahan tingkah laku terjadi karena ada tujuan 

yang akan dicapai. Perbuatan belajar terarah kepada tingkah laku 

terjadi karena perubahan tingkah laku yang benar-benar disadari. 

6) Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 

Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh 

pengetahuan semata, tetapi termasuk memperroleh pula perubahan 

tingkah laku dalam sikap, keterampilannya, pengetahuannya dan 

sebagainya. 
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c. Pengertian Prestasi Belajar 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa akan menghasilkan 

suatu perubahan dalam dirinya, yang meliputi kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Prestasi yang dihasilkan oleh siswa diukur dari tingkah 

laku sebelum dan sesudah proses belajar. Dimyati (2010:243) 

berpendapat bahwa kemampuan berprestasi atau unjuk hasil belajar 

merupakan suatu puncak proses belajar, pada tahap ini siswa 

membuktikan keberhasilan belajar. Siswa menunjukkan bahwa ia telah 

mampu memecahkan tugas-tugas belajar atau mentransfer hasil belajar. 

Prestasi belajar merupakan hasil yang di peroleh siswa, Arifin 

(2011:12) berpendapat bahwa kata “prestasi” berasal dari bahasa 

Belanda yaitu prestatie, kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi 

“prestasi” yang berarti “hasil usaha”. Istilah “prestasi belajar” 

(achievement) berbeda dengan “hasil belajar” (learning outcome). 

Pengertian yang lebih umum mengenai prestasi belajar 

dikemukakan oleh Mulyasa (2014: 189) yaitu prestasi belajar adalah 

hasil yang diperoleh seseorang setelah menempuh kegiatan belajar, 

sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan usaha sadar yang 

dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Siswa yang 

melakukan kegiatan belajar akan memperoleh prestasi belajar berupa 

perubahan tingkah laku. 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa prestasi 

belajar adalah suatu alat pengukur hasil yang dicapai oleh siswa dalam 
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penguasaan materi yang diterima dalam jangka waktu tertentu.Prestasi 

belajar juga merupakan hasil pencapaian maksimal siswa pada sesuatu 

yang telah dipelajari, dipahami, dikerjakan, dan diterapkan. 

d. Tipe Prestasi Belajar  

Tujuan pendidikan yang ingin dicapai dapat dikatagorikan 

kedalam tiga bidang yakni; bidang kognitif, bidang afektif, dan bidang 

psikomotor, ketiga bidang tersebut tidak berdiri sendiri melainkan 

merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.  Sudjana (2010: 

49) menjelaskan bahwa tipe prestasi belajar terdiri dari tiga tipe, yaitu 

tipe belajar bidang kognitif, tipe belajar bidang afektif, dan tipe belajar 

bidang psikomotor yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

1) Tipe Prestasi Belajar Kognitif 

a) Tipe prestasi belajar pengetahuan hafalan (Knowledge) 

Pengetahuan hafalan yang dimaksudkan oleh Sudjana 

(2010:50) ialah sebagai terjemahan dari kata knowledge dari 

Bloom. Cakupan dari pengetahuan hafalan termasuk pula 

pengetahuan yang sifatnya factual, di samping pengetahuan yang 

mengenai hal-hal yang perlu diingat kembali seperti batasan, 

peristilahan, pasal, hokum, bab, ayat, rumus, dan sebagainya.  

b) Tipe prestasi belajar pemahaman (Comprehention) 

Tipe prestasi belajar pemahaman lebih tinggi satu tingkat 

dari tipe prestasi belajar pengetahuan hafalan.Pemahaman 

memerlukan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu 
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konsep, untuk itu diperlukan adanya hubungan atau pertautan 

antara konsep dengan makna yang ada dalam konsep tersebut. 

c) Tipe prestasi belajar penerapan (Aplikasi) 

Aplikasi adalah kesanggupan menerapkan dan mengabtraksi 

suatu konsep, ide, rumus, dan hokum dalam situasi yang baru. 

Memecahkan persoalan dengan menggunakan rumus tertentu dan 

menerapkan suatu dalil atau hukum dalam suatu persoalan 

tertentu. Dalil hukum tersebut, diterapkan dalam pemecahan suatu 

masalah (situasi tertentu). 

d) Tipe prestasi belajar analisis 

Analisis adalah kesanggupan memecah, mengurai suatu 

integritas (kesatuan yang utuh) menjadi unsur-unsur atau bagian-

bagian yang mempunyai arti atau mempunyai tingkatan (hirarki). 

Analisis merupakan tipe prestasi belajar yang kompleks, yang 

memanfaatkan unsur tipe prestasi belajar sebelumnya, yakni 

pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. 

e) Tipe prestasi belajar sintesis 

Sintesis merupakan lawan dari analisis, pada analisis 

tekanan pada kesanggupan menguraikan suatu integritas menjadi 

bagian yang bermakna, pada sintesis yaitu kesanggupan 

menyatukan unsur atau bagian menjadi satu integritas. 
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f) Tipe hasil belajar evaluasi  

Evaluasi adalah kesanggupan memberikan keputusan 

tentang nilai sesuatu berdasarkan judgment yang dimilikinya, dan 

kriteria yang dipakainya. Tipe hasil belajar ini dikatagorikan 

paling tinggi dan terkandung semua tipe hasil belajar yang telah 

dijelaskan sebelumnya. 

2) Tipe Hasil Belajar Bidang Afektif 

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai.Sudjana 

(2010:53) menjelaskan bahwa sikap seseorang dapat diramal 

perubahannya, bela seseorang telah menguasai bidang kognitif 

tingkat tinggi. Tipe prestasi belajar afektif tampak pada siswa dalam 

berbagai tingkah laku seperti atensi atau perhatian terhadap 

pelajaran, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru, dan teman 

sekelas, kebiasaab belajar, dan sebagainya. 

Ada beberapa tingkatan bidang afektif sebagai tujuan dan tipe 

prestasi belajar. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkat yang paling 

dasar/ sederhana sampai tingkat yang kompleks. Tingkatan tersebut 

yaitu sebagai berikut:  

a) Receiving/ attending, yakni semacam kepekaan dalam menerima 

rangsangan (stimulus) dari luar yang datang pada siswa, baik 

dalam bentuk masalah situasi ataupun gejala. Tipe ini termasuk 

sadar, keinginan untuk menerima stimulus, kontrol, dan seleksi 

gejala atau rangsangan dari luar.  
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b) Responding atau jawaban, yakni reaksi yang diberikan seseorang 

terhadap stimulasi yang dating dari luar, dalam hal ini termasuk, 

ketetapan reaksi, perasaan, kepuasaan dalam menjawab stimulus 

dari luar yang datang kepada dirinya. 

c) Valuing (penilaian), yakni berkenaan dengan nilai dan 

kepercayaan terhadap gejala atau stimulus tadi. 

d) Organisasi, yakni pengembangan nilai ke dalam satu sistem 

organisasi, termasuk menentukan hubungan satu nilai dengan 

nilai lain, kemantapan dan prioritas nilai yang telah milikinya. 

e) Karakteristik nilai atau internalisasi nilai, yakni keterpaduan dari 

semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang 

memengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. 

3) Tipe Prestasi Belajar Bidang Psikomotor 

Hasil belajar bidang psikomotor tampak dalam bentuk 

keterampilan (skill), keterampilan bertindak individu (seseorang). 

Beberapa tingkatan keterampilan (skill), yaitu sebagai berikut: 

a) Gerakan refleks (keterampilan pada gerakan yang tidak sadar). 

b) Keterampilan pada gerakan-gerakan dasar. 

c) Kemampuan perseptual termasuk di dalamnya membedakan 

visual, membedakan auditif motorik, dan sebagainya. 

d) Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, 

dan ketepatan. 
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e) Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai 

pada keterampilan yang kompleks.  

f) Kemampuan yang berkenaan dengan non decursive komunikasi 

seperti gerakan ekspresif, interpresif. 

e. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar  

Faktor-faktor yang memengaruhi prestasi belajar menurut 

Slameto (2010:54) yaitu dapat digolongkan menjadi dua faktor yaitu 

faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang ada 

dalam diri individu yang sedang belajar, sedangkan faktor ekstern 

adalah faktor yang ada di luar individu. 

1) Faktor-Faktor Intern  

Terdapat tiga faktor yaitu:  

a) Faktor Jasmaniah  

Sehat menurut Slameto (2010: 54) berarti dalam keadaan 

baik segenap badan beserta bagian-bagiannya/ bebas dari 

penyakit.Kesehatan adalah keadaan atau hal sehat.Kesehatan 

seseorang berpengaruh terhadap belajarnya. Proses belajar 

seseorang akan terganggu jika kesehatannya terganggu, selain itu 

juga ia akan cepat lelah, kurang bersemangat, mudah pusing, 

ngantuk jika badannya lemah, kurang darah, ataupun ada 

gangguan-gangguan atau kelainan-kelainan fungsi alat indranya 

serta tubuhnya.  
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b) Faktor Psikologis  

Sekurang-kurangnya ada tujuh faktor menurut Slameto 

(2010: 55) yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang 

memengaruhi belajar yaitu inteligensi, perhatian, minat, bakat, 

motif, kematangan, dan kesiapan.  

c) Faktor Kelelahan  

Kelelahan pada seseorang walaupun sulit untuk dipisahkan, 

menurut Slameto (2010: 59) kelelahan dapat dibedakan menjadi 

dua macam yaitu kelelahan jasmani dan kelelahan rohani (bersifat 

psikis). Kelelahan jasmani terlihat dengan lemah lunglainya tubuh 

dan timbul kecenderungan untuk membaringkan tubuh. Kelelahan 

jasmani terjadi karena terjadi kekacauan subtansi sisa pembakaran 

di dalam tubuh, sehingga darah tidak/ kurang lancar pada bagian-

bagian tertentu. 

Kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan untuk menghasilkan 

sesuatu hilang. Kelelahan ini sangat terasa pada bagian kepala 

dengan pusing-pusing sehingga sulit untuk berkonsentrasi seolah-

olah otak kehabisan daya untuk bekerja. Kelelahan rohani dapat 

terjadi terus menerus memikirkan masalah yang dianggap berat 

tanpa istirahat, menghadapi hal-hal yang selalu sama/ konstan 

tanpa ada variasi, dan mengerjakan sesuatu karena terpaksa dan 

tidak sesuai dengan bakat, minat dan perhatiannya.  
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2) Faktor-Faktor Ekstern 

Terdapat tiga faktor yaitu: 

a) Faktor Keluarga  

Siswa yang belajar akan menerima pengaruh dari keluarga 

berupa: cara orangtua mendidik, relasi antara anggota keluarga, 

suasana rumah tangga, dan keadaan ekonomi keluarga. Salah satu 

dari sekian faktor keluarga yang memengaruhi yaitu cara orangtua 

mendidik anak hal tersebut sangat berpengaruh dalam 

kelangsungan proses belajar siswa. Suasana rumah atau keluarga 

yang nyaman akan membuat siswa lebih semangat dalam 

mencapai prestasi belajar yang diinginkan, namun sebaliknya jika 

suasana rumah atau keluarga tidak nyaman, maka perkembangan 

anak akan terhambat, belajarnya terganggu, dan bahkan dapat 

menimbulkan masalah-masalah psikologis yang lain, sehingga 

prestasi belajar anakpun akan terhambat. 

b) Faktor Sekolah  

Faktor sekolah yang memengaruhi belajar menurut Slameto 

(2010: 64) mencakup metode mengajar, kurikulum, relasi guru 

dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, 

pelajaran dan waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, 

metode belajar dan tugas rumah.  
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c) Faktor Masyarakat  

Masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 

memengaruhi terhadap belajar siswa. Pengaruh itu terjadi karena 

keberadaan siswa dalam masyarakat, misalnya pergaulan siswa, 

media massa ,dan bentuk kehidupan masyarakat. Hal tersebut 

memengaruhi prestasi belajar siswa. 

 

4. Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam 

Hakekat ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam atau sering 

disebut juga dengan istilah sains, disingkat menjadi IPA. IPA merupakan 

salah satu mata pelajaran pokok yang ada dalam kurikulum pendidikan di 

Indonesia, termasuk pada jenjang sekolah dasar.Susanto (2015:167) Sains 

atau IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta 

melalui pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur 

dan dijelaskan dengan penalaran sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. 

Hakikat pembelajaran sains atau IPA yang didefinisikan sebagai 

ilmu tentang alam yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan ilmu 

pengetahuan alam, dapat diklarifikasikan menjadi tiga bagian yaitu, ilmu 

pengetahuan alam sebagai produk, proses, dan sikap. Ketiga komponen 

tersebut, menurut Sutrisno dalam Susanto (2015:167) menambahkan 

bahwa IPA juga sebagai prosedur dan IPA sebagai teknologi. Penambahan 

ini bersifat pengembangan dari ketiga komponen tersebut, yaitu 
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pengembangan prosedur dari proses, sedangkan teknologi dari aplikasi 

konsep dan prinsip-prinsip IPA sebagai produk.  

Karakteristik IPA menurut Jacobson dan Bergman dalam Susanto 

(2015: 170) yaitu meliputi: 

a. IPA merupakan kumpulan konsep, prinsip hukum, dan teori. 

b. Proses ilmiah dapat berupa fisik dan mental, serta mencermati 

fenomena alam, termasuk juga penerapannya.  

c. Sikap keteguhan hati, keingintahuan, dan ketekunan dalam menyingkap 

rahasia alam. 

d. IPA tidak dapat membuktikan semua akan tetapi hanya sebagian atau 

beberapa saja.  

e. Keberanian IPA bersifat subjektif dan buka kebenaran yang bersifat 

objektif.  

Uraian tersebut, dapat dipahami bahawa pembelajaran sains 

merupakan pembelajaran yang berdasarkan pada prinsip dan proses yang 

mana dapat menumbuhkan sifat ilmiah siswa terhadap konsep-konsep IPA. 

Salah satu materi pada pembelajaran IPA yaitu mamahami hubungan 

antara ciri-ciri makhluk hidup dengan  lingkungan tempat hidupnya. Ciri-

ciri makhluk hidup diantaranya adalah sebagai beriku, yaitu bergerak, 

bernafas, dapat berkembang biak, dapat tumbuh dan berkembang, 

membutuhkan air, membutuhkan suhu tertentu, peka terhadap rangsangan, 

dan mengeluarkan zat sisa. Ciri-ciri tersebut adalah untuk membedakan 

antara makhluk hidup dengan benda mati.Selain dapat membedakan 
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dengan benda mati, ciri-ciri makhluk hidup ini juga dapat membedakan 

dengan makhluk hidup lainnya. 

Ciri khusus dari organisme yang dimaksud adalah penyesuaian diri 

makhluk hidup dengan lingkungannya atau sering disebut adaptasi. Hewan 

dan tumbuhan mengalami penyesuaian diri terhadap lingkungannya atau 

adaptasi.Adaptasi terhadap lingkungannya yaitu harus mempunyai fungsi 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, melindungi dari musuh, dan untuk 

mempertahankan jenisnya. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

Hasil penelitian yang releven diperlukan untuk menambah referensi 

sebelum melakukan penelitian dan memperkuat kajian teori yang telah ditulis 

dalam subbab sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang relevan dengan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan penelitianEka Wahyu Hidayati (2017), yang berjudul 

“Pengaruh Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam Terhadap Karakter 

Kejujuran Siswa SMAN 1 Tarik Sidoarjo”.  

Hasil penelitian tersebut yaitu dari keseluruhan subjek terdapat 13 

siswa (18,6%) memiliki prestasi belajar tinggi, 57 siswa (81,4%) 

mempunyai prestasi belajar sedang, dan tidak ada siswa yang mempunyai 

prestasi belajar rendah. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

prestasi belajar siswa SMAN 1 Tarik Sidoarjo tergolong sedang yaitu 

81,4%. Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kejujuran siswa yaitu 
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terdapat 7 siswa (10%) mempunyai karakter jujur yang tinggi, 52 siswa 

(74,3%) berkarakter jujur sedang, dan 11 siswa (15,7%) yang mempunyai 

karakter jujur rendah. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

karakter jujur siswa SMAN 1 Tarik Sidoarjo tergolong sedang yaitu 

74,3%.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara prestasi belajar agama islam terhadap karakter kejujuran 

dengan melihat nilai probabilitas (P= 0,014) yang lebih kecil dari taraf 

signifikan yakni sebesar 5% atau 0,05 (0,014 – 0,05) sehingga 

menunjukkan adanya pengaruh antara variabel X dan variabel Y.  

2. Berdasarkan penelitian Desi Mulyani (2013), yang berjudul “Hubungan 

Kesiapan Belajar Siswa dengan Prestasi Belajar di SMA Negeri 1 

Rambatan kabupaten Tanah Datar”.  

Hasil penelitian tersebut yaitu (1) Kesiapan belajar siswa berada 

pada kategori cukup baik, dimana sebagian besar siswa sudah memiliki 

kesiapan dalam belajar. (2) Prestasi belajar siswa berada pada kategori 

cukup baik, dimana sebagian besar siswa sudah memiliki prestasi dalam 

belajar. (3) Terdapat  hubungan yang signifikan antara kesiapan belajar 

siswa dengan prestasi belajar. 

3. Berdasarkan penelitian Roger D. Goddard  (2009), yang berjudul  “Trust 

as a Mediator of the Relationships Between Poverty, Racial Composition, 

and Academic Achievement Evidence From Michigan’s Public Elementary 

Schools”.  
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Hasil penelitian tersebuat yaitu Research shows that trust is 

significantly related to academic achievement. Consistent with our 

hypotheses, the results indicated a strong, positive, statistically significant 

relationship between trust and school achievement in mathematics and a 

marginally significant relationship between trust and school achievement 

in reading. Berdasarkan penjelasan tersebut, kepercayaan secara signifikan 

berkaitan dengan akademik prestasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan 

bahwa hasil yang dicapaipeneliti konsisten dengan hipotesis yang telah 

disampaikan, hasilnya menunjukkan kuat, positif, hubungan yang 

signifikan secara statistik antara kepercayaan dan prestasi sekolah dalam 

matematika dan hubungan yang signifikan secara signifikan antara 

kepercayaan dan prestasi sekolah dalam membaca. 

4. Berdasarkan penelitian Ranjana Choudhury & Dhiraj kumar Das (2012) 

“Influence of attitude towards mathematics and study habit on the 

achievement in mathematics at the secondary stage”. 

Hasil penelitian tersebut yaitu1) Findings of coefficient of analysis. 

Attitude towards mathematics and achievement in mathematics are 

significantly related. Study habit of mathematics and achievement in 

mathematics are significantly related. 2) Findings of t-test analysis. Boys 

have better achievement in mathematics than girls. English medium 

students have better performance in mathematics than assamese medium 

students. 3) Findings of Multiple Regression analysis. Attitude towards 

mathematics as an independent variable depends on the achievement in 
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mathematics of IX standard students to the extent of 15.219%. Study habit 

of mathematics as an independent variable depends on achievement in 

mathematics of IX standard students to the extent of 15.219%.of IX 

standard students to the extent of 29.014%. The regression equation 

developed for total sample (N=500) to predict achievement in mathematics 

of IX standard students on the basis of attitude towards mathematics and 

study habit is: AIM=-24.657 +1.096*ATM+0.490*SH Where AIM= 

Achievement in mathematics, ATM= Attitude towards Mathematics and 

SH= Study habit. Berdasarkan penjelasan tersebut, sikap siswa terhadap 

matematika dan prestasi dalam matematika secara signifikan saling 

terkait.Kebiasaan belajar matematika dan prestasi dalam matematika 

berhubungan secara signifikan.Penelitian ini melakukan temuan analisis 

uji-t, bahwa anak laki-laki memiliki prestasi matematika yang lebih baik 

daripada anak perempuan.Siswa menengah bahasa Inggris memiliki 

kinerja yang lebih baik dalam matematika daripada siswa menengah 

biasa.Temuan analisis Regresi Berganda.Sikap terhadap matematika 

sebagai variabel independen tergantung pada pencapaian dalam 

matematika siswa standar IX sejauh 15.219%.Kebiasaan belajar 

matematika sebagai variabel independen tergantung pada prestasi 

matematika siswa kelas IX sebesar 15.219% dari siswa kelas IX sampai 

pada tingkat 29.014%. Persamaan regresi yang dikembangkan untuk 

sampel total (N = 500) untuk memprediksi prestasi dalam matematika 

siswa standar IX atas dasar sikap terhadap matematika dan kebiasaan 
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belajar adalah: AIM = -24,657 + 1,096 * ATM + 0,490 * SH Dimana AIM 

= Pencapaian dalammatematika, ATM = Sikap terhadap Matematika dan 

SH = Kebiasaan belajar. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka berpikir adalah pemahaman yang mendasar yang menjadi 

pondasi pemikiran lainnya. Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011: 60) 

mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasikan sebagai hal yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan 

menjelaskan secara teoretis per tautan antar variabel yang diteliti yaitu 

variabel independen dan dependen.  

Berdasarkan tinjauan teori dan latar belakang permasalahan yang akan 

diteliti, peneliti menggunakan penelitian korelasional untuk melihat 

bagaimana hubungan kedua variabel. Kerangka berpikir penelitian ini yaitu, 

membahas tentang hubungan pembiasaan  karakter kejujuran dalam 

mengerjakan pekerjaan rumah (PR) terhadap prestasi belajar siswa pada 

materi memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan 

lingkungan hidupnya, yang akan diuraikan sebagai berikut: 

Karakter kejujuran yang dimiliki oleh seorang siswa dapat menjadi 

daya pendorong dalam meraih prestasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

siswa yang memiliki karakter kejujuran yang baik, diduga akan menghasilkan 

prestasi belajar yang baik. Sebaliknya siswa yang tidak memiliki karakter 
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kejujuran yang kurang baik, diduga akan menghasilkan prestasi belajar yang 

kurang baik pula. 

 

D. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis adalah dugaan awal yang diperoleh peneliti.Arikunto (2013: 

45) menjelaskan bahwa hipotesis penelitian merupakan dugaan tentang 

kebenaran mengenai hubungan dua variabel atau lebih. Berdasarkan kajian 

teori dan kerangka pikir di atas, maka dirumuskan hipotesis  : “Ada hubungan 

pembiasaan karakter kejujuran dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) 

terhadap prestasi belajar siswa pada materi memahami hubungan antara ciri-

ciri makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya di SD Islam Al Falah 

Margasarir” 
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