
BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Kebiasaan Belajar

Kebiasaan atau cara secara sederhana dapat diartikan sebagai jalan

atau sistem, dapat juga diartikan sebagai kebiasaan melakukan.12 Sedangkan

untuk pengertian belajar sangat banyak dijelaskan oleh para ahli. Slameto

menjelaskan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang

untuk melakukan suatu tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai

hasil pengalamannya sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan.13

Dalyono menjelaskan pengertian belajar, bahwa belajar adalah suatu

usaha yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang,

mencakup perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, keterampilan, dan

sebagainya.14 Menurut Basyiruddin Usman belajar adalah usaha

mengaktifkan berfikir, bereaksi, dan berbuat terhadap suatu objek yang

dipelajari sehingga timbul pengalaman baru dalam diri seseorang.15 Jadi dapat

disimpulkan bahwa belajar adalah suatu usaha mengadakan perubahan dalam

diri seseorang, baik perubahan tingkah laku ataupun pengertian.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur`an bahwa

Rasulullah juga diutus untuk mengajarkan kepada kaumnya tentang al-Qur`an

12 Sardiman, Op. Cit., h. 20
13 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,

2003), h. 2
14 Dalyono, Op. Cit., h. 49
15 M. Basyiruddin Usman, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat

Pers, 2002), h. 21
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dan sunnah agar manusia tidak tersesat. Salah satu ayat itu adalaha sebagai

berikut:












Artinya: Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di
antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,
mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan hikmah (As
Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam
kesesatan yang nyata. (QS. Al-Jumu`ah : 2)16

Dari pengertian kebiasaan dan pengertian belajar di atas dapat

disimpulkan bahwa kebiasaan belajar adalah jalan atau kebiasaan yang dilalui

oleh siswa dalam belajar guna mengadakan perubahan tingkah laku dan

pengertian yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi belajar siswa.

Ada tiga tahap yang harus dilakukan mengenai cara belajar, yaitu:

a. Tahap orientasi. Dalam tahap ini cobalah untuk menyimpulkan secara

garis besarnya dan bertanya pada diri sendiri apa yang telah diketahui

mengenai bahan pelajaran.

b. Membaca selektif mendalam. Dalam tahap ini cobalah membaca sampai

mengerti.

c. Tahap pengulangan. Hal ini akan lebih efektif jika langsung dilaksanakan

ketika tahap kedua selesai. Tahap ini mempunyai tiga langkah, yaitu:

bahan dibaca kembali secara sepintas sambil member perhatian khusus

16 Departemen  Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahan, (Bandung: J-art, 2005), h. 554
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pada bagian yang digaris bawahi, mencoba mengulangi tanpa perolongan

teks buku, kemudian memeriksa sendiri sampai dimana pokok-pokok

bahan dapat diingat dan dimengerti. Disini dapat pula dilihat letak

kekurangan pengetahuan yang masih dapat diisi.17

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam belajar ada

tahapan yang harus dipahami oleh seorang siswa. Sebagai seorang siswa,

kegiatan membaca harus dilakukan berulang-ulang agar pemahaman terhadap

suatu materi pembelajaran dapat lebih dimengerti dan diingat.

Belajar juga harus mempunyai prinsip-prinsip yang harus dilakukan,

yaitu:

a. Mengenali betul apa yang menarik.

b. Kenalilah kepribadian diri sendiri.

c. Merekam semua informasi dalam kata.

d. Belajar bersama orang lain.

e. Hargai diri sendiri.18

Prinsip-prinsip di atas akan membantu siswa lebih baik dalam

menguasai pelajaran. Siswa dapat memulai suatu pembelajaran dengan

mengenali hal-hal yang menarik, mengenali diri sendiri, sampai belajar

bersama orang lain.

Oemar Hamalik juga menjelaskan prinsip belajar, yaitu:

17 Ad. Rooijakkers, Cara Belajar di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2002), h. 31

18 Hamzah B. Uno, Orientasi Baru dalam Psikologi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi
Aksara, t.th), h. 180
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a. Belajar senantiasa bertujuan yang berkenaan dengan pengembangan

prilaku siswa.

b. Belajar didasarkan atas kebutuhan dan motivasi tertentu.

c. Belajar dilaksanakan dengan latihan daya-daya, membentuk hubungan

asosiasi dan melalui penguatan.

d. Belajar bersifat keseluruhan dan menitikberatkan pemahaman berfikir

kritis dan organisasi pengalaman.

e. Belajar membutuhkan bimbingan baik secara langsung maupun secara

tidak langsung seprti melalui bantuan orang lain.

f. Belajar dipengaruhi oleh dalam dan luar individual.

g. Hasil belajar dapat ditransfer ke dalam situasi lain.19

Dari prinsip yang dijelaskan oleh Oemar Hamalik tersebut, dapat

dipahami bahwa seorang siswa juga membutuhkan bimbingan dalam belajar

baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini akan memudahkan

penyelesaian kesulitan siswa dalam belajar.

Selanjutnya, menurut Samsul Buhari ada beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam belajar, yaitu:

a. Memiliki tujuan belajar

b. Memiliki minat dan sikap mental

c. Memahami kemampuan diri

d. Membuat jadwal belajar.20

19 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar dan Mengajar, (Bandung: Sinar baru Algensindo
offset, 2004), h.54

20 Samsul Buhari, 25 Formula Meraih Prestasi, (Yogyakarta: Amara Books, 2007), h. 49
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Hal-hal yang harus diperhatikan dalam belajar menurut Samsul

Buhari di atas tidak jauh berbeda dengan beberapa prinsip yang telah

dijelaskan sebelumnya, yaitu memahami kemampuan diri dan ditambahkan

dengan membuat jadwal belajar. Jadwal belajar akan menjadikan seorang

siswa lebih disiplin dalam belajar. Kemudian dirincikan dengan memulai

belajar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pembagian waktu belajar

b. Istirahat dalam belajar

c. Membuat ringkasan

d. Hilangkan perasaan terpaksa dan bosan.21

Langkah-langkah memulai pelajaran di atas meluangkan waktu

istirahat dan menghilangkan perasaan bosan dan terpaksa dalam diri seorang

siswa. Hal itu dapat membuat siswa tetap mempunyai minat dan ketertarikan

dalam belajar.

Menurut Slameto cara belajar yang efektif antara lain :

a. Perlunya bimbingan, disamping memberi petunjuk-petunjuk tentang cara-

cara belajar, baik pula siswa diawasi dan dibimbing sewaktu mereka

belajar. Hasilnya lebih baik lagi kalau cara-cara belajar dipraktekkan

dalam tiap pelajaran yang diberikan.

b. Kondisi dan strategi belajar, belajar yang efektif dapat membantu siswa

untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan sesuia dengan tujuan

21 Ibid., h. 13
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intruksional yang ingin dicapai. Untuk meningkatkan cara belajar yang

efektif perlu memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Kondisi internal, yaitu kondisi atau situasi yang ada dalam diri indivu

itu sendiri misalnya keamanannya, ketentramannya dan sebagainya.

Siswa dapat belajar dengan baik apabila kebutuhan-kebutuhannya

dipanuhi. Seperti psiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan akan

kebersamaan dan cinta, kebutuhan akan status, self actualisation,

kebutuhan untuk mengetahui dan mengerti dan sebagainya.

2. Kondisi eksternal, yaitu kondisi yang ada di luar diri, umpamanya

kebersihan rumah, penerangan, serta keadaan lingkungan fisik yang

lain. Untuk dapat belajar efektif diperlukan lingkungan fisik yang baik

dan teratur, misalnya, ruang belajar harus bersih, terang dan cukup

sarana yang diperlukan untuk belajar misalnya, alat pelajaran, buku dan

sebagainya.

3. Strategi belajar yang efisien dapat tercapai apabila dapat menggunakan

strategi yang tepat. Strategi belajar diperlukan untuk mencapai hasil

yang semaksimal mungkin. Seperti, memulai belajar, membagi

pekerjaan, adakan control, optimistis, waktu bekerja, membuat suatu

rencana kerja dan sebaginya.22

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Slameto di atas, dapat dilihat

bahwa banyak hal yang akan mempengaruhi proses belajar seorang siswa. Baik

dari konidisi internal, eksternal, maupun strategi yang digunakan. Seperti yang

22 Slameto, Op. Cit., h. 73
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diungkapkan oleh Dalyono tentang cara belajar yang efektif, dalam hal ini

Slameto juga mengemukakan tentang tujuh gaya belajar yang efektif, yaitu:

1. Bermain dengan kata. Gaya belajar ini sangat menyenangkan karena bisa

membantu mengingat nama, tempat, tanggal, dan hal-hal lainnya dengan

cara mendengarkan kemudian menyebutkan. Gaya ini bisa dimulai dengan

cara mengajak seorang teman yang senang bermain dengan bahasa.

2. Bermain dengan pertanyaan. Belajar makin efektif dan bermanfaat apabila

itu dilakukan dengan cara bermain dengan pertanyaan.

3. Bermain dengan gambar. Orang yang memiliki kegemaran ini biasa

memiliki kepekaan tertentu dalam menangkap gambar atau warna, peka

dalam membuat perubahan, merangkai dan membaca kartu.

4. Bermain dengan musik.

5. Bermain dengan bergerak.

6. Bermain dengan bersosialisasi.

7. Bermain dengan kesendirian.23

Dari beberapa gaya yang telah dijelaskan tersebut, siswa dapat memilih

gaya yang sesuai dengan minat dan ketertarikannya dalam belajar. Gaya yang

dipilih harus mampu menjadikan siswa mudah dalam memahami materi

pembelajaran dan menghilangkan kebosanan siswa ketika belajar. Slameto juga

menjelaskan mengenai cara-cara belajar yang baik adalah sebagai berikut:

1. Keadaan jasmani

Untuk mencapai hasil yang baik diperlukan keadaan jasmani yang sehat.

23 Hamzah B. Uno, Op. Cit., h. 180
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2. Keadaan emosional dan sosial

Siswa yang merasa jiwanya tertekan, yang selalu dalam keadaan takut akan

kegagalan, yang mengalami kegoncangan karena emosi-emosi yang kuat tidak

dapat belajar efektif. Demikian pula bila seorang siswa tidak disukai oleh

temannya tentu akan menemui kesulitan belajar.

3. Keadaan lingkungan

Tempat belajar sebaiknya tenang, jangan diganggu oleh perangsang-

perangsang dari sekitar. Untuk belajar diperlukan konsentrasi fikiran. Sebelum

memulai pelajaran harus disediakan segala sesuatu yang diperlukan, seperti

buku-buku, alat tulis, dan lain-lain. Meja tulispun harus bersih dan tidak

dipenuhi dengan barang-barang yang tidak diperlukan.

4. Memulai belajar

Pada permulaan belajar sering dirasakan kelambatan dan kemalasan. Namun

hal itu dapat diatasi dengan memberi perintah kepada diri sendiri untuk

memulai pekerjaan itu tepat waktu. Dalam hal ini seorang siswa membagi

dirinya menjadi dua bagian, yaitu yang satu memberi perintah dan yang lain

mematuhi perintah.24 Dengan demikian siswa akan belajar menyelesaikan

kesulitan belajar yang ditemui dan akan lebih disiplin dalam menjalankan

kegiatan belajar.

5. Membagi pekerjaan

Sebelum memulai pekerjaan sebaiknya tentukan terlebih dahulu segala sesuatu

yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Menyelesaikan tugas dengan

24 Slameto, Op. Cit., h. 76
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direncanakan memberi perasaan sukses yang menggembirakan serta

menambah kegiatan belajar. Sewaktu belajar, seluruh perhatian dan tenaga

tertumpu pada tugas yang sedang dihadapi.

6. Adakan kontrol

Selidiki kembali diakhir belajar, sejauh mana bahan pelajaran telah dikuasai.

Jika hasilnya kurang baik, maka akan segera ditemukan dan diatasi dengan

latihan-latihan khusus.

7. Pupuk sikap optimis

Adakan persaingan dengan diri sendiri, karena itu dapat memupuk sikap yang

optimis. Sikap optimis akan menciptakan suasanan yang menggembirakan dan

sempurna.

8. Waktu bekerja

Biasanya seseorang dapat belajar dengan penuh perhatian selama 40 menit.

Kemudian adakan istirahat 5 menit. Menyalahgunakan waktu yang telah

dibuat merupakan kegagalan.

9. Buatlah suatu rencana kerja

Buatlah rencana kerja secara tertulis. Rencana kerja yang teliti akan

mempengaruhi keefektifan dan keefisienan waktu yang digunakan. Rencana

kerja harus dibuat sedemikian rupa sehingga pelajarannya dapat dipelajari.

Seorang siswa juga harus mengatur waktu yang sesuai dengan bahan pelajaran

yangakan dipelajari. Misalnya untuk pelajaran yang sedikit berat disediakan
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waktu yang cukup banyak.25 Dengan adanya pengaturan waktu ini siswa akan

mempunyai cukup waktu untuk menyelesaikan pelajaran yang lebih berat.

10. Menggunakan waktu

Menggunakan waktu bukn berarti bekerja terus menerus dan menguras tenaga.

menggunakan waktu dalam hal ini lebih ditekankan pada kesungguhan dan

perhatian dalam mengerjakan tugas. Bekerja dengan sungguh-sungguh,

tenang, teliti dan penuh konsentrasi.

11. Mempertinggi kecepatan membaca

seorang pelajar harus mencapai kecepatan membaca sekurang-kurangnya 200

kata dalam satu menit.

12. Jangan hanya membaca. Setelah membaca seorang siswa harus dapat

mengatakan kembali isi bacaan dengan kata-kata sendiri sambil

mengkritisinya dan membandingkan dengan apa yang telah diketahui.26 Hal

ini dilakukan agar siswa menjadi lebih paham dan mengasah kemampuan

dalam menyampaikan materi yang telah dipelajari.

Selanjutnya Slameto juga menjelaskan mengenai kebiasaan belajar yang

baik adalah sebagai berikut:

1. Pembuatan jadwal dan pelaksanaan

Adapun cara untuk membuat jadwal yang baik adalah sebagai berikut:

a. Memperhitungkan waktu setiap hari untuk keperluan-keperluan tidur,

belajar, makan, mandi, olahraga, dan lain-lain.

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

25 Ibid., h. 78
26Ibid., h. 79
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c. Merencanakan penggunaan belajar itu dengan cara menetapkan jenis-jenis

mata pelajaran dan urutan-urutan yang harus dipelajari.

d. Menyelidiki waktu-waktu yang dapat digunakan untuk belajar dengan

hasil terbaik. Sesudah waktu itu diketahui, kemudian dipergunakan untuk

mempelajari pelajaran yang dianggap sulit. Pelajaran yang dianggap

mudah dipelajari pada Waktu yang lain.

e. Berhemat dengan waktu, setiap siswa jangan ragu-ragu untuk memulai

pekerjaan, termasuk juga belajar.

Cara lain untuk membuat jadwal adalah sebagai berikut:

1) Tidur : sekitar 8 jam

2) Makan, mandi, olahraga : sekitar 3 jam

3) Urusan pribadi dan lain-lain : sekitar 2 jam

4) Sisanya untuk belajar : 11 jam

2. Membaca dan membuat catatan

Membaca besar pengaruhnya terhadap belajar. Hampir sebagian besar

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

membaca dengan baik pula

3. Mengulang bahan pelajaran

Mengulang bahan pelajaran besar pengaruhnya dalam belajar, karena dengan

adanya pengulangan (review) bahan yang belum begitu dikuasai serta mudah

terlupakan akan tetap tertanam dalam otak seseorang. Agar dapat menghafal

bahan dengan baik, perlu diperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Menyadari sepenuhnya tujuan belajar
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b. Mengetahui betul-betul tentang makna bahan yang dihafal.

c. Mencurahkan perhatian sepenuhnya sewaktu menghafal.

d. Menghafal secara teratur sesuai kondisi badan yang sebaik-baiknya serta

daya serap otak terhadap bahan yang harus dihafal.27

4. Konsentrasi

Konsentrasi adalah pemusatan fikiran terhadap suatu hal dengan

menyampingkan semua hal lainnya yang tidak berhubungan.

5. Mengerjakan tugas

Mengerjakan tugas dapat berupa mengerjakan tes yang diberikan guru, atau

juga mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku-buku ataupun soal-soal

buatan sendiri. 28 Agar siswa berhasil dalam belajarnya, perlu mengerjakan

tugas dengan sebaik-baiknya. Tugas itu mencakup mengerjakan PR,

menjawab soal latihan buatan sendiri, soal dalam buku pegangan, tes/ulangan

harian, ulangan umum dan ujian.

Penjelasan lain oleh Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya Rahasia

Sukses Belajar, dijelaskannya mengenai kiat-kiat dalam belajar dapat dibagi

menjadi:

1. Kiat belajar sendiri, yang meliputi:

a. Mempunyai fasilitas sendiri dan perabot belajar.

b. Mengatur waktu belajar

c. Mengulangi bahan pelajaran

d. Menghafal bahan pelajaran

27 Ibid., h. 86
28 Ibid., h. 88
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e. Membaca buku

f. Membuat ringkasan

g. Mengerjakan tugas

h. Memanfaatkan perpustakaan

2. Kiat belajar di sekolah meliputi:

a. Masuk kelas tepat waktu

b. Memperhatikan penjelasan guru

c. Menghubungkan pelajaran yang sedang diterima dengan bahan yang

sudah dikuasai

d. Mencatat hal-hal yang dianggap penting

e. Aktif dan kreatif dalam kerja kelompok

f. Bertanya mengenai hal-hal yang belum jelas

g. Pergunakan waktu istirahat sebaik-baiknya

h. Membentuk kelompok belajar

i. Memanfaatkan perpustakaan sekolah

3. Kiat belajar di universitas, meliputi:

a. Cara mengikuti kuliah adalah sebagai berikut:

1) Masuk tepat waktu

2) Duduk di kursi depan

3) Mendengarkan ceramah dosen

4) Mencatat hal-hal yang penting

5) Mencatat hal-hal yang belum jelas

6) Bertanya jika ada pertanyaan
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7) Ajukan tanggapan balik jika perlu

8) Mencatat penugasan dari dosen

9) Keluar ruang kuliah dengan meyakinkan

b. Belajar di luar perkuliahan, meliputi:

1) Mendiskusikan hasil kuliah dengan teman

2) Melaksanakan diskusi kelompok

3) Selesaikan tugas tepat waktu

4) Membentuk kelompok belajar

5) Mengenali tipe dosen

6) Kreatif berdialog dengan dosen

7) Memanfaatkan perpustakaan perguruan tinggi

8) Mengenali tradisi perguruan tinggi.29

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan atau

cara belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi proses belajar

dan prestasi belajar siswa.

2. Prestasi Belajar

Seorang siswa yang baik adalah siswa yang berani mengutarakan

pendapat bila melihat ketidak beresan yang terjadi, dan memiliki prestasi

yang membanggakan.30 Pada hakikatnya siswa yang berprestasi adalah siswa

yang mampu mengerjakan dan menyelesaikan tuntutan belajar dan

memperoleh hasil yang memuaskan. Nilai yang memuaskan adalah nilai yang

berada di atas nilai kriteria ketuntasan minimal yang telah ditetapkan. Bagi

29 Ibid., 79
30 William, Op. Cit., h. 93
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siswa yang mendapat nilai di atas kriteria yang telah ditetapkan tergolong

siswa yang berprestasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Surya bahwa

siswa yang berprestasi adalah siswa yang mampu menghadapi tuntutan-

tuntutan dalam proses belajar mengajar sehingga proses dan hasilnya sangat

memuaskan.31 Jika siswa telah mampu menyelesaikan semua tuntutan dalam

belajar tentu tujuan pembelajaran akan tercapai.

Selanjutnya mengenai pengertian prestasi juga telah banyak

dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yang diutarakan oleh Syaiful

Bahri Djamarah pengertian prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai

dari proses belajar atau hasil suatu interaksi tindak belajar dan tindak

mengajar.32 Kemudian menurut Tulus Tu`u prestasi belajar adalah hasil

belajar yang dicapai siswa ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan

kegiatan pembelajaran di sekolah.33

Dari kutipan di atas dapatlah dimengerti bahwa prestasi belajar adalah

kemampuan atau hasil maksimal yang dicapai oleh seseorang pada saat

belajar. Hasil belajar ini merefleksikan keleluasaan, dan kerumitan, yang

digambarkan dengan jelas dan dapat diukur dengan teknik-teknik penilaian

tertentu. Ada tiga aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mencatat atau

merekam dan menentukan hasil belajar peserta didik, yaitu: kriteria untuk

menilai hasil belajar, pilihan untuk mengambil keputusan terhadap hasil

31 Surya, Op. Cit., h. 11
32 Syaiful Bahri Djamarah, Op. Cit., h. 175
33 Tulus Tu`u, Peran Disiplin pada Prilaku dan Prestasi Siswa, (Jakarta: Grasindo,

2004), h. 75
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belajar peserta didik, dan jenis-jenis hasil pengambilan keputusan. Hal ini

dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kriteria untuk menilai hasil belajar.

Kriteria diperlukan untuk menentukan pencapaian indikator hasil

pembelajaran yang sedang diukur. Dalam pengembangan kriteria untuk

menentukan kualitas respon peserta didik, perlu menggunakan sejumlah

pertimbangan penting sebagai berikut:

1. Kriteria harus meluas tetapi tidak memakan waktu sehingga sulit

dilaksanakan.

2. Dapat dipahami dengan jelas oleh peserta didik, orang tua, dan guru.

3. Mencerminkan keadilan tidak merefleksikan variabel yang berlatar

belakang budaya, sosial-ekonomi, ras dan gender.

b. Pengambilan keputusan terhadap hasil belajar peserta didik.

Keputusan penilaian terhadap suatu hasil belajar bermanfaat untuk

membantu peserta didik merefleksikan apa yang mereka ketahui,

bagaimana mereka belajar, dan mendorong tanggung jawab dalam belajar.

Keputusan penilaian dapat dibuat oleh guru, sesama peserta didik atau oleh

dirinya sendiri. Pengambilan keputusan perlu menggunakan pertimbangan

yang berbeda-beda dan membandingkan hasil penilaian. Pengambilan

keputusan harus dapat membimbing pada perbaikan pencapaian hasil

belajar peserta didik.

c. Jenis-jenis hasil pengambilan keputusan.
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Keputusan tentang suatu penilaian dibuat dengan skala rating untuk

keseluruhan indikator pencapaian dan tergambarkan dalam sebuah skor

tunggal yang dirujuk sebagai pertimbangan final. Pertimbangan dibuat

dengan skala rating yang mengalokasikan skor ke aspek yang berbeda

pada pencapaian yang dirujuk sebagai pertimbangan analitis atau diagnotis

tergantung pada cara mengelompokkan aspek hasil belajar dan tujuan

penilaian.34 Cara pengambilan keputusan dalam menentukan hasil belajar

siswa ini harus dipahami oleh semua guru, karena nilai yang diberikan bisa

menjadi moivasi bagi siswa dan menjadi tolak ukur sejauh mana

ketercapaian tujuan pembelajaran.

Lebih lanjut Tohirin menjelaskan bahwa pencapaian hasil belajar

siswa merujuk kepada aspek-aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh

karena itu ketiga aspek itu harus menjadi indikator hasil belajar. Ketiga aspek

ini berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan,

bahkan membentuk hubungan hirarki.

1. Tipe hasil belajar kognitif.

Tipe-tipe hasil belajar kognitif mencakup: hafalan, pemahaman,

penerapan, analisi, sintesis, dan evaluasi.

2. Tipe hasil belajar afektif.

Bidang ini berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar

afektif ini seperti perhatian terhadap pelajaran, disiplin, motivasi,

menghargai, kebiasaan belajar, dan lain-lain,

34 Abd. Rahman Shaleh, Pendidikan Agama dan Pembangunan Watak Bangsa, (Jakarta:
PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 244
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3. Tipe hasil belajar psikomotor.

Tipe hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk

keterampilan (skill), dan kemampuan bertindak seseorang. Adapun

tingkatan keterampilan itu meliputi: gerakan reflex, keterampilan pada

gerakan-gerakan dasar, kemampuan perspektual, kemampuan dibidang

fisik, gerakan-gerakan yang berkaitan dengan skill, mulai dari

keterampilan yang sangat sederhana sampai keterampilan yang

kompleks, keterampilan yang berkenaan dengan non decursive

komunikasi seperti gerakan ekspresif dan interpretatif.35

Menurut Anas Sudjono, indikator prestasi belajar siswa dapat diukur

sebagai berikut:

1. Siswa dikatakan memiliki prestasi yang sangat baik apabila nilai mata

pelajaran berkisar antara 80-100, dengan nilai huruf A.

2. Siswa dikatakan memiliki prestasi baik apabila nilai mata pelajaran

berkisar antara 66-79, dengan nilai huruf B.

3. Siswa dikatakan memiliki prestasi cukup apabila nilai mata pelajaran

berkisar antara 56-65, dengan nilai huruf C.

4. Siswa dikatakan memiliki prestasi kurang apabila nilai mata pelajaran

berkisar antara 46-55, dengan nilai huruf D.36

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar

35 Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Berbasis Integrasi dan
Kompetensi), (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 151

36 Anas Sudjono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2007), h. 35



26

Prestasi yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai

faktor yang mempengaruhinya, baik dari dalam diri (intern) maupun dari luar

(ekstern) individu. Pengenalan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi

prestasi belajar penting sekali artinya dalam rangka membantu siswa

mencapai prestasi belajar dengan sebaik-baiknya.

a. Faktor internal tersebut antara lain:

1. Faktor jasmaniah baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh.

2. Faktor psikologis baik yang bersifat bawaan maupun yang diperoleh,

yaitu:

a) Faktor intelektif:

1) Faktor potensial yaitu kecerdasan dan bakat

2) Faktor kecakapan nyata yaitu prestasi yang telah diperolah

b) Faktor non intelek

Yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan,

minat, kebutuhan, motivasi, emosi, dan penyesuaian diri.

c) Faktor kematangan fisik maupun psikis

b. Faktor eksternal antara lain:

1. Faktor social yang terdiri atas:

a) Lingkungan keluarga

b) Lingkungan sekolah

c) Lingkungan masyarakat

d) Lingkungan kelompok
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2. Faktor budaya seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi,

kesenian.

3. Faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, iklim.

c. Faktor lingkungan spiritual atau keamanan37

Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi secara langsung ataupun

tidak langsung dalam mencapai prestasi belajar. Faktor-faktor yang

mempengaruhi belajar menurut Dalyono tidak jauh berbeda dengan pendapat

dari Abu Ahmadi di atas sebagai berikut:

1. Faktor internal

a. Kesehatan jasmani dan rohani

b. Minat dan motivasi

c. Cara belajar

2. Faktor eksternal: a) keluarga, b) sekolah, c) masyarakat, d) lingkungan

sekitar.38

B. Penelitian yang Relevan

Disini penulis akan memaparkan penelitian lain yang relevansinya sedikit

sama dengan penelitian penulis, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ali Amran

Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun judul

yang diteliti oleh Ali Amran adalah Hubungan Cara Belajar dengan Prestasi

Bidang Studi Al-Quran Hadits di MTs Darul Ulum Tandun tahun 2008.

Berdasarkan hasil dari analisa data yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

37 Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),
h. 138

38 M. Dalyono, Op. Cit., h. 55
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1. Cara belajar siswa dalam bidang studi Qur’an hadits adalah Baik. Hal ini

dapat dilihat dari hasil persentasenya adalah 80,33% dan berada pada interval

80%-100%.

2. Ada korelasi positif yang signifikan antara pelaksanaan cara belajar dengan

prestasi siswa.

Siti Bulkiah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau, NIM 10811003325 pada tahun 2010 dengan judul:

“Pengaruh Pembinaan Orang Tua Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama

Islam SMA Muhammadiyah Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.” Hasil

penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh antara pembinaan orang tua terhadap

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa SMA

Muhammadiyah Tembilahan pada dasarnya baik, namun tidak mencapai tingkat

signifikan atau meyakinkan.

C. Konsep Operasional

Kebiasaan belajar siswa berprestasi di Madrasah Aliyah Pondok

pesantren Nurul Islam dapat dilihat dari kebiasaan yang sering dilakukan oleh

santri. Kebiasaan belajar santri berprestasi tersebut dapat diukur dari indikator

sebagai berikut:

1. Santri mempelajari kembali catatan singkat hasil pelajaran di sekolah

2. Santri membuat rumusan-rumusan pertanyaan hasil pelajaran di sekolah

3. Santri membuat pokok-pokok jawaban dari rumusan pertanyaan yang telah

dibuat sendiri

4. Santri melatih pertanyaan yang telah dibuat sampai menguasai bahan
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5. Santri bertanya kepada guru ketika proses belajar mengajar berlangsung

6. Mengatur waktu belajar

7. Santri belajar dengan tidak memforsir waktu

8. Santri membuat ringkasan dari pelajaran yang didapat di sekolah.

9. Membuat catatan lengkap berkenaan dengan bahan pelajaran.

Indikator prestasi belajar santri dapat diukur sebagai berikut:

1. Siswa dikatakan memiliki prestasi yang sangat baik apabila nilai mata

pelajaran Aqidah Akhlak berkisar antara 80-100, dengan nilai huruf A.

2. Siswa dikatakan memiliki prestasi baik apabila nilai mata pelajaran Aqidah

Akhlak berkisar antara 66-79, dengan nilai huruf B.

3. Siswa dikatakan memiliki prestasi cukup apabila nilai mata pelajaran Aqidah

Akhlak berkisar antara 56-65, dengan nilai huruf C.

4. Siswa dikatakan memiliki prestasi kurang apabila nilai mata pelajaran Aqidah

Akhlak berkisar antara 46-55, dengan nilai huruf D.

D. Asumsi dan Hipotesa

1. Asumsi Dasar

a. Kebiasaan belajar santri berbeda-beda.

b. Prestasi belajar santri bervariasi.

c. Ada hubungan antara kebiasaan belajar dan prestasi belajar santri.

2. Hipotesa

Hipotesa kerjanya adalah:

Ha: ada hubungan positif yang signifikan antara kebiasaan belajar dan

prestasi belajar santri pada mata pelajaran Aqidah Akhlak.
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Ho: tidak ada hubungan positif yang signifikan antara cara belajar dan

prestasi belajar santri pada mata pelajaran Aqidah Akhlak.


